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CAMERA DEPUTAŢILOR 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 

privind regimul străinilor în România 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările 
intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 
fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, trimis cu 
adresa nr. P.L. X - 584 din 29 septembrie 2004 şi înregistrat sub nr. 32/584 din 30 septembrie 2004. 

 
Consiliul Legislativ, cu nr. 1264/02.08.2004, a avizat favorabil,  proiectul de lege, cu unele observaţii şi propuneri. 
 

aparare
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor în România, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană, precum şi a identificării unor soluţii noi la 
problemele generate de specificul evoluţiei fenomenului migraţionist la graniţele României. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi se adoptă în conformitate cu art. 76 alin. (1) din 

Constituţia României. 
 Potrivit art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, 
domnul secretar de stat Mircea Alexandru, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi domnul Florin Nan, consilier juridic în cadrul aceluiaşi minister. 
   

3. La lucrări au fost prezenţi un număr de 23 deputaţi, din totalul de 27 membri ai comisiei. 
 
4. Senatul a adoptat acest proiect de  lege în şedinţa din 23 septembrie 2004. 
 
5. Proiectul de lege, potrivit art. 75 alineatele (1) şi (3)  din Constituţia României şi art. 86 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 

 În urma dezbaterii, în şedinţa din 6 octombrie 2004, cu unanimitate de voturi pentru, comisia a hotărât să supună 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor în România, Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente: 
 

I. Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat  Text adoptat de comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1. 14. La articolul 43, litera c) a alineatului (2) 

va avea următorul cuprins : 
1. La Articolul unic, punctul 14, litera c) de 
la alineatul (2) al articolului 43 se modifică 

 
 
 

CD 
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"c) investiţia pe care o va realiza societatea să 
se concretizeze prin aporturi de capital şi 
tehnologie în valoare minimă de 50.000 euro 
pentru societăţi comerciale cu răspundere 
limitată, de 70.000 euro pentru societăţi 
comerciale pe acţiuni şi crearea unui număr 
minim de 10 locuri de muncă."   
 
 

şi va avea următorul cuprins : 
 
"c) investiţia pe care o va realiza societatea să 
se concretizeze prin aporturi de capital şi 
tehnologie în valoare minimă de 50.000 euro 
pentru societăţi comerciale cu răspundere 
limitată, de 70.000 euro pentru societăţi 
comerciale pe acţiuni sau crearea unui număr 
minim de 10 locuri de muncă."   
 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

 
 
Variantele opţionale au 
fost avute in  de către 
iniţiator. 

2. 16. La articolul 46, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins : 
 
 
"Art.46. - (1) Străinii, titulari au unui drept de 
şedere în România de cel puţin un an, pot 
solicita reîntregirea familiei pentru:" 
 

2. La Articolul unic, punctul 16, partea 
introductivă a alin. (1) al articolului 46 se 
modifică şi va avea următorul cuprins : 
 
"Art.46. - (1) Străinii, titulari ai unui drept de 
şedere în România de cel puţin un an, pot 
solicita reîntregirea familiei pentru:" 
 
(Autor: dl.dep. Ion Oltei ) 

 
 
 
 
 
Pentru îndreptarea unei 
erori de tehnoredactare. 

C.D. 

3. 17. După alineatul (1) al articolului 46, se 
introduc trei alineate noi, alin. (11) - (13), cu 
următorul cuprins : 
 
"(12) Autoritatea pentru străini poate aproba 
reîntregirea familiei şi pentru următoarele 
categorii:" 
 

3. La Articolul unic, punctul 17, partea 
introductivă a alin. (12) al articolului 46 se 
modifică şi va avea următorul cuprins : 
 
"(12) Autoritatea pentru străini aprobă, dacă 
sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, 
reîntregirea familiei şi pentru următoarele 
categorii:" 
 
 (Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

 
 
 
 
 
Prin textul introdus 
Autoritatea este obligată să 
aprobe, dacă sunt întrunite 
toate condiţiile. 
 
