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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 
Bucureşti, 7 mai 2019  Bucureşti, 7 mai 2019 
Nr. 4c-9/224  Nr. 4c-15/254/2019 

 
 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor 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 Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită, cu 
adresa nr.Plx 163/2019 din 25 martie 2019. 

 
 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON   DOREL-GHEORGHE CĂPRAR 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative privind modificarea OUG nr.194/2002 

privind regimul strainilor 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 temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 163/2019 din 25 martie 
2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor 

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.  
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, 
în scopul uniformizării prevederilor referitoare la „cuantumul salarial 

necesar a fi obţinut de către un lucrător provenind din spaţiul 

extracomunitar”. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 

martie 2019. 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 
vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1197/19.12.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/253/03.04.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/156/09.04.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării (nr.4c-21/109/02.04.2019). 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului, exprimat în cadrul 

dezbaterilor. 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională din data de 16 aprilie 2019, din totalul de 21 de membri au 
participat la lucrări deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Mihai Bobescu, Subsecretar de Stat în 
Ministerul Afacerilor Interne. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 23 

aprilie 2019 şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi din totalul de 22 de 
membri.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- d-l Mihai Bobescu – Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor 
Interne 

- d-na Cătălina Mali – șef serviciu, Inspectoratul General pentru 
Imigrări 

- d-l Albert Boboc – consilier juridic, Inspectoratul General pentru 
Imigrări. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  



 

4/4

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- pentru asigurarea respectării directivelor enumerate în Expunerea 

de motive, este necesară menţinerea formulării în vigoare a normei, care 
prevede obligaţia deţinerii asigurării de sănătate pe perioada valabilităţii 
vizei. Astfel, legislaţia Uniunii Europene vizează necesitatea deţinerii unei 
asigurări de sănătate pentru toate riscurile acoperite în mod normal pentru 
propriii resortisanţi în statul membru în cauză, a cărei valabilitate nu este 
stabilită pentru o perioadă de timp inferioară celei înscrisă în viză, în 
scopul preîntâmpinării susţinerii acestora prin sistemul propriu de asigurări 
de sănătate al statului gazdă. 

- au fost deja aprobate o serie de modificări ce vin în sprijinul 
angajatorilor pentru flexibilizarea condiţiilor speciale ce trebuie îndeplinite 
pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenţi sau 
sezonieri, modificări adoptate prin Legea nr.247/2018 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. 
Această lege a vizat, în principal, adaptarea legislației române la cerințele 
concrete stabilite prin Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii formare profesională, 
servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte 
educaționale și muncă au pair (reformare). 
 
 

PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Dorel-Gheorghe Căprar 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR,   
Violeta Răduţ    Dumitru Lupescu 
   

             
 
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu   Consilier parlamentar Cătălin Chiper 
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