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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/1418/31.10.2017 

           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 30 octombrie  2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 30 octombrie  2017, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului  

(PLx. 338/2017) 

2. Proiect  de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal  (Plx.348/2017) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal  (PLx. 361/2017) 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Oana – Mioara Bîzgan 

Gayral 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 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatului Poporului   (PLx. 338/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte 

şi a prezentat obiectul de reglementare.  Proiectul de lege reglementează 

înfiinţarea în cadrul instituţiei a Domeniului pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, 

denumit Avocatul Copilului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

2.La dezbaterea  proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei 

Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal  (Plx.348/2017) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  Proiectul de lege vizează 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul 

introducerii salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se 

datorează contribuţiile de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, 

ca bază lunară de calcul la stabilirea acestor contribuţii. Sunt avute în vedere 

veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă 

întreagă sau cu timp parţial, al căror nivel se situează sub acela al salariului 

minim brut pe ţară garantat în plată.  

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 
3.La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal  (PLx. 361/2017) a luat cuvântul doamna 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege  vizează 

scutirea  de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu, pe terenul aferent 



acesteia, precum şi a impozitului pe autoturism, pentru aparţinătorii legali ai 

adulţilor cu handicap grav sau accentuat. 

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 

Oana-Mioara Bîzgan Gayral – preşedinte, doamna deputat Iurişniţi Cristina 

în locul domnului deputat Iulian Bulai – vicepreşedinte, doamna deputat 

Teiş Alina în locul doamnei deputat Aida Cristina Căruceru – 

vicepreşedinte, domnul deputat Ion Cupă – vicepreşedinte,  doamna deputat  

Mara Mareş – secretar, domnul deputat Claudiu-Augustin Ilişanu, domnul 

deputat Răzvan-Ilie Rotaru, doamna deputat Alexandra-Corina Bogaciu  şi   

doamna deputat Victoria Longher. 

 

Au absentat: doamna deputat Mara-Daniela Calista, doamna deputat  Éva-

Andrea Csép, domnul deputat Ciuhodaru Daniel. 

 

   

                  PREŞEDINTE                                                           

   Oana -Mioara BÎZGAN GAYRAL               

 

 

 

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