 

C.D. 
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4. 25. La articolul 55, punctul (iv) de la litera 
c) a alineatului (2) va avea următorul 
cuprins : 
 
"(iv) documentele din care să rezulte că 
investiţia este concretizată în aport de capital 
sau transfer de tehnologie, în valoare de cel 
puţin 70.000 euro ori crearea a 15 locuri de 
muncă, în cazul acţionarului, şi 50.000 euro 
ori crearea a cel puţin 10 locuri de muncă, în 
cazul asociatului, cu condiţia ca, în cazul 
locurilor de muncă, acestea să fie încadrate cu 
persoane angajate cu normă întreagă, în 
condiţiile legii."  
 

4. La Articolul unic punctul 25, pct. (iv) al 
literei c) a alineatului (2)  al articolului 55 se 
modifică şi va avea următorul cuprins  
 
"(iv) documentele din care să rezulte că 
investiţia este concretizată în aport de capital 
sau transfer de tehnologie, în valoare de cel 
puţin 70.000 euro ori crearea a cel puţin 15 
locuri de muncă, în cazul acţionarului, şi 
50.000 euro ori crearea a cel puţin 10 locuri de 
muncă, în cazul asociatului, cu condiţia ca, în 
cazul locurilor de muncă, acestea să fie 
încadrate cu persoane angajate cu normă 
întreagă, în condiţiile legii."  
 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru precizarea 
numărului minim de locuri 
de muncă, cel maxim 
nefiind limitat. 

C.D. 

5.  33. La articolul 80, litera a) a alineatului 
(1) va avea următorul cuprins: 
 
 
"a) străinul căruia i s-a anulat sau cat viza, 
precum şi cel a cărui şedere a devenit ilegală, 
în termen de maximum 5 zile;" 
 

5. La Articolul unic, punctul 33, litera a) de 
la alineatul (1)  al articolului 80 se modifică 
şi va avea următorul cuprins : 
 
"a) străinul căruia i s-a anulat sau revocat viza, 
precum şi cel a cărui şedere a devenit ilegală, 
în termen de maximum 10 zile;" 
 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

 
 
 
 
 
Termenul propus este mai 
realist şi mai favorabil  
străinului în cauză. 

C.D. 

6.  35. Articolul 82 va avea următorul cuprins:
 
 
 
"Articolul 82 
Contestarea dispoziţei de părăsire a 
teritoriului 
(1) Dispoziţia de părăsire a teritoriului poate 

6. La Articolul unic, punctul 35, alineatul 
(1)  al articolului 82 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
"Articolul 82 
Contestarea dispoziţei de părăsire a 
teritoriului 
(1) Dispoziţia de părăsire a teritoriului poate fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu preverile 

C.D. 
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fi atacată în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, 
în cazul în care aceasta a fost emisă de 
Autoritatea pentru străini, sau la Curtea de 
Apel în a cărei rază de competenţă se află 
formaţiunea teritorială care a emis dispoziţia 
de părăsire a teritoriului. Instanţa soluţionează 
cererea în ternem de 30 de zile de la data 
primirii acesteia. Sentinţa instanţei este 
definitivă şi irevocabilă."   

atacată în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, 
în cazul în care aceasta a fost emisă de 
Autoritatea pentru străini, sau la Curtea de 
Apel în a cărei rază de competenţă se află 
formaţiunea teritorială care a emis dispoziţia 
de părăsire a teritoriului. Instanţa soluţionează 
cererea în ternem de 30 de zile de la data 
primirii acesteia. Sentinţa instanţei este 
definitivă şi irevocabilă." 
 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

art.80, alin.(1), lit. a)  

7.  38. După articolul 86 se introduce un 
articol nou, art. 861 cu următorul cuprins: 
 
 
"Articolul 861 

Contestarea măsurii de returnare 
(1) Decizia de returnare poate fi atacată de 
străinul împotriva căruia s-a dispus, în termen 
de 24 de ore de la data comunicării, la Curtea 
de Apel competentă teritorial. Instanţa se 
pronunţă în termen de 3 zile de la data 
primirii cererii. Hotărârea este definitivă şi 
irevocabilă."  

