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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

străinilor 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care 
va fi transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul străinilor, transmis cu adresa nr. P.L.x.346/2022 din 14 
iunie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/413 din 14 iunie 2022.        
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.482/02.05.2022, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.   
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2560/03.05.2022, avizează 
favorabil proiectul de act normativ.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, 
republicată.       
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2014, în sensul creării posibilităţii de depunere a solicitărilor de 
eliberare a avizelor de angajare/detaşare la oricare dintre formaţiunile teritoriale 
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pentru imigrări ale Inspectoratului General pentru Imigrări, modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.194/2002, în sensul extinderii termenului în care străinul 
poate solicita eliberarea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă, de la data 
obţinerii de către angajator, a avizului de angajare, de la 60 la 180 de zile, precum şi 
al extinderii termenului de soluţionare de către Centrul Naţional de Vize a cererilor 
pentru eliberarea vizelor pentru angajare în muncă, de la 10 zile prevăzute în prezent, 
la 20 de zile.  

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 07 
septembrie 2022. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 


