
                                                                                                      

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
      COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE      COMISIA PENTRU MUNCA 
 PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI                 ŞI PROTECTIE SOCIALĂ 
               ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC  
               Nr.26/1725/ 19 iunie 2007       Nr.27/281/19 iunie 2007          
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2007 pentru 
completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de reorganizare instituţională, trimis Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.P.L.-x 425 din 4 iunie 
2007. 
 
 
   
  PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
 
         RELU FENECHIU     GHEORGHE BARBU         
   
 
 
 
   
 
 
 

Administrator
comisie
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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2007 pentru 

completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională 

 
  1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu adresa nr.PL-x 425 din 4 iunie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 
fost sesizate în vederea dezbaterii în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2007 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională. 
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.  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  
 
 - avizul  favorabil al Consiliului Legislativ nr.506 din 23.04.2007; 
  - avizul  favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.31/675 din  5 iunie 2007 ; 
  - avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului nr.25/414 din 5 iunie 2007. 
 
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, membrii comisiilor au examinat proiectul de Lege şi ordonanţa de urgenţă supusă aprobării 
în şedinţa din 19 iunie 2007. 
 
  Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unele măsuri de reorganizare a acestei 
instituţii constând în preluarea de către Agenţie a tuturor activităţilor Direcţiei Protecţia Drepturilor Cetăţenilor 
Români care Lucrează în Străinătate şi ale Direcţiei Evidenţă şi Monitorizare din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse şi, respectiv, trecerea din subordinea acestui minister în subordinea Agenţiei, a 
Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă.    
  
  2. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  3. La lucrările Comisiilor pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au 
fost prezenţi un număr de 25 de deputaţi, din totalul de 29 membri ai Comisiei şi un număr de 17 deputaţi din 
totalul de 19   membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  
 
  Raportul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  4. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 mai 2007. 
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  5. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, proiectul de Lege este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor.  
 
  În urma dezbaterii, Comisiile propun spre dezbatere şi aprobare Plenului Camerei Deputaţilor 
proiectul de Lege pentru aprobarea OUG.nr.28/2007 pentru completarea Legii nr.202/2006, cu amendamentele 
admise, redate în Anexă.  
 
 
 
   PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE, 
 
               RELU FENECHIU                    GHEORGHE BARBU          
 
 
 
        SECRETAR,                                        SECRETAR,  
 
        SERES DENES                              PAVEL TODORAN              
 
 
 
 
 
 
 
Expert: Sofia Chelaru             Expert: Monica Curta 
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Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Text ordonanţă 
 

 
 

Text Senat 
 

 
Text propus de Comisie 

(autorul 
amendamentului)  

 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

 
 
1. 

 
 

 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2007 pentru completarea 
Legii nr.202/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, 
precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri de reorganizare 
instituţională 

 

 
Nemodificat. 

 
 

2.   ARTICOL UNIC.- Se 
aprobă  Ordonanţa de urgenţă a 

 Art.I.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 

Tehnică 
legislativă. 
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Guvernului nr.28 din 25 aprilie 
2007 pentru completarea Legii 
nr.202/2006 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri de 
reorganizare instituţională, 
publicatǎ în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.282 din 27 
aprilie 2007, cu următoarea 
modificare: 

Guvernului nr.28 din 25 
aprilie 2007 pentru 
completarea Legii 
nr.202/2006 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, precum 
şi pentru stabilirea unor 
măsuri de reorganizare 
instituţională, publicatǎ în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.282 
din 27 aprilie 2007, cu 
următoarele modificări 
şi completări: 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.   - La articolul I punctul 2, 
litera u) a articolului 6 va avea 
următorul cuprins: 
 
 „u) colaborează cu 
serviciile publice de ocupare din 
cadrul reţelei Serviciilor 
Europene de Ocupare a Forţei de 
Muncă (EURES);” 

 
 
 
 

Nemodificat. 
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4.    Art.II. – Legea 
nr.202/2006 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, publicatǎ 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.452 
din 25 mai 2006, cu 
modificările ulterioare, 
precum şi cu modificările 
aduse prin prezenta lege, 
se va republica în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-
se textelor o nouă 
numerotare.  
 
Autor: Relu Fenechiu – 
Grupul parlamentar PNL 
 

 

 
 
Expert: Sofia Chelaru 

Expert Monica Curta 


