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În data de 28 iulie 2011 s-a publicat Legea nr. 157/2011
şi completarea unor acte normative (OUG 194/2002 , OUG 56/2007,
55/2007) privind regimul străinilor în România.
31 iulie 2011.

Dintre cele mai importante modificări aduse OUG 194/2002
regimul străinilor în România, precizăm: 

 Se introduce permisul de şedere în scop de muncă pentru lucrători înalt 
calificaţi, denumit „Cartea albastră a UE”;

 Se introduce viza de lungă şedere în scop de detaşare. De asemenea, se 
recunoaşte detaşarea în cadrul companiilor aparţinând aceluiaş

 Se modifică lista documentelor necesare obţinerii actelor imigraţ
pentru angajare locală şi detaşare; 

 Termenul “drept de şedere permanent” este înlocuit cu termenul “drept 
de şedere pe termen lung” , fiind introduse condiţ
posesorii de Carte albastră UE; 

 Permisul de şedere pe termen lung se eliberează stră
familie ai cetăţenilor români, pentru o perioada de 10 ani
reînnoieşte succesiv pentru aceeaşi perioadă

 La solicitarea justificată a instituţiilor publice interesate
pentru Imigrări poate atribui un cod numeric personal ş
nu beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României, pentru
exercitarea anumitor drepturi şi obligaţii legale
expres al respectivelor instituţii publice. 

Dintre cele mai importante modificări ale OUG 56/2007
în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 Se introduc noţiunile de loc de muncă înalt calificat şi lucrător î
calificat;

 Se modifică lista documentelor care trebuie
în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă
şi detaşaţi;  

 Se abrogă prevederea cu privire la excepţia de la verificarea forţei de 
muncă disponibile pentru ocuparea poziţiei vacante în cazul lucrătorilor 
detaşaţi care îşi continuă activitatea la aceeaşi companie
permanenţi; 
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 Sunt aduse completări listei de sancţiuni pentru angajatorii care angajează cetăţeni străini fără 
autorizaţie de muncă sau permis de şedere în scop de muncă, sau care menţin relaţia de muncă după 
expirarea unuia din aceste două documente menţionate; aceste completări sunt corelate cu prevederi din 
Codul Muncii.

Dintre cele mai importante modificări ale OUG 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări, 
precizăm: 

 În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Oficiul Român pentru Imigrări organizează Sistemul Naţional de 
Evidenţă a Străinilor (SNES), în care păstrează evidenţa şi înregistrări ale datelor cu caracter personal, 
precum şi alte date obţinute ca urmare a exercitării competenţelor Oficiului. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 533/28.07.2011]

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de Ruiter, Mihaela Mitroi, Ionuţ Simion, Daniel 
Anghel sau Brian Arnold.


