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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2010 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 

România 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România, trimis cu adresa nr. PL x 221 din 3 mai 2010 şi înregistrată cu nr. 31/370 din 5 mai 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut 
proiectul de lege  în şedinţa din  11 mai 2010. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată. Completările aduse acestui act normativ se referă 
la organele competente să acorde permisele de mic trafic de frontieră, termenele de eliberare a acestora, 
regimul permisului de mic trafic de frontieră, cazurile de anulare şi revocare a permiselor şi autorităţile 
abilitate să dispună aceste măsuri, modalităţile de comunicare şi contestare a acestora, precum şi la stabilirea 
contravenţiilor şi a sancţiunilor ce vor fi aplicate celor care nu respectă regimul micului trafic de frontieră 
stabilit prin legea specială şi prin acordurile bilaterale încheiate cu ţările vecine, în acest domeniu. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 136 din 22 februarie 2010. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative, în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice.  

 
 
 

PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                         Daniel BUDA                  Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
Consilier,  
Iuliana Fuiorea 
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