
LEGE nr. 158 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul 
străinilor în România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:
1.La articolul 98, alineatul (3) se abrogă.
2.La articolul 99, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Pe întreaga perioadă a şederii în centre, străinilor li se asigură posibilitatea comunicării cu reprezentanţii 
diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă, cu membrii lor de familie, precum şi cu reprezentantul legal."
3.La articolul 99, alineatul (6) se abrogă.
4.La articolul 99, după alineatul (8) se introduc cinci noi alineate, alineatele (9)-(13), cu următorul cuprins:
"(9) La introducerea în centre, străinii sunt obligaţi să se supună controlului corporal, medical, amprentării şi 
fotografierii, precum şi să predea obiectele periculoase sau interzise de lege, cele de valoare, sumele de bani 
deţinute şi mijloacele de comunicare mobile.
(10) Pe durata cazării în centre, străinii sunt obligaţi să respecte programul zilnic, regulile de igienă individuală şi 
colectivă, să nu distrugă bunurile din dotarea centrelor, să se conformeze dispoziţiilor personalului centrelor, date 
în exerciţiul atribuţiilor profesionale, şi să se supună investigaţiilor şi tratamentelor medicale în cazul constatării 
unor afecţiuni medicale de natură să pună în pericol sănătatea celorlalte persoane aflate în centru.
(11) Pe durata cazării în centre, străinilor le este interzis să desfăşoare acţiuni care pot aduce prejudicii securităţii 
şi ordinii interioare a centrului sau să incite la săvârşirea de astfel de acţiuni, să consume băuturi alcoolice sau 
substanţe interzise prin lege, să comercializeze alimente, echipamente sau alte bunuri în incinta centrelor.
(12) În cazul nerespectării de către străini a obligaţiilor stabilite în sarcina acestora se pot lua măsurile necesare, 
inclusiv utilizarea forţei, pentru protejarea vieţii sau integrităţii fizice a personalului centrelor, a străinilor ori a altor 
persoane, împiedicarea producerii de pagube materiale, a părăsirii neautorizate a centrului sau pentru restabilirea 
ordinii interioare. Măsurile se aplică gradual şi proporţional cu starea de pericol ce trebuie înlăturată.
(13) Regulile de ordine interioară pe care străinii cazaţi în centre sunt obligaţi să le respecte, precum şi modul de 
organizare a accesului, pazei, supravegherii şi însoţirii străinilor în şi din centre sunt prevăzute în regulament, 
aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
5.La articolul 144, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Cheltuielile ocazionate de îndepărtarea străinilor care nu dispun de fonduri necesare în acest sens, cele pentru 
transportul, hrănirea, întreţinerea, cazarea în centre şi cele determinate prin distrugerea de către străini a 
bunurilor aflate în dotarea centrelor, precum şi cele pentru asistenţă medicală, spitalizare şi asigurarea comunicării 
cu reprezentanţii diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă, cu membrii lor de familie şi cu reprezentantul 
legal se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor alocate pentru aceste destinaţii."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată.
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