
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
 
                                                                                             Bucureşti, 23 octombrie 2018 
                                                                                                                       Nr.4c-21/342 
 
 
 

AV IZ 
asupra Propunerii legislative pentru completarea 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 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, 

spre dezbatere în avizare cu Propunerea legislativă pentru completarea 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, trimisă prin adresa Plx 494/2018 din 03 

octombrie 2018 și  înregistrată cu nr. 4c-21/ 342 din 03 octombrie 2018. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge inițiativa legislativă în 

şedinţa din 26 septembrie 2018.   

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, 

în şedinţa din 23 octombrie 2018.  

mona.alesandru
CD



 

 Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2014 privind  încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 

România, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis 

prin adresa cu nr.536/06.06.2018, precum și punctul de vedere al Guvernului. 

 

             În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei 

legislative cu un amendament admis prezentat în anexă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

       PREȘEDINTE, 

             Constantin CODREANU 

 

 

 

SECRETAR, 

Sebastian-Valentin RADU 

 

 
 
 
 
 

                Consilier parlamentar, 
                                                                                      Mona-Valentina ALESANDRU 

 



 

ANEXĂ  

 
Nr. 
Crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 25/2014) 

Plx 494 
Amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

1. 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: 
a) străinii al căror acces liber 
pe piaţa muncii din România 
este stabilit prin tratate 
încheiate de România cu alte 
state; 
 
b) străinii care urmează să 
desfăşoare activităţi didactice, 
ştiinţifice sau alte categorii de 
activităţi specifice cu caracter 
temporar în instituţii de profil 
acreditate ori autorizate 
provizoriu din România, în 
baza unor acorduri bilaterale 

Articol unic – La articolul 
3 alineatul (2) din 
Ordonanța 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, Partea I, nr. 640 
din 30.08.2014, după 
litera m) se introduce o 
nouă literă, lit. n), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articol unic – La articolul 3 
alineatul (2) din Ordonanța 
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, Partea I, 
nr. 640 din 30.08.2014, 
după litera l) se introduc 
două noi litere, lit. m) și n), 
cu următorul cuprins: 
 
m) străinii, care sunt 
cetățeni ai Republicii 
Moldova încadrați în muncă 
pe teritoriul României ca 
lucrători definiți la art. 2, 
alin. 1, lit. e) - k). 
 
Autor: deputat Nicoale 
Georgescu 
 
 

Se înlocuiește litera n) prin 
introducerea a două noi litere, lit. m) și 
n), care: 

- să clarifice faptul că străinii la 
care se face referire nu trebuie 
să dețină concomitent cel puțin 
două cetățenii și reprezintă 
categorii diferite de străini. 

- să determine căror tipuri de 
lucrători se adresează prin 
raportare la definițiile din 
cuprinsul Ordonanței 
Guvernului nr. 25/2014. 

- să clarifice sintagma etnici 
români și comunități istorice 
semnificative. 

 
 



Nr. 
Crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 25/2014) 

Plx 494 
Amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

sau ca titulari ai unui drept de 
şedere temporară pentru 
desfăşurarea de activităţi de 
cercetare ştiinţifică, şi 
personalul cu calificare 
specială, în baza ordinului 
ministrului educaţiei naţionale, 
precum şi străinii care 
desfăşoară activităţi artistice în 
instituţii de cultură din 
România, în baza ordinului 
ministrului culturii; 
c) străinii care urmează să 
desfăşoare pe teritoriul 
României activităţi temporare 
solicitate de ministere ori de 
alte organe ale administraţiei 
publice centrale sau locale ori 
de autorităţi administrative 
autonome; 
d) străinii care sunt numiţi la 
conducerea unei filiale, 
reprezentanţe sau sucursale 
de pe teritoriul României a unei 
companii care are sediul în 
străinătate, în conformitate cu 
actele prevăzute de legislaţia 
română care fac dovada în 
acest sens; 
e) străinii titulari ai dreptului de 
şedere pe termen lung pe 

n) străinii, etnici români, 
care sunt cetățeni ai 
Republicii Moldova și ai 
statelor în care există 
comunități românești 
semnificative – Ucraina, 
Serbia, Albania etc. – 
care pot fi încadrați în 
muncă pe teritoriul 
României pe o perioadă 
de cel mult 1 an. 

n) străinii, din categoria 
celor definiți la art. (2), alin. 
a) ai Legii 299/2007, ai 
statelor în care există 
comunități ce depășesc 
100.000 de persoane –
încadrați în muncă pe 
teritoriul României ca 
lucrători definiți la art. 2, 
alin. 1, lit. e) - k). 
 
Autor: deputat Nicoale 
Georgescu 



Nr. 
Crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 25/2014) 

Plx 494 
Amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

teritoriul României; 
f) străinii titulari ai dreptului de 
şedere temporară pentru 
reîntregirea familiei în calitate 
de membri de familie ai unui 
cetăţean român; 
g) străinii titulari ai dreptului de 
şedere temporară pentru studii; 
h) străinii titulari ai dreptului de 
şedere temporară acordat 
potrivit prevederilor art. 130 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 194/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
i) străinii care au beneficiat 
anterior de un drept de şedere 
pe teritoriul României de cel 
puţin 3 ani, în calitate de 
membri de familie ai unui 
cetăţean român şi care se află 
în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 64 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 194/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
j) străinii care au dobândit o 
formă de protecţie în România; 
k) solicitanţii de azil de la data 
la care au dreptul de a primi 



Nr. 
Crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 25/2014) 

Plx 494 
Amendamente propuse Motivarea amendamentelor 

acces la piaţa forţei de muncă 
potrivit Legii nr. 122/2006 
privind azilul în România, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, dacă se mai află în 
procedura de determinare a 
unei forme de protecţie; 
l) străinii toleraţi, pe perioada 
cât li s-a acordat tolerarea 
rămânerii pe teritoriul 
României. 

 


