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            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 4 decembrie 2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 4 decembrie 2017, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1.  Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România (PLx. 

399/2017)  

2. Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011(PLx. 306/2017)  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx. 415/2017)  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general(PLx. 

416/2017)  

5. Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (PLx. 409/2017)  



6. Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) 

din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PLx. 

409/2017)  

7. Proiectul de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri 

publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură 

salarială(PLx. 477/2017)  

 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cosette-Paula Chichirău 

care a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii 

de zi, acesta fiind aprobat, cu  unanimitate de voturi.  

 

1. La  dezbaterea proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor în 

România (PLx. 399/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. La acest proiect de lege au fost depuse 

amendamente de către doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate , membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor . 

2. La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea art.9 alin.(2) 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(PLx. 306/2017)  a luat cuvântul 

doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor. 

3. La  dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal(PLx. 415/2017)  a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Inițiativa legislativă propune o serie de facilităţi fiscale în sensul reducerii de 

contribuţii de asigurări sociale  datorate de angajatori din categoria IMM,  

pentru diferite categorii de persoane angajate. 



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

voturi, întocmirea unui aviz  favorabil.   

4. La  dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 

de interes general(PLx. 416/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare.  Inițiativă legislativă propune creşterea 

transparenţei şi al accesului la informaţii în vederea asigurării de şanse egale 

pentru solicitanţii care participă la procedura privind atribuirea  contracte de 

finanţare nerambursabilă. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor.   

5. La  dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.6 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx. 409/2017)  a luat cuvântul 

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

propune ca în perioada organizării Olimpiadelor Gimnaziale la fazele 

naţionale şi Olimpiadele Naţionale ale Sportului şcolar să fie puse la 

dispoziţie şi bazele şi instalaţiile sportive aflate în subordinea  Ministerului 

Tineretului şi Sportului. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor.   

6. La dezbaterea propunerii legislative pentru abrogarea articolului 94 

alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici (PLx. 427/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Iniţiativa legislativă propune abrogarea prevederii 

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu a funcţionarilor publici, 

conform articolului 54 din acest act normativ. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  



7.La  dezbaterea proiectului de Lege privind exonerarea personalului 

plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri 

de natură salarială (PLx. 477/2017)  a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege reglementează 

activitatea  exonerarea de la plată a sumelor reprezentând    venituri de 

natură salarială pe care personalul din sectorul bugetar, ale cărui venituri de 

natură salarială au fost stabilite în baza Legii-cadru nr.284/2010, abrogată în 

prezent, pe care trebuie să le restituie, drept consecinţă a constatării unor 

prejudicii de către Curtea de Conturi a României sau alte instituţii cu 

atribuţii de control. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor.   

 În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cosette-Paula Chichirău – preşedinte, domnul deputat Iulian Bulai – 

vicepreşedinte, doamna deputat  Ileana Cristina Dumitrache în locul 

doamnei deputat Aida Cristina Căruceru – vicepreşedinte, domnul deputat 

Ion Cupă – vicepreşedinte, doamna deputat  Mara Mareş – secretar, doamna 

deputat  Éva-Andrea Csép, domnul deputat Claudiu-Augustin Ilişanu, 

domnul deputat Răzvan-Ilie Rotaru, doamna deputat Alexandra-Corina 

Bogaciu, doamna deputat Victoria Longher, doamna deputat Oana-Mioara 

Bîzgan Gayral, doamna deputat Mara-Daniela Calista şi domnul deputat 

Ciuhodaru Daniel. 

        PREŞEDINTE 

                                   Cosette- Paula CHICHIRĂU    
   
 

 

 

                                                                              Întocmit                                 
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


