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Propunere de modificare legislativă referitoare la eliminarea autorizaţie de
muncă pentru studenţii străini şi posibilitatea încheierii unui contract de muncă
cu normă întreagă

Descrierea situaţiei actuale:
Conform legislaţiei în vigoare, cetăţenii străini care au obţinut un drept de
şedere în scop de studii sunt obligaţi să obţină autorizaţie de muncă dacă vor să intre
pe piaţa muncii din România. Contractul de muncă pe care îl pot încheia cu
angajatorul nu poate fi decât cu timp parţial pentru maxim 4 ore pe zi.
Prin aceste prevederi, statul roman descurajează atât pe angajatori să
angajeze studenţi străini cărora nu le pot încheia contracte decât cu timp parţial şi
mai mult să urmeze procedura legală de obţinere a autorizaţiei de muncă, cât şi pe
studenţi să îşi caute un loc de muncă legal pe perioada studiilor pentru a-şi completa
veniturile.
Această stare de fapt este susţinută de statistici, care arată că Inspectoratul
Român pentru Imigrari a eliberat pe parcursul unui an doar 16 autorizaţii de muncă
pentru studenţii străini. Prin acestă prevedere se instituie și un cadru legislativ care
încalcă egalitatea de șanse și de tratament între studenții români și cei străini.
Schimbări preconizate:
Prin eliminarea autorizaţiilor de muncă pentru studenţii străini şi a încheierii
contractului cu timp parţial de muncă pentru cetăţenii străini care au obţinut un drept
de şedere în scop de studii, se descurajează munca la negru şi se crează
posibilitatea completării veniturilor acestora pe perioada studiilor. Deasemenea, unii
studenţi străini vor avea oportunitatea să lucreze şi să se specializeze în domeniul în
care îşi desfăşoară studiile, astfel încât la finalizarea acestora să rămână în
continuare pe teritoriul României cu contract de muncă, ca personal înalt calificat.
Mai mult prin aceste modificări, România se aliniază politicilor de încurajare a
intrării pe piaţa muncii a studenţilor, practicate şi în alte state ale Uniunii Europene
cum ar fi Suedia sau Germania şi elimină prevederile defavorabile între drepturile
studenţilor români şi cei străini.
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Impactul socio-economic:
Creşterea numărului de contracte de muncă încheiate de către studenţii
străini
Impactul financiar:
Cresc colectările la bugetul de stat
Modificări legislative:
1. Modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, după
cum urmează:
a) Modificarea art.60 care va avea un singur alineat cu următorul conţinut:
“Art 60. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere în scop de studii pot lucra
pentru a-şi completa mijloacele de întreţinere. Ei pot încheia un contract de muncă cu
normă întreagă”.
b) Alineatul 2 al articolului 60 se abrogă.
2.Modificarea OUG nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor
pe teritoriul României, după cum urmează:
a) Alineatul 3 pct.c) al articolului 4 se abrogă.
b) Articolul 5 se completează cu un nou alineat, alineatul k) care va avea următorul
conţinut:
”k) cetăţenii străini care beneficiază de drept de şedere temporară în scop de studii”.
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