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PARLAMENTUL ROMANIEI------ —

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 

nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania §i a Ordonantei 

Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca §i deta§area 

strainilor pe teritoriul Romaniei §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative privind regimul strainilor in 

Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - La alineatul (3) al aiticolului 44 din Ordonanla de 

urgen^a a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in 

Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, m*. 421 

din 5 iunie 2008, cu modificarile §i completarile ulterioare, dupa litera 

d) se inti'oduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:
„e) cetatenilor din Republica Moldova, Ucraina §i Republica 

Serbia incadrali in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual 

de munca cu norma inti'eaga, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un 

an calendaristic.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea 

in munca §i deta§area strainilor pe teritoriul Romaniei ^i pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative privind regimul 

strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Rommiiei, Partea 

1, nr. 640 din 30 august 2014, aprobata prin Legea nr. 14/2016, cu 

modificarile §i completmle ulterioare, se • completeaza dupa cum 

urmeaza:
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1, La articolul 3 alineatui (2), dupa litera n) se introduce o 

noua litera, lit. o), cu urmatorul cuprins:
„o) cetatenilor din Republica Moldova, Ucraina Republica 

Serbia incadrati in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual 

de munca cu norma iiiti'eaga, pe o perioada de maximum 9 luni inti*-im 

an calendaristic" —------------- ———_

2. La articolul 13, dupa alineatui (2) se introduce un nou 

alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Prill excepjie de la prevederile alin. (1) §i alin. (2) lit. a), nu 

este nevoie de aviz de angajare penti*u ceta^enii din Republica Moldova, 
Ucraina §i Republica Serbia incadra^i in inunca pe teritoriul Romaniei cu 

contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada de 

. maximum 9 luni intr-un an calendaristic, daca indepliiiesc condijiile 

preyazute la alin. (2) lit. b).”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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