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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
     Comisia pentru egalitatea de şanse                      Bucureşti,  14 aprilie 2010 
                pentru femei şi bărbaţi     Nr.37/ 338    
   
                                                                                                      

A V I Z 
 

asupra  
 
propunerii legislative pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din  Legea nr. 
76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, modificată şi completată prin: Ordonanţa de urgenţă nr. 124 din 2 
octombrie 2002; Ordonanţa de urgenţă nr. 147 din 31 octomrie 2002; Legea nr. 4 din 
09 ianuarie 2003; Legea nr. 232 din 31 mai 2003; Legea nr. 519 din 03 decembrie 
2003; Legea nr. 107 din 07 aprilie 2004; Legea nr. 512 din 22 noiembrie 2004; Legea 
nr. 580 din 14 decembrie 2004; Ordonanţa de urgenţă nr. 144 din 18 octombrie 2005. 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 79 
alin.(2) din  Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin: Ordonanţa de urgenţă 
nr. 124 din 2 octombrie 2002; Ordonanţa de urgenţă nr. 147 din 31 octomrie 2002; Legea 
nr. 4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr. 232 din 31 mai 2003; Legea nr. 519 din 03 decembrie 
2003; Legea nr. 107 din 07 aprilie 2004; Legea nr. 512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr. 
580 din 14 decembrie 2004; Ordonanţa de urgenţă nr. 144 din 18 octombrie 2005. (Plx 
104/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 13.04.2010.  
 Membrii Comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1053 din 21.09.2009, precum şi punctul de vedere 
negativ al Guvernului. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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