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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

 
Nr. 4c-9/1068 Nr. 4c-15/421 

 
Bucureşti, 7 decembrie 2022  

 
PLx 730/2022 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege  

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.143/2022 pentru 
modificarea art.17 din 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, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în procedură de 
urgenţă, cu adresa nr. PLx 730/2022 din 23 noiembrie 2022, pentru 
dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Laurenţiu-Dan Leoreanu 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

Nr. 4c-9/1068 Nr. 4c-15/421 
 

Bucureşti, 7 decembrie 2022  
 

PLx 730/2022 
 

 
RAPORT   COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.143/2022 pentru modificarea art.17 din 
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 

 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, au fost sesizate, prin adresa  
nr. PLx 730/2022 din 23 noiembrie 2022, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.143/2022 pentru modificarea art.17 din 
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. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2022 prin care se instituie 
condiţiile schimbării, de către lucrătorii străini, a locului de muncă pe 
perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a U.E. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 21 noiembrie 2022. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1179/26.10.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6711/25.10.2022). 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 6 decembrie 2022 
şi au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), aprobarea proiectului 
de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă 
din raportul comun. 

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de 
prezenţă. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, din partea Inspectoratului General pentru 
Imigrări: 

- dl Albert Boboc – consilier juridic 
- dl Cătălin Grusuzache – consilier juridic. 
 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională au dezbătut proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa 
din 7 decembrie 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), 
aprobarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care 
face parte integrantă din raportul comun. 

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de 
prezenţă. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- dl Adrian Voican – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
- dl Albert Boboc – consilier juridic, Inspectoratul General pentru 

Imigrări 
- dl Cătălin Grusuzache – consilier juridic, Inspectoratul General 

pentru Imigrări. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Laurenţiu-Dan Leoreanu 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 

SECRETAR, 
Dumitru Rujan 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 
nr.143/2022 pentru 

modificarea art.17 din 
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 

 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

2.  
__ 

 
Art.I. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 143 
din 28 octombrie 2022 pentru 
modificarea art.17 din 
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.1049 din 28 
octombrie 2022. 
 

 
Nemodificat  

 

3.  
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea art.17 din 

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 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

4.  
Articol unic. - Articolul 17 din 
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 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"- Art.17. - (1) Străinul încadrat 
în muncă în baza avizului de 
angajare, cu excepţia celui 
pentru lucrători sezonieri, poate 
ocupa un nou loc de muncă, la 
acelaşi angajator sau la alt 
angajator, oricând pe perioada 
de valabilitate a permisului unic 
ori a Cărţii albastre a UE. 
(2) În situaţiile prevăzute la 
alin. (1), străinul este încadrat 
în noul loc de muncă în baza 
unui nou aviz de angajare 
obţinut de angajator în condiţiile 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

prezentei ordonanţe. 
(3) Noul aviz de angajare se 
eliberează aceluiaşi angajator 
fără îndeplinirea condiţiilor 
generale prevăzute la art.4 
alin.(2) lit.b), e) şi f) şi, după 
caz, fără îndeplinirea condiţiilor 
speciale prevăzute la art.7 
alin.(2) lit.a) sau la art.9 
alin.(2) lit.a). 
(4) Noul aviz de angajare se 
eliberează unui alt angajator cu 
îndeplinirea condiţiilor generale 
prevăzute la art.4 şi, după caz, 
cu îndeplinirea condiţiilor 
speciale prevăzute la art.7 sau 
9. 
(5) În situaţiile prevăzute la 
alin.(1), cu condiţia să nu fi 
trecut mai mult de un an de la 
momentul înregistrării 
contractului individual de muncă 
încheiat cu angajatorul anterior, 
ocuparea unui nou loc de muncă 
la un alt angajator se poate 
realiza doar în baza acordului 
scris al angajatorului anterior, 
document care este depus de 
noul angajator la Inspectoratul 
General pentru Imigrări. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

 
(6) Prevederile alin. (5) nu se 
aplică în cazul în care încetarea 
contractului individual de muncă 
a intervenit din iniţiativa 
angajatorului anterior sau ca 
urmare a acordului părţilor ori 
prin demisia străinului dacă 
angajatorul nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile asumate prin 
contractul individual de muncă, 
în condiţiile prevăzute de Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(7) Pentru eliberarea noului aviz 
de angajare se depune şi 
cazierul judiciar al străinului 
eliberat de autorităţile române." 
 

5.  
__ 

 
Art.II. - Pentru o perioadă de 
180 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, în 
privinţa raportului de muncă al 
străinului pentru care nu a 
trecut mai mult de un an de zile 
de la data înregistrării încetării 
acestuia, se consideră valabil 
termenul de 90 de zile prevăzut 

 
Art.II. – (1) Străinii care au 
intrat legal pe teritoriul 
României, şi cărora le-a expirat 
permisul unic pot solicita un nou 
permis unic, în termen de 90 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, dacă încetarea 
raportului de muncă al străinului 
a fost înregistrată cu cel mult 

 
Prin această prevedere se 
dorește a se veni în 
sprijinul cetățenilor 
străini angajați pe 
teritoriul României. 
 
Având în vedere  
procedura greoaie cu 
privire la schimbările 
survenite în raporturile 



 
10

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

la art.56 alin.(9) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul 
străinilor în România, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

18 luni înaintea datei de intrare 
în vigoare a prezentei legi. 
 
(2) Prevederile alin.(1) nu se 
aplică străinilor pentru care 
Inspectoratul General pentru 
Imigrări a emis decizia de 
returnare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
 
Autori: membrii Comisiei pentru 
muncă și protecție socială din 
grupurile parlamentare PSD, 
PNL, UDMR, Minorităţile 
naţionale şi Grupul parlamentar 
al PSD 

de muncă,  mulţi dintre 
cei în cauză sunt nevoiţi  
să revină în țările de 
origine, fapt care are un 
efect negativ asupra 
forței de muncă din 
anumite sectoare, și așa 
deficitare. 
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