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Marţi, 05 octombrie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 05 octombrie 2010, a fost înscris următorul 

punct: 

      1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

(PL.x495/2010). 
 

Miercuri, 06 octombrie 2010 şi Joi, 07 octombrie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 06 şi 07 octombrie a fost înscrisă documentare 

privind Strategia pentru egalitate între femei şi bărbaţi 2010-2015 – Comunicarea Comisiei 

Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul European Economic 

şi Social şi Comitetul Regiunilor. 

 

Marţi, 05 octombrie 2010 
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, care a declarat 

deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de 

convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul 

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

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă (PL.x495/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul creării de noi locuri de muncă şi a stimulării 

încadrării persoanelor aflate în şomaj. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a propus avizarea negativă  a propunerii 

legislative. Supusă la vot, propunerea a întrunit un număr de 6 voturi „pentru” (domnul 

deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Pető Csilla-Mária , doamna deputat Maria 

Stavrositu , doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, 

domnul deputat Constantin Severus Militaru) şi 6 voturi „împotrivă” (doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat 

Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–

Ciprian Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman). Ca urmare, propunerea legislativă nu a 

întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizată favorabil. 

Miercuri, 06 octombrie 2010 şi Joi, 07 octombrie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la Strategia pentru egalitate între femei 

şi bărbaţi 2010-2015 – Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, 

Consiliul European, Comitetul European Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor. 

 

În perioada 05 - 07 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat 

Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana 

Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian 

Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin Roman. A 

absentat doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                  SECRETAR   
 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

                                                                                
                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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