
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 28 iulie 2020 

 

Către 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar comun asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002 

privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Ordonanţei 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, trimisă spre dezbatere în fond Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, cu adresa nr. Pl-x nr. 324/2018. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

  

 

 
PREȘEDINTE, 

Adrian SOLOMON 

PREȘEDINTE, 

Nicuşor HALICI 

PREȘEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 

 

 

SECRETAR, 
Violeta RĂDUŢ 

SECRETAR, 
Aida-Cristina CĂRUCERU 

SECRETAR, 
Dumitru LUPESCU 

Comisia pentru muncă  
și protecție socială 

Comisia juridică, 
de disciplină și imunități 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică  și siguranță națională 

nr.4c-9/391/2019 nr.4c-13/500/2018 nr.4c-15/348/2018 
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Bucureşti, 28 iulie 2020 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR COMUN 
  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 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, cu modificările şi completările ulterioare 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități și Comisia pentru apărare, ordine public și siguranță națională au fost 

sesizate în fond, pentru dezbatere cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din 

România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 

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, cu modificările şi completările ulterioare, transmisă cu adresa nr. Pl-x 

324/2018 și înregistrată la Comisii sub nr.4c-9/391/2018,  nr.4c-13/500/2018, respectiv 

nr.4c-15/348/2018. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002, în sensul eliminării condiţiei 

obţinerii avizului de angajare pentru lucrătorii transfrontalieri angajaţi temporar, pe o 

perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic, precum şi al modificării condiţiei 

referitoare la nivelul salariului obţinut în România de străinii în cadraţi cu normă 

întreagă, în temeiul unui contract individual de muncă, condiţie a cărei îndeplinire este 

necesară pentru prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă. 

Comisia pentru muncă  
și protecție socială 

Comisia juridică, 
de disciplină și imunități 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică  și siguranță națională 

nr.4c-9/391/2019 nr.4c-13/500/2018 nr.4c-15/348/2018 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

din data de 23 octombrie 2018 au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. În 

urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, respingerea propunerii legislative. La lucrări au participat, în calitate de 

invitaţi d-l Mihai Chirică – Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne și d-na 

Anca Marin – consilier juridic, Inspectoratul General pentru Imigrări. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 30 

octombrie 2018 au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. În urma 

dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respingerea propunerii legislative. 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 13 

noiembrie 2018 şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi din totalul de 23 de membri. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.   

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar 

de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, d-l Ionuţ-Iulian Cîrdei – director, 

Inspectoratul General pentru Imigrări, d-na Anca Marin – consilier juridic, 

Inspectoratul General pentru Imigrări, d-l Auraş Marinescu - consilier afaceri 

europene, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele trei Comisii au hotărât respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

• pentru lucrătorii transfrontalieri, procedura de obţinere a avizului de muncă este deja 

simplificată, raportat la faptul că s-a impus condiţia expresă ca străinul să locuiască în 

zona de frontieră a statului al cărui cetăţean este. 

• referitor la propunerea de diminuare a nivelului câştigului salarial impus străinilor 

încadraţi în muncă pe teritoriul României şi care solicită prelungirea dreptului de 

şedere, acest lucru s-a realizat deja, prin modificarea legislaţiei adusă de Legea 

nr.247/2018. 

• în ceea ce priveşte eliminarea condiţiei referitoare la obţinerea avizului de angajare, 

considerăm că aceasta va determina, în fond, eliminarea unor garanţii cu privire la 

conduita şi buna-credinţă a angajatorului, cu efect direct asupra angajatului cetăţean 

străin. Practica a reliefat numeroase situaţii în care sediile angajatorilor erau fictive, iar 

la adresele la care străinii urmau să fie cazaţi figurau înregistrate contracte de închiriere 
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de ordinul zecilor sau chiar sutelor. Verificările efectuate la adresa angajatorului în 

vederea eliberării avizului de angajare se încadrează în sfera prevenirii, în timp ce 

eliminarea acestei condiţii şi ivirea unor situaţii de tipul celor descrise anterior vor 

plasa activităţile în zona combaterii pentru depistarea străinilor care, nemulţumiţi de 

condiţiile oferite de angajator, vor părăsi locul de muncă, ulterior existând premisele 

înregistrării unor situaţii de şedere ilegală. Într-o astfel de ipoteză, în cele mai multe 

cazuri, cheltuielile de îndepărtare a acestora de pe teritoriul României sunt suportate de 

statul  român. 

