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A V I Z  
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 Deputaților, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, trimisă cu adresa nr. Plx. 68 
din 21 februarie 2022, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/114 
din 22 februarie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 15 martie 2022, potrivit art.62 și 131 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților , republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și im unități au examinat inițiativa legislativă 
supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul negativ al Consiliul Economic si 
Social, transmis prin adresa cu nr.7760 din 16 noiembrie 2021, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, transmis prin adresa cu nr.956 din 2 decembrie 2021 şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
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