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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind
permisele de muncă

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în fond, în
procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, trimis cu adresa nr.PL.X
762 din 23 octombrie 2006.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele:
• Consiliului Legislativ (nr.1119/21.08.2006 - favorabil)
• Consiliului Economic şi Social (nr.2044/21.08.2006 - favorabil)
• Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale (nr.25/880/01.11.2006 - favorabil).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, în
sensul măririi perioadei de detaşare, cu până la 3 ani, a cetăţenilor străini la angajatori
persoane juridice cu sediul în România, sau la sucursale, filiale sau reprezentanţe din
România ale societăţilor comerciale cu sediul în străinătate.
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege în
vederea armonizării legislaţiei care reglementează accesul şi încadrarea în muncă a
străinilor pe teritoriul României cu politica Guvernului de a stimula dezvoltarea
mediului de afaceri din ţara noastră, precum şi cu recomandările Comisiei Europene
de reglementare a statutului lucrătorilor detaşaţi pe teritoriul României de angajatori
stabiliţi într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul dintre
statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European.
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2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
3. La dezbaterea proiectului au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate
cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
- d-na Daniela Andreescu – Secretar de Stat
- d-l Serghei Mesaroş – director.
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai
comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 octombrie 2006.
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din
Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat.
În urma dezbaterii în şedinţa din 8 noiembrie 2006, Comisia propune
admiterea fără modificări a proiectului de lege.
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