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            Proces verbal 

                   al lucrărilor Comisiei din data  de 15 aprilie  2015 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 15 aprilie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.567/2004 privind  

statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 

şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al  personalului care funcţionează  

în cadrul Institutului Na ţional de Expertize Criminalistice                

(PLx. 270/2015) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2015 

pentru modificarea şi completarea Legii recunoştin ţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească  



anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004              

(PLx. 282/2015) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2015 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal (PLx. 283/2015) 

4. Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice   (PLx. 286/2015) 

5. Propunere  legislativă pentru stimularea natalităţii  (PLx. 295/2015) 

6. Propunere  legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 300/2015) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia  şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx. 302/2015) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PLx. 303/2015) 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice        

(PLx. 305/2015) 

 

 

 

Şedinţa a fost condusă  de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca,  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 asupra  proiectului de Lege pentru completarea   Legii 

nr.567/2004 privind  statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al  

personalului care funcţionează în cadrul Institutului Na ţional de  



Expertize Criminalistice (PLx. 270/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege  are ca 

obiect de reglementare revenirea la pensia de serviciu şi stabilirea condiţiilor  

de acordare a acesteia pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

2. La dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii recunoştin ţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 

1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 

noiembrie 1987 nr.341/2004  (PLx. 282/2015) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de ordonanţă 

prevede luarea unor măsuri de corelare legislativă cu privire la categoriile de 

beneficiari ce fac obiectul respectivului act normativ precizat mai sus. 

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

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

 

3. La dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal ( (PLx.283/2015) a  luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Intervenţiile 

legislative prevăd instituirea unui tratament nediscriminatoriu pentru 

persoanele cu handicap grav sau accentuat , care realizează venituri din 

activităţi independente precum şi venituri din activităţi agricole, silvicultură 

şi piscicultură. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    



   

4.  La dezbaterea asupra proiectului de Lege privind anularea contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane 

fizice (PLx. 286/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Proiectul de lege reglementează anularea 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de 

persoane fizice, începând cu 1 ianuarie 2012 şi până la intrarea în vigoarea a 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2015. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.    

 

5. La dezbaterea asupra propunerii legislative pentru stimularea 

natalităţii  (PLx.295/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare  stimularea natalităţii prin reducerea impozitului pe salariu cu 

25% pentru fiecare copil crescut în familie până la vârsta majoratului. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.      

 

6.  La dezbaterea asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 300/2015) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare plata retroactivă a 

contribuţiilor de asigurări sociale pentru persoanele care nu îndeplinesc 

condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul minim de cotizare. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.   

    



7. La dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PLx. 302/2015) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare  scutirea de la plata taxei de drum 

pentru autoturisme şi însoţitorii persoanelor cu handicap. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.      

 

8. La dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 303/2015) a 

luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificări cu privire la 

stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.      

 

9. La dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (PLx. 305/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare creşterea punctajelor anuale pentru pensionarii care au 

desfăşurat activităţi în grupa I şi II 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: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Podaşcă - vicepreşedinte,  domnul 

deputat Firczak Gheorghe – secretar şi domnul deputat Gheorghe Florin . 

Au absentat: deputat Viorica Marcu – vicepreşedinte ,domnul deputat 

Vlad Marcoci – secretar, domnul deputat Zsolt Molnar, doamna deputat 

Maria Andreea Paul , domnul deputat Ludovic Orban  ,doamna deputat 

Cristina Ancuţa-Pocora. domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici şi 

doamna deputat Pană Adriana Doina . 

 

 

              PREŞEDINTE                                                 

         Ştefan Petru DALCA                                 

                  SECRETAR                                                             

Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                                 Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


