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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului  

 
Nr. 4c-9/137 Nr. 4c-7/64 

 
Bucureşti, 10 mai 2022 

Plx 68/2022 
 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, trimisă Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului pentru examinare pe fond, în procedură 
obişnuită, cu adresa nr. Plx 68/2022 din 21 februarie 2022. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
PREŞEDINTE, 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

 
Nr. 4c-9/137 Nr. 4c-7/64 

 
Bucureşti, 10 mai 2022 

Plx 68/2022 
 
  

RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.202/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 68/2022 din 21 februarie 
2022, cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

 
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. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 14 februarie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut 
în vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.956/2.12.2021) 
 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.7760/16.11.2021) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/114/22.02.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/100/02.03.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/55/01.03.2022) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului. 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate.  

 
La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului din data de 22 martie 2022 au participat la lucrări deputaţii 
conform propriei liste de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Marcel Dumitru Miclău – secretar general 
al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 4 

mai 2022 au participat la lucrări deputaţii conform propriei liste de 
prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), 
respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
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 şi 
completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de respingere a 
propunerii legislative, pentru următoarele considerente: 

• atât Organizaţia Internaţională a Muncii, cât şi Uniunea 
Europeană, consideră dialogul social ca fiind elementul de bază al culturii 
parteneriatului, cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a intereselor 
comune ale partenerilor sociali implicaţi, în cadrul unui proces mai larg de 
„concertare socială”; România şi-a însuşit în integralitate recomandările şi 
directivele la nivel european în domeniu, transpunându-le în legislaţia 
naţională, lucrurile mergând, din acest punct de vedere, constructiv şi 
deschis; 

• activitatea consiliilor consultative ale agenţiilor judeţene 
pentru ocuparea forţei de muncă este una fructuoasă şi necesară, 
deoarece stabileşte legături esenţiale între entităţile reprezentate, mai 
ales că, printre altele, ajută la informarea reprezentanţilor organizaţiilor 
sindicale şi patronale raportat la măsurile de sprijin, de programele de 
reconversie etc. Aceste organizaţii reprezintă, în proporţie covârşitoare, 
IMM-urile din România, contributorii esenţiali ai bugetului statului;  

• desfăşurarea lucrărilor consiliilor consultative reprezintă o 
obligaţie legală, iar munca realizată în cadrul acestor consilii trebuie 
remunerată, în caz contrar, existând riscul anulării dialogului tripartit, mai 
ales în teritoriu; argumentele prezentate de iniţiatori nu se susţin, 
cuantumul remuneraţiei pentru participarea la respectivele şedinţe fiind 
relativ mic în raport cu nevoia ca participanţii să aibă o anumită calificare, 
care să le permită participarea la o astfel de şedinţă consultativă; 

• în ceea ce priveşte modalitatea de desemnare a membrilor 
consiliilor consultative invocată de iniţiatori, aceasta reprezintă o 
transpunere a ceea ce înseamnă Dialogul Social, ca principiu definit în 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Prin urmare, în discuţie nu 
este o ”numire directă”, nominalizarea de către partenerii sociali 
(prezumată de iniţiatori ca fiind netransparentă) exprimând principiul 
autonomiei definit în Tratat; 

• activitatea membrilor consiliilor consultative ale agenţiilor 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă este absolut aceeaşi cu a 
membrilor altor consilii similare, indiferent că acestea se numesc 
consultative sau altfel. Măsura eliminării indemnizaţiilor ar fi 
discriminatorie şi, în plus, ar slăbi interesul pentru participarea la aceste 
consilii, ceea ce ar duce nu la o întărire a instituţiei dialogului social, ci la o 
diluare a importanţei acestuia. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Simona Bucura-Oprescu 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Oana-Alexandra Cambera 

Şef birou Lidia Vlădescu 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 

Şef serviciu Cristian Bitea 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Beatrice Meianu 
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