
 

 

 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                 București, 27.09.2022 

  publică și siguranță națională                                                        Pl-x nr. 389/2022   

       Nr. 4c-15/232/21.06.2022 
 

Către, 

 

  Comisia juridică, de disciplină și imunități  

   Doamnei Președinte, Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

Comisia pentru muncă și protecție socială 

  Domnului Președinte, Adrian SOLOMON 

 
   

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind 

încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 

modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, trimis spre 

dezbatere şi examinare în fond, în procedură obişnuită, Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu adresa nr. Pl-x. 389/2022 din 20 iunie 

2022. 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 

modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu Propunerea 

legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în 

muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte 

normative privind regimul străinilor în România, trimisă cu adresa nr. Pl-x 389 din 20.06.2022 

şi înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c-15/232 

din 21.06.2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 194/2002 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014. Potrivit expunerii de motive, 

iniţiativa doreşte să vină în întâmpinarea dificultăţilor cu care se confruntă atât angajatorii din 

România, cât şi angajaţii care provin din Ucraina, Republica Moldova şi Republica Serbia, în 

sensul scutirii cetăţenilor din Ucraina, Republica Moldova şi Republica Serbia încadraţi în muncă 

pe teritoriul României cu contract de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 11 luni 

într-un an calendaristic, de la obligaţie solicitării unui aviz de muncă, implicit de la obligaţia 

prezentării acestuia la solicitarea unei vize de lungă şedere în scop de angajare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în data de 

15.06.2022. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a avut în vedere: 

− avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 498 din 

04.05.2022); 



− avizul favorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 2165 din 12.04.2022); 

− Punctul de vedere negativ al Guvernului;  

− avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale (4c-6/455/29.06.2022); 

− avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (4c-

20/361/28.06.2022); 

− avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare (4c-

1/336/12.09.2022). 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat, în 

şedinţa din 27.09.2022, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 

străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă 

şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România, din următoarele considerente: 

− apartenenţa României la Uniunea Europeană a determinat modificarea normelor de drept 

care reglementează regimul juridic al străinilor în ţara noastră, asigurând armonizarea cu 

legislaţia Uniunii Europene în domeniu şi cu alte instrumente juridice cu caracter 

internaţional; 

− regimul străinilor, incluzând aspectele privitoare la condiţiile de imigrare şi la protecţia 

drepturilor acestora, fac parte din filonul de competenţă al Uniunii Europene denumit 

„spaţiul de libertate, securitate şi justiţie”. În acest sens, potrivit art. 79, alin. (1) din 

„Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, se specifică următoarele: „Uniunea 

dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate etapele, 

gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanţilor ţărilor 

terţe aflaţi în situaţie de şedere legală în statele membre, precum şi prevenirea migrării 

ilegale şi a traficului de persoane şi combaterea susţinută a acestora”; 

− pentru edificarea politicii comune la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate diferite acte 

normative, printre care se numără şi materia încadrării în muncă şi detaşării străinilor pe 

teritoriul statelor membre. Astfel, la nivel naţional, cadrul normativ integrat politicii 

comune a Uniunii Europene în domeniul menţionat mai sus este reglementat prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2022; 

− modificarea actelor normative naţionale în sensul exceptării aproape totale (11 luni dintr-

un an calendaristic) a cetăţenilor din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia, de 

la obţinerea avizului de angajare ar determina încălcarea de către România a actelor 

normative adoptate la nivel european; 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, deputaţii şi-au 

înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

domnul Adrian Voican, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne şi domnul Boboc Albert, 

consilier juridic în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne. 



Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul acesteia, Propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

          PREŞEDINTE                                                                                               SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                                               Viorel SALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar, Mircea STAN 


