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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 

privind integrarea pe piaţa forţei de muncă din România a cetăţenilor străini 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 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. 410 din 27 iunie 2022. 

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

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 

 

 



1 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

     

                                                                                                                                                                                                                              

Bucureşti, 27.09.2022  

Nr. 4c-15/244                                  

PLx. 410/2022                        

 

 

RAPORT PRELIMINAR  

asupra propunerii legislative privind integrarea pe piaţa forţei de muncă din 

România a cetăţenilor străini pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 
 

 

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 privind integrarea pe piaţa forţei de muncă din România a cetăţenilor 

străini pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa 

PLx nr. 410 din 27 iunie 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională cu nr.4c-15/244 din 27 iunie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, modificarea Ordonanței 

Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detașarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România, precum şi modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. Potrivit 

expunerii de motive, inițiativa facilitează atât accesul, cât şi mobilitatea străinilor 

(în principal, cetăţenilor statelor terţe vecine) pe piaţa muncii din România, 

generând un efect pozitiv asupra mediului de afaceri. Propunerea vizează 

impunerea unui mult mai bun control al persoanelor care urmează să intre pe 

teritoriul României, precum şi o măsură suplimentară de protecţie a cetăţenilor 

străini, etnici români.  

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

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

Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 22 iunie 2022. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, conform 

avizului cu nr. 422/15.04.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil cu o observație conform 

avizului nr. 1998/05.04.2022. 

Guvernul nu susține propunerea legislativă, potrivit punctului de vedere cu 

nr.9662/12.08.2022. 

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

16/35/7 septembrie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat negativ potrivit adresei cu nr. 4c-6/467/8 septembrie 2022. 

Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil 

potrivit adresei cu nr.4c-20/397/12 septembrie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 27 septembrie 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 domnul Albert Boboc, 

consilier juridic - Inspectoratul General pentru Imigrări. 

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

respingerea propunerii legislative privind integrarea pe piaţa forţei de muncă din 

România a cetăţenilor străini pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative - PLx 410/2022, având în vedere următoarele aspecte: 

- procedura propusă pentru accederea la o procedură simplificată, aceea ca 

solicitantul să fi contribuit în mod direct/semnificativ la stimularea dezvoltării 

regionale și la diminuarea deficitului înregistrat pe piața forței de muncă prezintă 

un grad ridicat de generalitate și dificultăți de verificare în concret a condiției de 

bază; 

- eliminarea condiției referitoare la obținerea avizului de angajare va 

determina eliminarea unor garanții cu privire la conduita și buna credință a 

angajatorului; 

- acordarea cetățeniei române și implicit a celei europene reprezintă un 

proces complex, care implică verificări riguroase de securitate și aprecierea 

exigentă a îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru accederea la 

acest statut; 

- procesul care are ca finalitate acordarea statutului de cetățean român și 

european nu trebuie diluat, crearea unor facilități suplimentare pentru dobândirea 

cetățeniei române pentru anumite categorii de beneficiari nereprezentând o măsură 
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cu efecte imediate în beneficiul persoanelor refugiate, în contextul conflictului 

militar de pe teritoriul Ucrainei; acordarea cetățeniei în conformitate cu actualele 

condiții legale nu poate fi considerată un impediment în calea accesului cetățenilor 

pe piața muncii din România; 

- diferențierea de tratament în materie de cetățenie sub forma unui tratament 

favorabil ar trebui să aibă la bază o justificare obiectivă și rezonabilă, care ar 

putea privi legături istorice, culturale, lingvistice etc., iar nu ca expresie a unei 

preferințe pur subiective; 

- pe fondul conflictului armat din Ucraina, România a adoptat o serie de 

acte normative care acordă numeroase facilități, inclusiv acordarea protecției 

temporare pentru cetățenii ucraineni, membrii de familie ai acestora, apatrizilor și 

resortisanților statelor terțe care beneficiau de protecție internațională sau 

națională echivalentă în Ucraina și beneficiarilor de ședere permanentă în Ucraina. 

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

categoria legilor organice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 


