
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
 
                                                                                                 Bucureşti, 02 aprilie 2019 

                                                                                                                       Nr.4c-21/109 
 

AV IZ 
asupra Propunerii legislative privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul 

străinilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind regimul străinilor în România 
 
 

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

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, 

spre dezbatere în avizare cu Propunerea legislativă privind modificarea OUG 

nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi OG nr.25/2014 privind 

încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 

România, trimisă prin adresa Plx163/2019 din 25 martie 2019 și înregistrată cu            

nr. 4c-21/109 din 26 martie 2019. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge inițiativa legislativă în 

şedinţa din 20 martie 2019.   

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, 

în şedinţa din 02 aprilie 2019.  
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 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu 

completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în 

muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările 

ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, se are în vedere uniformizarea prevederilor 

actelor normative de bază referitoare la „cuantumul salarial necesar a fi obţinut de către 

un lucrător provenind din spaţiul extracomunitar”.. 

 

 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis 

prin adresa cu nr.1197/19.12.2018,  precum și avizul favorabil al Consiliului Economic și 

Social. 

 

             În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a inițiativei 

legislative. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

      PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 
 

 
 

 Consilier parlamentar, 
    Mona-Valentina ALESANDRU 

 


