
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  

pentru modificarea și 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 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa proiectului de act normativ  

a) indicarea şi detalierea sursei:  

Inițiativa legislativă comună, a Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale.  

2.2. Descrierea situaţiei actuale 

I. La nivel național, cadrul normativ actual care reglementează încadrarea în muncă şi 

detaşarea străinilor pe teritoriul României este reprezentat de 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, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, instituie, ca regulă generală pentru angajatori, obligația de a obține 

un aviz de angajare / detașare pentru a putea încadra în muncă / detașa un străin şi, în același 

timp, stabileşte situaţiile în care străinii pot fi încadraţi în muncă sau detaşaţi pe teritoriul 

României fără aviz de angajare/detaşare. 

Avizul de angajare este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru 

Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită 

funcţie. 

 

Avizul de detaşare este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru 

Imigrări, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe 

teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie. 

 

Cu referire la condițiile în care străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu 

excepţia celui pentru lucrători sezonieri ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau 



la alt angajator, dispozițiile art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin 

Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că această se poate 

realiza oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, cu 

condiția ca încadrarea în noul loc de muncă să fie realizată în baza unui nou aviz de angajare 

obţinut de angajator în condiţiile ordonanţei Guvernului citată anterior.  

De asemenea, în considerarea dispozițiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, 

aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, noul aviz de 

angajare se eliberează 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) din ordonanța Guvernului citată. 

II. În contextul în care, la nivel național se înregistrează, încă, deficit de forță de muncă în 

domenii precum construcțiile, HORECA, industria prelucrătoare, transporturi și agricultură, 

sectoare unde cererea de forță de muncă este foarte mare,  este necesar ca angajatorii să 

aibă posibilitatea anticipării necesarului forței de muncă la necesitățile de lucru. 

Totodată, angajatorii români, în planificarea activităților și anticipării costurilor aferente, 

angajatorii care recrutează / angajează lucrători străini, trebuie să aibă în vedere  costurile 

asociate procedurii de angajare, respectiv recrutarea și angajarea lucrătorilor care nu au 

cetățenia unor state membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European ori ai 

Confederației Elvețiene. 

În acest context, costurilor asociate procedurii de angajare, pentru eliberarea avizelor de 

angajare, se adaugă și alte costuri, cum ar fi comisionul acordat firmei de recrutare, costurile 

determinate de legalizarea și traducerea documentelor/actelor necesare sau costurile 

biletelor de avion pentru transportul lucrătorilor străini din și către țara de origine la 

încheierea contractului.  

În completarea celor menționate anterior, un aspect important, avut în vedere la elaborarea 

proiectului de act normativ, îl reprezintă necesitatea gestionării eficiente a circulației 

lucrătorilor străini pe teritoriul României, prin aplicarea unor norme care să reglementeze, 

de o maniera cuprinzătoare, condițiile schimbării, de către lucrătorii străini, a locului de 

muncă, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE. 

 

În considerarea celor de mai sus, apreciem că proiectul de act normativ poate genera o 

abordare eficientă pentru gestionarea fenomenului imigrației în scop de muncă. 

  

2.3.  Schimbări preconizate 

Modificările / completările prevederilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, 

aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare reglementează 

condițiile în care un lucrător străin poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau 

la alt angajator, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE. 

 

Astfel, în cazul în care lucrătorul străin va schimba locul de muncă, dar la același angajator, 

care a depus diligențele necesare pentru obținerea avizului de muncă inițial, în considerarea 

dispozițiilor propuse la noului alin.(3) de la art. 17, 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). 



 

Prin adăugarea noului alin (4), la art. 17, se stabilește că, pe perioada de valabilitate a 

permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, un nou aviz de angajare, se eliberează unui alt 

angajator cu îndeplinirea condiţiilor generale pentru eliberarea avizului de angajare, 

prevăzute la art. 4, respectiv a condiţiilor speciale pentru eliberarea avizului de angajare 

pentru lucrători permanenţi prevăzute la art. 7 și a condiţiilor speciale pentru eliberarea 

avizului de angajare pentru lucrători stagiari prevăzute la art. 9. 