7. La Articolul unic, punctul 38,  alin. (1) al 
articolului 861 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
"Articolul 861 

Contestarea măsurii de returnare 
(1) Decizia de returnare poate fi atacată de 
străinul împotriva căruia s-a dispus, în termen 
de 3 zile de la data comunicării, la Curtea de 
Apel competentă teritorial. Instanţa se 
pronunţă în termen de 3 zile de la data primirii 
cererii. Hotărârea este definitivă şi 
irevocabilă." 
 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

 
 
 
 
 
 
 
Termenul propus este mai 
realist şi mai favorabil  
străinului în cauză. 

C.D. 

8.  Text ordonanţă 
 
 
 
 
 

8. La Articolul unic, după punctul 38, se 
introduce un nou punct, cu următorul 
cuprins:  
 
39. La articolul 87  alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 

C.D. 
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Articolul 87 
Executarea returnării 
 
 (2) Dacă străinul posedă document de trecere 
a frontierei de stat valabil, mijloace financiare 
şi nu este necesară efectuarea altor formalităţi, 
măsura va fi pusă în aplicare în termen de 24 
de ore. 
 
 
 
(3) Când măsura returnării nu poate fi pusă în 
aplicare în termenul prevăzut la alin. (2), 
străinul va fi luat în custodie publică. 

 
Articolul 87 
Executarea returnării 
 
 (2) Dacă străinul posedă document de trecere 
a frontierei de stat valabil, mijloace financiare 
şi nu este necesară efectuarea altor formalităţi, 
măsura va fi pusă în aplicare în termen de 24 
de ore, cu excepţia situaţiei în care acesta îşi 
exprimă intenţia de a contesta măsura 
returnării. 
 
(3) Când măsura returnării nu poate fi pusă în 
aplicare în termen de 24 de ore, străinul va fi 
luat în custodie publică. 
 
(Autor: dl.dep. Ion Oltei) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se are în vedere dreptul 
străinuluide de a contesta 
măsura luată împotriva sa. 
 
 
Străinul va fi luat în 
custodie publică pe toată 
perioada rezolvării 
contestaţiei. 
 

9.  Text ordonanţă 
 
 
 
 
 
 

Articol nou 
 

9. La Articolul unic, după punctul 56, se 
introduce un nou punct, cu următorul 
cuprins:  
 
57. După articolul 130 se introduce un 
articol nou, art. 1301 cu următorul cuprins:  
 
"Articolul 1301 

Art. 1301. -  (1) Facilitarea cu intenţie în 
orice mod a şederii ilegale pe teritoriul 
României a străinilor constituie infracţiune 
şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 
5 ani. 
(2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârşită în 
următoarele împrejurări: 
a) de două sau mai multe persoane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru pedepsirea autorilor  
infracţiunii, atât în varianta 
simplă, cât şi în agravantă. 

C.D. 
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împreună; 
b) s-a cauzat străinilor o vătămare gravă a 

vieţii sau integrităţii corporale a 
acesora; 

se pedepseşte cu închisoare de la 2  la 8 ani. 
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea 
străinului, pedeapsa este închisoare de la 3 
la 15 ani. 
(4) Tentativa se pedepseşte." 
(Autor: dl.dep. Virgil Popescu) 

 
 
 Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 

Răzvan IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. consult. Roxana Rus  
        S.c. Anca Barb  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                                                                                                  Bucureşti, 5.10.2004 
publică şi siguranţă naţională                                                                                                                     P.L.X - 584/2004                             
Nr.32/582/2004 
 
 Către, 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, trimis cu adresa nr. P.L. X - 584 din 29 septembrie 
2004 şi înregistrat sub nr. 32/582 din 30 septembrie 2004. 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

 
 PREŞEDINTE, 

Răzvan IONESCU 


