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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a 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 

 
 
Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I. – La alineatul (3) al articolului 44 din 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, după  litera d) se introduce o nouă 
literă, lit. e), cu următorul cuprins: 

„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.” 

 
Art. II. – Ordonanţa 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, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 
2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 
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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.” 

 
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).” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  
în ședința din 19 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 76  
alin. (2) din Constituția României, republicată. 
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