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pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor în România şi 
încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.I. - Articolul 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, se completează după cum urmează:

1. La alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul
cuprins:

„f) străinilor care fac dovada cunoaşterii limbii române cel puţin la un nivel satisfăcător, 
pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.”

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (3^), cu următorul cuprins:

“(3*) Dovada cunoaşterii limbii române prevăzută la alin.(3) lit.f) se face fie pe baza 
unui atestat de cunoaştere a limbii române, fie pe baza unui interviu cu reprezentantul 
Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea stabilirii nivelului de cunoaştere a limbii 
române.”

3. După articolul 44’, se introduc două noi articole, art.44^ şi 44^ cu următorul
cuprins:

„Art.44^. - (1) Prin excepţie de la prevederile art.44 alin.(4), cetăţenii din Ucraina pot 
solicita şi online viza de lungă şedere pentru angajare în muncă. Viza se aprobă de Centrul 
Naţional de Vize, în termen de maximum 3 zile de la data înregistrării online a cererii de 
eliberare a vizei.



(2) Pentru cetăţenii din Ucraina, viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se 
acordă fără prezentarea dovezii mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză, prevăzută la art.44 alin.(2) 
litb).

Art.44^. - Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se eliberează în regim de 
urgenţă dacă străinul achită o taxă suplimentară reprezentând echivalentul în lei al sumei de

A

300 de euro. In această situaţie, termenele de emitere a avizului de către Inspectoratul General 
pentru Imigrări prevăzut la art.44 alin.(5) coroborat cu art.30 alin.(7) şi (9) se reduc cu o treime. 
Dacă avizul nu este eliberat în cadrul acestor termene, taxa suplimentară se restituie plătitorului 
în termen de 10 zile de la solicitarea acestuia.”

4. După articolul 51, se introduce un nou articol, art.51^ cu următorul cuprins:
“Art.51*. - Prelungirea dreptului de şedere temporară corespunzătoare permisului unic 

definit conform art.2 lit.k) se eliberează în regim de urgenţă dacă străinul achită o taxă 
suplimentară reprezentând echivalentul în lei al sumei de 300 de euro. In această situaţie, 
termenele de soluţionare prevăzute la art.51 alin.(4) coroborat cu art.107 se reduc cu o treime. 
Dacă cererea nu este soluţionată în cadrul acestor termene, taxa suplimentară se restituie 
plătitorului în termen de 10 zile de la solicitarea acestuia.”

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:

1. La alineatul (2) al articolului 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera 
p), cu următorul cuprins:

„p) cetăţenii din Ucraina, precum şi străinii care fac dovada cunoaşterii limbii române 
cel puţin la un nivel satisfăcător, pe o perioadă de maximum 9 Ixmi într-un an calendaristic.”

2. După articolul 28, se introduce un nou articol, art.28\ cu următorul cuprins:

„Art.28L - Avizul de angajare/detaşare se eliberează în regim de urgenţă dacă 
angajatorul^eneficia^ul prestării de servicii achită o taxă suplimentară reprezentând 
echivalentul în lei al sumei de 500 de euro. In această situaţie, termenele de soluţionare 
prevăzute la art.28 alin.(2) şi (2*) se reduc cu o treime. Termenele se calculează de la data 
depunerii online a cererii şi a documentelor justificative, sub rezerva prezentării lor în original 
la data eliberării avizului. Dacă avizul nu este eliberat în cadrul acestor termene, taxa 
suplimentară se restituie plătitorului în termen de 10 zile de la solicitarea acestuia.”

Art.III. - La alineatul (2) al articolului 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial ai României, 
Partea I, nr.728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, după litera 
i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:



“j) eliberarea şi, după caz, prelungirea vizelor de lungă şedere pentru cetăţenii din 
Ucraina; scutirea se aplică până la data de 31 decembrie 2022 şi poate fi prelungită prin hotărâre 
a Guvernului.”

Art.IV. - La articolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea 
anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.213 din 28 august 1992, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se 
introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) prelungirea dreptului de şedere temporară şi acordarea dreptului de şedere pe termen 
lung pentru cetăţenii din Ucraina; scutirea se aplică până la data de 31 decembrie 2022 şi poate 
fi prelungită prin hotărâre a Guvernului.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale art. 76 alinfl) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI

Florin-Vasile CÎŢUlon-Marcel CIOLACU