• o parte a modificărilor propuse se regăsesc deja în Legea nr.247/2018 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. 

 

Plenul Camerei Deputaților, în ședința din 2 octombrie 2019, în temeiul 

dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât 

retrimiterea iniţiativei legislative Comisiilor sesizate în fond, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

au reluat dezbaterea în şedinţa din data de 11.02.2020. La dezbateri au participat, în 

calitate de invitați, domnul Ovidiu Sandor, Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne și doamna comisar Anca Marin din partea Inspectoratului General 

pentru Imigrări. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost  

prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă. În urma noii dezbateri, membrii 

Comisiei pentru apărare au hotărât, în unanimitate, menținerea raportului de respingere 

asupra inițiativei legislative, din următoarele considerente: 

• potrivit prevederilor art.2 alin.(1) lit.h) din Ordonanţa Guvernului nr.25/2014, 

lucrătorul transfrontalier este definit ca „străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră 

comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat 

în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual 

de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator 

în baza avizului de angajare’’. Precizăm că pentru acest tip de lucrător, procedura de 

obţinere a avizului de muncă este deja simplificată, raportat la faptul că s-a impus 

condiţia expresă ca străinul să locuiască în zona de frontieră a statului al cărui cetăţean 

este. 

• referitor la modificarea art. 56 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

194/2002, prin care se propune diminuarea nivelului câştigului salarial impus 

străinilor încadraţi în muncă pe teritoriul României şi care solicită prelungirea 

dreptului de şedere, considerăm că în prezent acest lucru nu este oportun. Prin 

stabilirea acestui cuantum, s-a avut în vedere protejarea forţei de muncă autohtone, 
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cât şi garantarea unui venit minim suficient străinului încadrat în muncă pe teritoriul 

României prin care acesta să îşi poată asigura resursele necesare traiului zilnic (chirie, 

locuinţă, îmbrăcăminte, alimente, dezvoltare profesională şi personală). De asemenea, 

o eventuală modificare a acestor prevederi legale poate fi avută în vedere numai după 

consultarea partenerilor sociali, atât sindicate, cât şi patronate. 

• în ceea ce priveşte eliminarea condiţiei referitoare la obţinerea avizului de angajare, 

aceasta va determina, în fond, eliminarea unor garanţii cu privire la conduita şi buna-

credinţă a angajatorului, cu efect direct asupra angajatului cetăţean străin. Practica a 

reliefat numeroase situaţii în care sediile angajatorilor erau fictive, iar la adresele la 

care străinii urmau să fie cazaţi figurau înregistrate contracte de închiriere de ordinul 

zecilor sau chiar sutelor. Verificările efectuate la adresa angajatorului în vederea 

eliberării avizului de angajare se încadrează în sfera prevenirii, în timp ce eliminarea 

acestei condiţii şi ivirea unor situaţii de tipul celor descrise anterior vor plasa 

activităţile în zona combaterii pentru depistarea străinilor care, nemulţumiţi de 

condiţiile oferite de angajator, vor părăsi locul de muncă, ulterior existând premisele 

înregistrării unor situaţii de şedere ilegală. O astfel de ipoteză, precizăm că, în cele 

mai multe cazuri, cheltuielile de îndepărtare a acestora de pe teritoriul României sunt 

suportate de statul român. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au reluat dezbaterile 

asupra propunerii legislative în şedinţa din 26 mai 2020 şi au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, aprobarea propunerii legislative cu amendamente. La lucrările comisiei 

şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 24 de membri ai comisiei. La dezbateri au participat, 

în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 2 iunie 

2020 au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. În urma dezbaterilor şi a 

opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 

majoritate de voturi, însuşirea Raportului de adoptare a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002 privind regimul 

străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Ordonanţei 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, cu modificările şi completările ulterioare, transmis de 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu amendamentele admise. 

