
Lege nr. 134 din 04/07/2008
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României

Publicat în Monitorul Oficial nr. 522 din 10/07/2008

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56 din 20 iunie 2007 privind incadrarea in
munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424
din 26 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 2, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) lucrator detasat - strainul calificat, angajat al unei persoane juridice straine, care poate sa desfasoare

activitate pe teritoriul Romaniei in urmatoarele situatii: este detasat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii
si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si
beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in Romania; este detasat la o unitate situata pe
teritoriul Romaniei sau la o intreprindere care apartine unui grup de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei;".

2. La articolul 3, dupa litera e) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) angajatorul sa desfasoare efectiv activitatea pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca."
3. La articolul 7, litera j) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei

de munca, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in
domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania;".

4. La articolul 14, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii detasati, angajatorul, persoana juridica din

Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune o
cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) si i), precum si de:".

5. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.
6. La articolul 15, alineatul (8) se abroga.
7. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de munca poate fi depusa de orice persoana care are

calitatea de reprezentant al angajatorului, in conditiile legii."
8. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) La eliberarea autorizatiei de munca, angajatorul va plati echivalentul in lei a 200 euro, raportat la

cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii. Pentru eliberarea autorizatiilor de munca
acordate studentilor, precum si pentru autorizatia de munca pentru lucratorul sezonier, angajatorul va plati
echivalentul in lei a 50 euro, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii."

9. In cuprinsul ordonantei de urgenta, termenul supralegalizat se inlocuieste cu termenul legalizat.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                      p. PRESEDINTELE SENATULUI,
         BOGDAN OLTEANU                                   DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 4 iulie 2008.
Nr. 134.


