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

desfăşurat lucrările în ziua de 18 septembrie 2013 , având pe ordinea de zi 

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative : 

1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii-Plx279/2013 

2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.102 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – Plx.297/2013 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.115/2012 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator – 

Plx.288/2013 

 

                                                                                                                                            



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 unanimitate de voturi. 

 

 

La dezbaterea   propunerii  legislative pentru modificarea alin.(1) al  

art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii-Plx279/2013 

a luat cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă , care a prezentat obiectul de 

reglementare al propunerii legislative. Prin această iniţiativă legislativă se 

propune  majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copiii între 2 şi 18 ani , 

precum şi pentru tinerii care urmează cursurile învăţământului liceal sau 

profesional, de la 42 lei la 50 lei şi pentru copii cu handicap cu vârsta cuprinsă 

între 3 ani şi 18 ani, de la 84 lei la 100 lei.Consiliul legislativ a avizat favorabil 

propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri .  

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil  asupra propunerii legislative. 

 

La dezbaterea propunerii  legislative pentru modificarea alin.(2) al  

art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 

Plx.297/2013  a luat cuvântul doamna preşedinte Liliana Mincă  , care a 

prezentat obiectul de reglementare al propunerii legislative , respectiv  majorarea 

valorii punctului de pensie prin revenirea la modalitatea iniţială de majorare a 

pensiei în funcţie de rata inflaţiei. Propunerea  se fundamentează pe gravitatea 

situaţiei în care se află cei 6 milioane de pensionari , categorie socială care 

suferă cel mai mult de creşterea preţurilor. 

Doamna preşedinte a mai precizat că Guvernul nu susţine această  

iniţiativă deoarece utilizarea indicatorului propus ar determina o creştere a 

cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 



La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.115/2012 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator – Plx.288/2013  doamna preşedinte Liliana Mincă  a prezentat obiectul 

de reglementare al proiectului  , respectiv eliminarea obligativităţii participării la 

şedinţa de informare privind medierea , în vederea soluţionării pe această cale a 

conflictelor în materie penală. A mai precizat că Guvernul nu  a trimis punct de 

vedere iar Senatul a respins propunerea legislativă. 

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

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalcă - vicepreşedinte,   

domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, doamna deputat Viorica Marcu şi 

domnul deputat  Zsolt Molnar . 

Au absentat : doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – vicepreşedinte, 

domnul deputat Vlad Marcoci - secretar ,domnul deputat Mircea Gheorghe 

Drăghici ,domnul deputat Gheorghe Florin, domnul deputat Ludovic Orban, 

doamna deputat Maria Andreea Paul, doamna deputat Pană Adriana Doina  şi 

doamna deputat Cristina Ancuţa-Pocora. 

 

        

 

         PREŞEDINTE                                                       

         Liliana MINCĂ                  

 

                         SECRETAR   

                                                                    Gheorghe FIRCZAK 

 
 
 
Întocmit,                                                                          

    Consilier  parlamentar 
    Maria Eugenia Barna                    
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