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Doamnei deputat Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

Președinte, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Domnului deputat Adrian SOLOMON 

Președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în 

România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României, transmis 

pentru dezbatere în fond Comisiei juridice, de disciplină şi imunități, Comisiei 

pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională cu adresa PL-x nr. 305 din 25 mai 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra propunerii legislative pentru completarea unor acte normative cu 

privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor 

pe teritoriul României 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunități, Comisia 

pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea 

legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul 

străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României, 

transmisă cu adresa PLx nr. 305 din 25 mai 2022 și înregistrată la Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr.4c-15/201 din 25 mai 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea unor acte 

normative cu privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a 

străinilor pe teritoriul României. Demersul legislativ vizează facilitarea încadrării 

în muncă, pe teritoriul României a străinilor, în special a cetăţenilor din Ucraina.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 23 mai 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform 

avizului cu nr. 378/07.04.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil conform avizului nr. 

1523/15.03.2022. 

Guvernul nu susține propunerea legislativă, potrivit punctului de vedere cu 

nr.5959/31.05.2022. 
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Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil 

potrivit adresei cu nr.4c-20/272 din 31 mai 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat negativ potrivit adresei cu nr. 4c-6/369/9 iunie 2022. 

Comisia pentru politică externă a avizat negativ potrivit adresei cu nr. 4c-

16/26 din 15 iunie 2022. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 

negativ potrivit adresei cu nr. 4c-7/353 din 27 iunie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 14 noiembrie 2022. La 

lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, la dezbateri au participat în calitate de invitați din partea Ministerului 

Afacerilor Interne domnul secretar de stat Adrian Voican și doamna Cristina 

Vasilache - Inspectoratul General pentru Imigrări. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea propunerii legislative pentru completarea unor acte normative cu 

privire la regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe 

teritoriul României - PLx 305/2022. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 