La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din data 

de 7 iulie 2020 au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. În urma 

dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională au hotărât, cu majoritate, de voturi, însuşirea raportului de 
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adoptare, cu amendamentele admise, transmis de către Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea cu amendamente a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002 privind regimul 

străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Ordonanţei 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

Plenul Camerei Deputaților, în ședința din 13 iulie 2020, în temeiul 

dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât 

retrimiterea iniţiativei legislative Comisiilor sesizate în fond, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisiile au reexaminat propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au reluat dezbaterile 

asupra propunerii legislative în şedinţa online din 14 iulie 2020 şi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea propunerii legislative cu amendamente. La 

lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 24 de membri ai comisiei. La 

dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentanţii Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale. 

Membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin 

mijloace electronice în data de 20 iulie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. În urma dezbaterilor 

şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu majoritate de voturi, însușirea raportului preliminar favorabil  cu 

amendamente transmis de către Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine pubică și siguranță națională au 

au reluat dezbaterea asupra propunerii legislative în ședința din data de 28 iulie 2020. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezențe. La dezbateri 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Caerei 

Deputaților, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu 

majoritate de voturi, însuşirea raportului preliminar de adoptare, cu 

amendamentele admise, transmis de către Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu 
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majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din 

România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 

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, cu modificările şi completările ulterioare – Pl-x 324/2018, cu cu 

amendamentele redate în anexa care face parte din prezentul raport. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

     

 

 

 PREȘEDINTE, 

Adrian SOLOMON 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Nicuşor HALICI 

    

 

 

 PREȘEDINTE,  

Ion MOCIOALCĂ 

 

 

 

 

 

  SECRETAR, 

Violeta RĂDUŢ 

 

 

 

SECRETAR, 

Aida-Cristina CĂRUCERU 

 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 
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ANEXĂ 

 AMENDAMENTE ADMISE Pl-x 324/2018 

 

Nr. crt. Text act normativ de bază Text propunere legislativă Text amendament Motivare  

1.   

__ 

 

Titlul legii 

 

Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor din România 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a 

Ordonanţei 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, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

 

 

Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor din România 

republicată şi a Ordonanţei 

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 

 

 

 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

 

 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 

2.   

__ 

 

Articolul I - Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor din România, 

republicată, cu modificările şi 

 

Art.I. – La alineatul (3) al 

articolului 44 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.194/2002 privind regimul 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 
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Nr. crt. Text act normativ de bază Text propunere legislativă Text amendament Motivare  

completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.421 din 5 

iunie 2008, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

străinilor în România, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.421 din 5 iunie 2008, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, după litera d) se 

introduce o nouă literă, lit.e), cu 

următorul cuprins: 

3.   

Art. 44: Viza de lungă şedere 

pentru angajare în muncă 

 

(3) Viza de lungă şedere pentru 

angajare în muncă se acordă fără 

prezentarea copiei avizului de 

angajare străinilor din 

următoarele categorii: 

... 

 

1. La articolul 44 al alineatului 

(3), după litera d) se introduce 

o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 

e) lucrătorilor transfrontalieri 

angajaţi temporar, pe o perioadă 

de maximum 9 luni într-un an 

calendaristic. 

 

 

Partea introductivă se elimină.  

 

 

 

“e) cetăţenilor din Republica 

Moldova, Ucraina şi 

Republica Serbia încadraţi în 

muncă pe teritoriul României 

cu contract individual de 

muncă cu normă întreagă, pe o 

perioadă de maximum 9 luni 

într-un an calendaristic.” 

 

Autori: membrii comisiilor şi dl 

deputat Petru Movilă 

 

Text necesar pentru a 

fi stabilit foarte clar 

căror cetăţeni străini 

li se poate aplica 

această excepţie. 

Astfel, pentru aceşti 

lucrători, se dorește 

eliminarea obținerii 

avizului de angajare, 

în vederea scutirii 

taxelor aferente şi 

reducerii timpului de 

așteptare privind 

accesul pe teritoriul 

României. Având în 

vedere că prin 

Directiva 36/2014 

durata șederii este 

limitată la o perioadă 

ce nu poate fi mai 

mică de 5 luni și mai 



3 

 

Nr. crt. Text act normativ de bază Text propunere legislativă Text amendament Motivare  

mare de 9 luni în orice 

interval de 12 luni, 

precum și faptul că în 

România această 

perioadă de muncă a 

fost stabilită la  

maximum 9 luni, 

formalitățile obținerii 

avizului de angajare 

îngreunează accesul 

la timp pe piața 

muncii a lucrătorilor, 

factorul „timp” fiind 

unul dintre aspectele 

esențiale ce trebuie 

avute în vedere în 

activitățile sezoniere. 