 

Prevederile noului alin.(5), propus la art. 17, reglementează condiția ca, în situația prevăzută 

la alin.(1), ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator se poate realiza doar în baza 

acordului exprimat în scris de angajatorul anterior, în condițiile în care nu a trecut mai mult 

de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă. Textul propus este 

inspirat de prevederile art. 8 alin. 2 din Convenția Europeană referitoare la statutul juridic al 

lucrătorului migrant. 

 

Pentru clarificarea aspectelor referitoare la aplicarea prevederilor noului alin.(5), propus, 

pentru completarea art. 17, se propune adăugarea unui nou alin.(6), ale cărui prevederi 

stabilesc că  prevederile de la alin. (5) nu se aplică în cazul în care 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 condițiile prevăzute de Legea nr. 

53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Astfel, sunt precizate condițiile în care lucrătorul străin care, pe perioada de valabilitate a 

permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, schimbă angajatorul anterior, fără a fi necesar 

acordul exprimat de angajatorul anterior. 

 

2.4.  Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare 

a actului normativ 

Nu este cazul. 

3.2. Impactul social 

Nu este cazul. 

  

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului    

a) descrierea impactului măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ asupra drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

b) descrierea modalităţii în care aplicarea proiectului de act normativ va evita limitări ale 

unor drepturi şi libertăţi; 



c) corelarea cu dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Nu este cazul. 

3.4. Impactul macroeconomic  

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici    

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat                                                             

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. Alte informaţii   

Nu este cazul. 

 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung  

cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe patru 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, în plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

 

 

 

     



i. contribuţii de asigurări 

d) alte tipuri de venituri     

4.2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, în 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

âc) bugetul 

asigurărilor sociale de 

stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

d) alte tipuri de 

venituri     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

 

     

4.4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

4.5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:                                                           

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;  

b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele 

şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.                       



4.8. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

 

5.1.Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

. 

  a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 

a) descrierea impactului legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului 

normativ în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

b) prezentarea normelor cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul 

 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

a) tipul, titlul, numărul şi data directivei UE ale cărei cerinţe sunt transpuse de proiectul 

de act normativ; 

b) obiectivele directivei UE; 

c) tipul de transpunere a directivei UE în cauză, precizându-se dacă transpunerea este 

totală sau parţială (în situaţia transpunerii parţiale, se vor preciza termenul şi 

modalitatea de transpunere totală); 

d) termenele-limită pentru transpunerea directivelor UE vizate - termenul-limită pentru 

adoptarea proiectului de act normativ şi justificarea acestui termen. 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

a) justificarea necesităţii adoptării măsurilor incluse în proiect în vederea aplicării actului 

legislativ al UE; 

b) tipul, titlul, numărul şi data actului legislativ al UE pentru care se creează cadrul de 

aplicare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente 

asumate 



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 

normative  

prezentul proiect se încadrează în prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în adminsitrație publică, republicată 

 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, 

în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, 

în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normativ: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite 

prin acte normative  

 

Nu este cazul. 

6.5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Economic şi Social şi Consiliului 

Legislativ. 



6.6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

În procesul de  elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile 

procedurale aplicabile pentru  asigurarea transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe 
pagina de internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în perioada 22.09.2022 până la 
data de 01.10.2022 
Data până la care s-au putut transmite recomandări scrise: 01.10.2022 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, 

la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de 

politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009. 

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

8.2. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

  



Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de ordonanță de urgență pentru 

modificarea și 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, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului. 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE                      MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE 

 

 

        Lucian Nicolae BODE                                              Marius – Constantin BUDĂI 

 

 

 

 

AVIZAT 

 

Viceprim-ministru,  

 

Sorin Mihai GRINDEANU 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

              Bogdan-Lucian AURESCU                                                                                                

               MINISTRUL JUSTIŢIEI  

 

 Marian - Cătălin PREDOIU     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


