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Ia
Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
' (L534/2021)

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L534/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.202/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, iniţiată de Berea Cristinel-Gabriel - senator USR; Bordei Cristian - senator USR; Cernic 
Sebastian - senator USR; Darău Ambrozie-Irineu - senator USR; Dinică Silvia-Monica - senator 
USR; Chica Cristian - senator USR; Ivan Dan - senator USR; Mihail Radu-Mihai - senator USR; 
Mîndruţă Gheorghiţă - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel - senator USR; Negoi Eugen- 
Remus - senator USR; Popescu lon-Dragoş - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian - senator 
USR; Spătaru Elena-Simona - senator USR; Vicol Costel - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin - 
senator USR; Zob Alexandru-Robert - senator USR; Botez Mihai-Cătălin - deputat USR_PLUS; 
Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra - deputat USR_PLUS; 
Ciornei Radu Tudor - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore - deputat USR_PLUS; 
Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor - deputat USR_PLUS; Lorincz Ştefan- 
lulian - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel - deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian - 
deputat USR_PLUS: Neagu Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Panait Radu - deputat 
USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu - deputat USR_PLUS; Prunean Alin-Costel - deputat 
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR.PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat 
USR_PLUS: Terente Eugen - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR_PLUS; Ţoiu 
Oana-Silvia - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.202/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în 
sensul eliminării remuneraţiei pentru membrii care participă la şedinţele consiliilor 
consultative ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 956/02.12.2021.
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul nefavorabil cu nr. 7760/16.11.2021.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis un

aviz negativ.
în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, au 
participat reprezentanţi ai Guvernului României.

De asemenea, au fost depuse amendamente, cele care au fost admise, cu majoritate de 
voturi, se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul raport, iar cele respinse, cu majoritate de voturi 
se regăsesc în Anexa nr.2 la prezentul raport.

în urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 08 februarie a.c., Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie socială a hotărât cu majoritatea voturilor senatorilor 
prezenţi, întocmirea unui raport de admitere.
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în consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 
dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise
şi respinse.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit art.75 alin.(l] din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul 
este primă Cameră sesizată.

Secretar,
Senator Sorin VLAŞIN

Preşedinte, 
Senator Ion ROTARU
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Anexa nr.l la Raportul nr. XXVII/275/08.02.2022
AMENDAMENTE ADMISE

la

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.2 02/2 006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 

L534/2021
Text propunere legislativă Amendament Motivare

Nr.
crt.

Articolul 37, alin. (1) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:

La articolul 37, alineatul (1] se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

1.
Autori amendamente: Ştefan PĂLĂRIE,
Senator USR

"(1) Pentru participarea la şedinţele 
consiliilor consultative ale agenţiilor 
teritoriale, membrii acestora beneficiază 
de o indemnizaţie de şedinţă al cărei 
cuantum lunar este de 5% din salariul 
de bază al directorului executiv al 
agenţiei teritoriale.

Amendament adoptat cu majoritate de 
voturi

[1] Pentru participarea la şedinţele 
consiliilor consultative ale agenţiilor 
teritoriale, membrii acestora nu sunt 
remuneraţi.

Autori amendamente: Ştefan PĂLĂRIE,
Senator USR

La articolul 37, alineatul (3] se 
abrogă.

Se elimină.2.

Amendament adoptat cu unanimitate de 
voturi
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Anexa nr.2 la Raportul nr. XXVII/275/08.02.2022
AMENDAMENTE RESPINSE

la

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 

L534/2021
Amendament MotivareText propunere legislativăNr.

crt
modificare nouă faţă de forma iniţială a 
iniţiativei legislative.

Art. 32 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

1.

Textul original al art. 32:

ART. 32 în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin 
potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor 
teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative 
tripartite.

"Art. 32. In îndeplinirea atribuţiilor 
ce le revin potrivit legii, directorii 
executivi ai agenţiilor teritoriale 
sunt sprijiniţi de consilii 
consultative.”

Autori amendamente: Ştefan PĂLĂRIE, Senator USR

Amendament respinse cu majoritate de voturi
modificare nouă faţă de forma iniţială a 
iniţiativei legislative.

Art. 33 se modifică şi va avea 
următorul conţinut:

2.

Textul original al art. 33:

Art. 33. Consiliile consultative ale agenţiilor 
teritoriale sunt alcătuite din câte 15 membri, după 
cum urmează:
a] 5 membri, din care un membru reprezentant al

"Art. 33. Consiliile consultative ale 
agenţiilor teritoriale sunt alcătuite 
din câte 10 membri, după cum 
urmează:
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autorităţilor publice locale, numit de preşedintele 
consiliului judeţean, şi 4 membri reprezentanţi ai 
serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 
din unităţile administrativ-teritoriale propuse de 
agenţiile teritoriale, numiţi de prefect;
b] 5 membri desemnaţi de confederaţiile sindicale 
reprezentative Ia nivel naţional;
c) 5 membri desemnaţi de confederaţiile patronale 
reprezentative la nivel naţional.

desemnaţi de 
sindicale

a) 5 membri
confederaţiile 
reprezentative la nivel naţional;
b] 5 membri desemnaţi de
confederaţiile patronale
reprezentative la nivel naţional."

Autori amendamente: Ştefan PĂLĂRIE, Senator USR

Amendament respinse cu majoritate de voturi
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