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           Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 

privind regimul străinilor în România, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 188 din 10 

aprilie 2018, înregistrat cu nr.4c-11/308 din 11 aprilie 2018 şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă cu 

adresa nr. PL-x 188 din 10 aprilie 2018, înregistrat cu nr. 4c-12/203 din 11 aprilie 2018. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
         PREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 

 
Eugen NICOLICEA        Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2018 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 
România 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate în comun, pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 
privind regimul străinilor în România, trimis cu adresa nr. PLx. 188 din 10 aprilie 2018, înregistrat la Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-12/203 din 11 aprilie 2018 şi la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu nr.4c-11/308 din 11 aprilie 2018.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din ziua de 3 aprilie 2018. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002, în scopul transpunerii corecte şi complete a art.6 alin.(1) teza a II-a şi alin.(2) din Directiva 2003/109/CE a 
Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung. 
Intervenţiile legislative vizează: delimitarea condiţiei de a nu constitui o ameninţare la adresa ordinii publice de condiţia 
referitoare la securitatea naţională; respectarea principiului proporţionalităţii în situaţia în care este luată o decizie de 
refuz al acordării dreptului de şedere pe termen lung, avându-se în vedere elemente, precum: durata şederii, vârsta, 
consecinţele deciziei pentru persoana în cauză şi pentru membrii familiei sale, legături cu ţara de reşedinţă sau absenţa 
legăturilor cu ţara de reşedinţă; introducerea garanţiei că refuzul acordării dreptului de şedere pe termen lung nu se 
bazează pe considerente economice naţionale, precum: motive de recesiune economică, dorinţa excesivă de a proteja 
munca autohtonă sau mediul de afaceri naţional. 

Urgenţa reglementării este justificată de declanşarea, de către Comisia Europeană, a acţiunii în constatarea 
neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene, în cauza 2017/4109 (infringement). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri, conform 
adresei cu nr.167 din 6 martie 2018. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 17 aprilie 2018, cu 
unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-13/7/2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 17 aprilie 2018, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-5/186/2018. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 23 mai 2018.  

La lucrările Comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
La dezbaterea iniţiativei legislative a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Afacerilor Interne, 

domnul Daniel Robert Marin – secretar de stat. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să aprobe un raport de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
          În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 
ziua de 11 iunie 2018. Deputaţii au fost prezenţi la dezbateri conform listei de prezenţă. 
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În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, la dezbaterea proiectului de Lege au participat reprezentaţi ai tuturor structurilor cu atribuţii în 
domeniul vizat.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
aprobe un raport de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, în conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul 
străinilor în România, în forma adoptată de Senat. 

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

 
 

 
          PREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 

  
Eugen NICOLICEA        Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

 
                                       
 
                  SECRETAR,                          SECRETAR, 

 
      Aida-Cristina CĂRUCERU            Dumitru LUPESCU   

    
 

 
 
 

Consilier parlamentar,           Cosilier parlamentar, 
Rodica Penescu          Daria Cotoc 
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