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     RAPORT COMUN 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea 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 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de lege pentru aprobarea 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, trimis cu adresa           
nr. PL-x 555/2014. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 
3 decembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) 
pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 948 
din 27 august 2014. 

Consiliul Superior al Magistraturii  a avizat favorabil această iniţiativă legislativă prin 
Hotărârea nr. 918 din 26 august 2014. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din              
9 decembrie 2014. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil proiectul de 
lege în şedinţa din 3 februarie 2015. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege în şedinţa din 
24 februarie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2014 prin care se asigură cadrul legal privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor 
pe teritoriul României, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România, în vederea creării unui cadru legislativ mai clar, atât din punct de 
vedere al corelării terminologice cu dispoziţiile dreptului european, cât şi al utilizării riguroase a 
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diferitelor instituţii şi instrumente juridice specifice domeniului migraţiei, facilitându-se astfel, 
accesul şi mobilitatea străinilor pe piaţa muncii din România, în raport de răspunderile ce ne 
revin ca stat membru al Uniunii Europene. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisiile au 
dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din data de 19 
ianuarie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea 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, în forma 
adoptată de Senat. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din 10 martie 2015 şi au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), aprobarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 24 membri ai Comisiei. La dezbateri 
a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Bogdan Tohănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din 23 noiembrie 2015.Conform listei de prezenţă la şedinţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 26 membri ai acesteia. Membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Membrii celor trei Comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 
de Lege pentru aprobarea 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, în forma adoptată de Senat. 

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan Liviu Ciucă 
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