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Comisia pentru muncă şi             Comisia pentru administraţie publică 
protecţie socială     şi amenajarea teritoriului 
 
Bucureşti, 5 octombrie 2015 

Nr. 4c-7/555 
 
 

  
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea şi completarea 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, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, prin 

adresa  nr.PLx 553/2014 din 8 decembrie 2014, cu dezbaterea pe fond a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.913/19.08.2014)  

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1213/26.01.2015)  

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/227/03.02.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/644/18.02.2015). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 prin care se propune modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în scopul preîntâmpinării unor 

situaţii de blocaj ce apar în momentul desemnării reprezentanţilor în 

structurile de conducere ale Agenţiei, precum şi pentru o mai bună 

repartizare a atribuţiilor organelor de conducere şi crearea unui cadru 

necesar implementării reglementărilor europene. 

 

Comisiile reunite au hotărât adoptarea proiectului de lege întrucât 

este necesară implementarea Deciziei Comisiei 2012/733/UE de punere în 

aplicare a Regulamentului nr.492/2011 a Parlamentului European şi al 

Consiliului, precum şi desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă ca Birou naţional de coordonare a reţelei EURES. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţa 

comună din 29 septembrie 2015. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 24 

membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 18 deputaţi din 

totalul de 22 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. 

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, a participat la dezbateri domnul Flavius Ungureanu 

- consilier în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 decembrie 

2014. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 
 
 

PREŞEDINTE,     VICEPREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Laurenţiu Nistor 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Mihăiţă Găină     Radu Babuş 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu     Şef serviciu Sofia Chelaru 

Consilier parlamentar Elena Hrincescu 
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