
 1

 
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 
 

22.03.2022 

Nr. 4c-7/64 
 
 

   

  Către,  

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
  Domnului preşedinte, Adrian SOLOMON  

 

    

    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, trimis Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisiei pentru muncă și protecție socială pentru examinare 
în fond, cu adresa nr. Pl-x 68/2022 din 21 februarie 2022. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 

 Simona BUCURA-OPRESCU  
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 22.03.2022 

Nr. 4c-7/64 

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost 
sesizate, prin adresa nr. Pl-x 68/2022 din 21 februarie 2022, cu dezbaterea în fond, a 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, înregistrată la 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr. 4c-
7/64/21.02.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în ședința din 14 februarie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 956/2.12.2021); 
- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 7760/16.11.2021); 
- avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați (nr. 
4c-20/55/1.03.2022); 
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/100/2.03.2022); 
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- Guvernul, prin adresa nr. 774/4.02.2022, nu susține adoptarea acestei 
propuneri legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi 

abrogarea alin.(3) ale art.37 din Legea nr.202/2006, în sensul ca, pentru participarea la 
şedinţele consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale, membrii acestora să nu mai 
fie remuneraţi. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 22 martie 

2022. 
La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-

au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență.  
La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate 

cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, domnul Marcel-Dumitru Miclău - Secretar 
General al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru muncă și protecție socială un 
raport preliminar respingere a propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, întrucât argumentele prezentate de inițiatori nu justifică măsura 
propusă a fi instituită, iar aceasta este de natură a produce implicații asupra bunei 
desfășurări a activității consiliilor consultative ale agențiilor pentru ocuparea forței de 
muncă județene și a municipiului București și, implicit, asupra bunei desfășurări a 
activității acestor instituții. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor  ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Oana-Alexandra CAMBERA 

 

 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Beatrice MEIANU 