 

4.   

Art.56: Prelungirea dreptului de 

şedere temporară în scop de 

muncă 

(1) Străinilor intraţi în România 

în scopul încadrării în muncă li 

se prelungeşte dreptul de şedere 

temporară în scop de muncă 

dacă prezintă contractul 

individual de muncă cu normă 

întreagă, înregistrat în registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, 

 

2. La articolul 56 alineatul (1) 

se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Art.56 - (1) Străinilor intraţi în 

România în scopul încadrării în 

muncă li se prelungeşte dreptul 

de şedere temporară în scop de 

muncă dacă prezintă contractul 

individual de muncă cu normă 

întreagă, înregistrat în registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, 

 

Pct.2 se elimină. 

 

Indicatorul salarial la 

care se referă 

modificarea propusă 

nu există. 

OUG 194/2002 a fost 

modificată în anul 

2018, prin Legea 

nr.247/2018. 
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Nr. crt. Text act normativ de bază Text propunere legislativă Text amendament Motivare  

din care rezultă că salariul este 

cel puţin la nivelul salariului de 

bază minim brut pe ţară 

garantat în plată. În cazul 

lucrătorilor înalt calificaţi, 

salariul trebuie să fie la nivelul 

de cel puţin două ori câştigul 

salarial mediu brut. 

 

(Lg.247/2018) 

 

din care rezultă că salariul este 

cel puţin la nivelul câştigului 

salarial minim brut. In cazul 

lucrătorilor înalt calificaţi, 

salariul trebuie să fie la nivelul 

de cel puţin egal cu câştigul 

salarial mediu brut al 

lucrătorilor români angajaţi 

pe aceeaşi funcţie şi cu aceeaşi 

calificare. 

 

5.   

__ 

 

Articolul II - Ordonanţa 

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, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.640 din 30 august 2014, se 

modifică şi se completează după 

cum urmează: 

 

 

Art.II. - Ordonanţa 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, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.640 din 30 august 2014, 

aprobată  prin Legea 

nr.14/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

 

Autori: membrii comisiilor  

 

 

 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 
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6.   

Art. 3 

(1) Străinii cu şedere legală pe 

teritoriul României pot fi 

încadraţi în muncă în baza 

avizului de angajare obţinut de 

angajatori în condiţiile 

prezentei ordonanţe. 

 

(2) Prin excepţie de la alin. (1), 

nu este necesară obţinerea 

avizului de angajare pentru 

încadrarea în muncă pe 

teritoriul României a străinilor 

din următoarele categorii: 

... 

 

(lit.n) a fost introdusă prin 

Legea nr. 247/2018) 

 

3. La articolul 3 al alineatului 

(2), după litera m) se introduce 

o nouă literă, litera n), cu 

următorul cuprins: 

 

„n) lucrătorilor transfrontalieri 

angajaţi temporar, pe o perioadă 

de maximum 9 luni într-un an 

calendaristic.” 

 

 

1. La articolul 3 alineatul (2), 

după litera n) se introduce o 

nouă literă, lit.o), cu următorul 

cuprins: 

 

„o) cetăţenilor din Republica 

Moldova, Ucraina şi 

Republica Serbia încadraţi în 

muncă pe teritoriul României 

cu contract individual de 

muncă cu normă întreagă, pe o 

perioadă de maximum 9 luni 

într-un an calendaristic.” 

 

Autori: membrii comisiilor şi dl 

deputat Petru Movilă 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă, întrucât 

lit.n) a fost introdusă 

prin Legea 

nr.247/2018. 

Textul este necesar 

pentru corelare cu 

amendamentul 

anterior. Modificările 

sunt necesare și în 

contextul în care piața 

din România se 

confruntă cu o lipsă 

acută a forței de 

muncă, iar 

condiționarea 

accesului pe piața 

muncii sezoniere 

pentru lucrătorii 

străini prin obținerea 

avizului de angajare, 

i-ar împiedica pe 

aceştia să acceseze un 

loc de muncă dacă 

îndeplineşte criteriile 
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profesionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   

Art.13. - (1) Avizul de angajare 

pentru lucrători transfrontalieri 

se eliberează angajatorului în 

vederea încadrării în muncă 

într-o localitate de frontieră de 

pe teritoriul României, cu 

contract individual de muncă cu 

normă întreagă pe durată 

nedeterminată sau pe durată 

determinată, a unui străin, 

cetăţean al unui stat ce are 

frontieră comună cu România şi 

care locuieşte în zona de 

frontieră a statului respectiv. 

