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Către  

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a 

Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a 

dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României, trimis cu adresa nr. PLx. 40/2021 din 1 februarie 

2021 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr. 4c-15/36 din 2 

februarie 2021, iar la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-13/110 din 2 februarie 2021. 

 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

Mihai-Alexandru BADEA 

PREŞEDINTE, 

Constantin ȘOVĂIALĂ 
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PLx. 40/2021 

                                  
 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind 

retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de 

reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României 

 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia juridică, de disciplină şi imunități au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit 

al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României, 

trimis cu adresa nr. PLx. 40/2021 din 1 februarie 2021 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională cu nr. 4c-15/36 din 2 februarie 2021, iar la Comisia juridică, de disciplină 

și imunități cu nr. 4c-13/110 din 2 februarie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 28 

decembrie 2020, în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit dispozițiilor art.75 alin.(1) din 

Constituția României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului 

privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi ședere 

pe teritoriul României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri, conform 

adresei cu nr. 1167 din 18 noiembrie 2020. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa online din 9 

februarie 2021, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-16/3 din 9 februarie 2021. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă, în şedinţa online din 11 februarie 2021, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.35 din 

9 februarie 2021. 



 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa 

online din 9 februarie 2021, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-9/71 din 11 februarie 

2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat 

favorabil inițiativa legislativă, în şedinţa online din 11 februarie 2021, cu majoritate de voturi, 

conform adresei cu nr.4c-6/54 din 11 februarie 2021. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în ședințe 

separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa 

desfășurată în sistem mixt, din 23 februarie 2021. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

          În conformitate cu prevederile art.55 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul 

Predescu Octavian - director în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Reprezentantul Guvernului a 

susținut adoptarea proiectului de lege cu amendamentul transmis Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități prin adresa cu nr.12145 din 12 februarie 2021, formulat de Ministerul Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare cu 

amendamente. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul în ședința 

din data de 3 martie 2021, desfășurată în format hibrid, online și fizic cu prezența în sala de ședințe. La 

ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională deputații au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la dezbateri 

au fost prezente, în calitate de invitați, doamna Daniela GÎTMAN – secretar de stat în cadrul MAI și 

doamna Anca MARIN din partea Inspectoratului General pentru Imigrări.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 

hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de Lege cu amendamente. 

Membrii celor două comisii, cu majoritate de voturi, propun Plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele din Anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport. 

          În raport cu obiectul şi conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

SECRETAR, 

Antonel TĂNASE 

PREŞEDINTE, 

Constantin ȘOVĂIALĂ 

PREŞEDINTE, 

Mihai-Alexandru BADEA 

SECRETAR, 

Cristian-Tudor BĂCANU 

Consilier parlamentar, 

               Rodica PENESCU 
   

 

Consilier parlamentar, 

Ina FILOTE   
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ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE  ADMISE 

PLx.40/2020 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Text 

O.U.G. nr. 204/2020 

Text  

Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  

1.   LEGE pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.204/2020 

privind stabilirea unor măsuri 

de aplicare a Acordului 

privind retragerea Regatului 

Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană şi din Comunitatea 

Europeană a Energiei 

Atomice, în materie de 

reglementare a dreptului de 

intrare şi ședere pe teritoriul 

României 

 

Nemodificat 

 

2.   Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgenţă a 

Guvernului nr.204 din 23 

noiembrie 2020 privind 

stabilirea unor măsuri de 

aplicare a Acordului privind 

retragerea Regatului Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord din Uniunea Europeană 

şi din Comunitatea Europeană 

a Energiei Atomice, în 

materie de reglementare a 

dreptului de intrare şi ședere 

Articol unic. - Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 204 din 23 

noiembrie 2020 privind stabilirea 

unor măsuri de aplicare a 

Acordului privind retragerea 

Regatului Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană şi din Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice, în 

materie de reglementare a 

dreptului de intrare şi ședere pe 

teritoriul României, publicată în 
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Nr. 

crt. 

Text 

O.U.G. nr. 204/2020 

Text  

Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  

pe teritoriul României, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.1132 

din 25 noiembrie 2020. 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.1132 din 25 

noiembrie 2020, cu următoarea 

modificare: 

Autor: Comisiile 

3.  Art. 9 

 

 

.......................... 

 (2) Împotriva refuzului 

eliberării permisului de 

ședere temporară se poate 

face acțiune la instanța de 

contencios administrativ 

competentă. 

 

 

 

.......................... 

 

- Alineatul (2) al articolului 9 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

“(2) Împotriva refuzului eliberării 

permisului de ședere temporară 

se poate înainta acțiune la 

instanța de contencios 

administrativ competentă, în 

termen de 10 zile de la 

comunicarea deciziei de către 

Inspectoratul General pentru 

Imigrări.” 

 

Autor: Comisiile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrivit art.9 alin.(3) din OUG nr.204/2020, 

“Termenul în care beneficiarul art.50 TUE 

trebuie să părăsească teritoriul României este 

de o lună de la data comunicării deciziei de 

refuz al eliberării permisului de ședere 

temporară, emisă de Inspectoratul General 

pentru Imigrări, cu excepția cazurilor în care se 

constată că beneficiarul art.50 TUE trebuie să 

părăsească teritoriul României de îndată ori 

într-un termen mai scurt, în scopul evitării unui 

risc iminent și grav la adresa securității 

naționale.” 

De asemenea, potrivit art.9 alin.(5) din același 

act normativ, “Deciziile de refuz al eliberării 

permisului de ședere temporară, al căror termen 

de părăsire a teritoriului României nu a fost 

respectat și cele prin care se dispune părăsirea 

de îndată a teritoriului României se pun în 

executare prin escortarea persoanei în cauză 

până la frontieră sau până în țara de origine de 

către personalul specializat al Inspectoratuui 

General pentru Imigrări. Așadar, deciziile de 

refuz al eliberării permisului de ședere 

temporară, emise de Inspectoratul General 

pentru Imigrări, se pun în executare în termen 

de o lună de la comunicarea acestora, ori într-

un termen mai scurt, în scopul evitării unui risc 

iminent și grav la adresa securității naționale, 

fără să existe o prevedere referitoare la 
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Nr. 

crt. 

Text 

O.U.G. nr. 204/2020 

Text  

Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  

 

 

 

 

rămânerea definitivă a soluției instanței de 

contencios administrativ. 

În acest context, termenul general de 

introducere a unei acțiuni în contencios 

administrativ la instanța competentă este de 6 

luni, termen care se calculează în condițiile 

art.11 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. De asemenea, în 

condițiile art.11 alin.(2) din aceeași lege, 

acțiunea se poate introduce pentru motive 

temeinice peste termenul de 6 luni, dar nu mai 

târziu de un an de la comunicarea actului. 

Totodată, regula în materia contenciosului 

administrativ este că introducerea unei acțiuni 

cu privire la un act administrativ nu suspendă 

executarea acestuia. 

În considerarea celor ce preced, pentru 

corelarea cu prevederile Legii nr.554/2004, 

apare oportună completarea art.9 alin.(2) din 

OuG nr.204/2020 în sensul prevederii unui 

termen special de 10 zile de la comunicarea 

deciziei pentru introducerea acțiunii la instanța 

competentă, termen special regăsit, de altfel și 

în dispozițiile art.24 alin.(5) și art.291 alin.(6) 

din OuG nr.102/2005 privind libera circulaţie 

pe teritoriul României a cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 

Economic European, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.” 

 
 


