
 

Ordonanţă de urgenţă 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 

  

 

În contextul creșterii constante a numărului de angajați proveniți din statele non-

UE, datorat lipsei forței de munca autohtone și luând în considerarea că recrutarea 

și selecția lucrătorilor străini reprezintă un proces amplu din punctul de vedere al 

procedurilor legale,  

ținând cont de faptul că predictibilitatea și stabilitatea resurselor umane este 

esenţială pentru asigurarea unei bune funcţionări şi desfăşurări a activităţilor 

specifice din domeniile de activitate a agenților comerciali, 

ținând seama că o lipsă de reacție rapidă în contextul actual ar conduce chiar la 

întreruperea activităților economice derulate de întreprinderi cu efecte privind 

producția, serviciile și  buna desfășurarea a vieții economice și sociale, 

deoarece toate cele precizate anterior reprezintă o stare de fapt obiectivă şi 

independentă, ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară care 

necesită adoptarea unor măsuri imediate, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

 

ARTICOL UNIC 

 

Articolul 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

” Articolul 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 situația prevăzută la alin.(1), străinul este încadrat în noul loc de muncă, 
în baza unui nou aviz de angajare obţinut de angajator în condiţiile prezentei 
ordonanţe. 



(3) În situația prevăzută la alin.(1), 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) În situația prevăzută la alin.(1), noul aviz de angajare, se eliberează unui alt 
angajator cu îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 și, după caz, cu 
îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 sau la art.9. 
(5) 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, document prezentat de noul angajator, în condițiile în care nu a trecut 

mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă.  

(6) Prevederile de la 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 condițiile prevăzute de 

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

 (7) Pentru eliberarea noului aviz de angajare se depune şi cazierul judiciar al 

străinului eliberat de autorităţile române.” 
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