Contractul individual de muncă 

pe perioadă determinată se 

prelungeşte în condiţiile 

prevăzute de Codul muncii, fără 

obţinerea unui nou aviz de 

 

4. La articolul 13 după 

alineatul (2) se introduce un 

nou alineat, alineatul (3), cu 

următorul cuprins: 

“(3) Prin excepţie de la 

alineatele (1) şi (2) nu este 

nevoie de aviz de angajare 

pentru lucrătorii 

transfrontalieri angajaţi 

temporara, pe o perioadă de 

maximum 9 luni într-un an 

calendaristic.” 

 

 

2. La articolul 13, după alineatul 

(2) se introduce un nou alineat, 

alin.(3), cu următorul cuprins: 

 

 „(3) Prin excepţie de la 

prevederile alin.(1) şi alin.(2) 

lit.a), nu este nevoie de aviz de 

angajare pentru cetăţenii din 

Republica Moldova, Ucraina 

şi Republica Serbia încadraţi 

în muncă pe teritoriul 

României cu contract 

individual de muncă cu normă 

întreagă, pe o perioadă de 

maximum 9 luni într-un an 

calendaristic, dacă îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la alin.(2) 

lit.b).” 

 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 

 

Se  facilitează astfel 

accesul pe teritoriul 

României a 

cetățenilor statelor  

vecine non-UE, care 

corespund 

profesional nevoilor 

de ocupare a forței de 

muncă, asigurându-se 

în acest fel coerența 

între migrație și 

ocuparea forței de 

muncă, în funcție de 

cerințe. 
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angajare. 

 

(2) Condiţiile speciale pentru 

eliberarea avizului de angajare 

pentru lucrători transfrontalieri 

sunt următoarele: 

a) angajatorul intenţionează să 

încadreze în muncă într-o 

localitate de frontieră de pe 

teritoriul României, cu contract 

individual de muncă cu normă 

întreagă pe durată 

nedeterminată sau determinată, 

un străin, cetăţean al unui stat ce 

are frontieră comună cu 

România şi care locuieşte în 

zona de frontieră a statului 

respectiv; 

b) străinul pe care angajatorul 

intenţionează să îl încadreze pe 

locul de muncă vacant 

îndeplineşte condiţiile de 

autorizare prevăzute de 

legislaţia în vigoare în România 

pentru ocuparea acelui loc de 

muncă şi nu are antecedente 

penale incompatibile cu 

activitatea pe care urmează să o 

desfăşoare pe teritoriul 

României. 

Autori: membrii comisiilor şi dl 

deputat Petru Movilă 
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8.   

Art.38. - (1) În fiecare caz în care 

se constată săvârşirea 

contravenţiei prevăzute la art.36 

alin.(1), angajatorul este 

răspunzător pentru plata: 

a) oricărei remuneraţii restante 

datorate străinilor angajaţi 

ilegal. Cuantumul remuneraţiei 

se presupune a fi egal cu 

câştigul salarial mediu brut, cu 

excepţia cazului în care fie 

angajatorul, fie angajatul poate 

dovedi contrariul; 

… 

 

 

5. La articolul 38 al alineatul 

(1) litera a) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

 

“a) oricărei remuneraţii restante 

datorate străinilor angajaţi 

ilegal. Cuantumul remuneraţiei 

se presupune a fi egal cu 

câştigul salarial minim brut, 

cu excepţia cazului în care fie 

angajatorul, fie angajatul poate 

dovedi contrariul;” 

 

 

Pct.5 se elimină. 

 

Autori: membrii comisiilor  

 

Indicatorul salarial la 

care se referă 

modificarea propusă 

nu există. 

Prevederile lit.a) sunt 

corelate cu 

prevederile Codului 

muncii, care transpun 

Directiva 2009/52/CE 

din 18 iunie 2009 de 

stabilire a 

standardelor minime 

privind sancţiunile şi 

măsurile la adresa 

angajatorilor de 

resortisanţi din ţări 

terţe aflaţi în situaţie 

de şedere ilegală. 

 


