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             Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 27 septembrie 2016 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 27 septembrie 2016, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1. Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 

privind stimularea particip ării în înv ăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate  (PLx. 325/2016) 

2. Proiect de lege  privind  modificarea şi completarea  art.7 din Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administra ţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali (PLx. 327/2016)    



3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 din 

Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare (PLx. 345/2016)    

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.62 din 

Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare  (PLx. 346/2016)    

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă,  care a 

declarat deschise lucrările  Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

 

1.  La dezbaterea proiectului de Lege  privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea 

nr.248/2015 privind stimularea participării în înv ăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate (PLx. 325/2016) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Proiectul de lege reglementează eliminarea vârstei maxime până la care se 

poate acorda stimulentul educaţional sub forma tichetelor sociale de 

grădiniţă şi a vârstei minime de la care copiii cu dizabilităţi pot beneficia de 

acest drept. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

2.  La dezbaterea proiectului de Lege privind  modificarea şi completarea  

art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administra ţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 



nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PLx. 327/2016) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Proiectul de lege reglementează introducerea unei cote de gen de 30% din 

numărul candidaturilor din partea unui competitor electoral, condiţie 

obligatorie pentru validarea listelor de candidaţi la alegerile locale 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

3. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare (PLx. 345/2016) a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa 

legislativă reglementează acordarea de facităţi pentru angajatorii care vor 

angaja mame cu copii între 0 şi 7 ani  în regim de part-time. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 

4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare  (PLx. 346/2016)  a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Inițiativa 

legislativă reglementează scutirea tinerilor sub 25 de ani de la impozitul pe 

venit în primii trei ani de muncă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

 



  În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Liliana Mincă – preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca –  

vicepreşedinte, doamna deputat Podaşcă Gabriela Maria – vicepreşedinte 

domnul deputat Firczak Gheorghe – secretar, domnul deputat Marcoci Vlad 

– secretar, domnul deputat Gheorghe Florin si domnul deputat Molnar Zsolt  

 

Au absentat: doamna deputat Marcu Viorica, domnul deputat Mircea 

Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Pană 

Adriana Doina, doamna deputat Paul Maria Andreea şi doamna deputat 

Cristina Ancuţa-Pocora. 

 

         PREŞEDINTE                                            SECRETAR               

        Liliana MINCĂ                                   Gheorghe FIRCZAK 

 

 

                                                                                  Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 

 


