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Modificări privind şederea străinilor în
România în scop de muncă

La data de 28 noiembrie 2014 a intrat în
vigoare 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 („Ordonanţa”).

Actul normativ este relevant în mod special în
ceea ce priveşte condiţiile şederii străinilor
(persoanele care nu au cetăţenia română,
cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European ori
cetăţenia Confederaţiei Elveţiene) în România.

Un element de noutate adus de noile dispoziţii
legale este înlocuirea autorizaţiei de muncă
cerute de vechea reglementare cu un aviz de
angajare sau de detaşare emis de Inspectoratul
General pentru Imigrări.

Pentru obţinerea avizului, angajatorii trebuie să
îndeplinească o serie de condiţii generale,
precum: să desfăşoare efectiv activitatea pentru
care solicită încadrarea în muncă a străinului, să
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Fără a ne propune o prezentare completă a tuturor dispoziţiilor relevante,
remarcăm reglementările privind dreptul de retragere al acţionarilor.

Astfel, în cazul exercitării dreptului de retragere din societate de către acționarii
unei societăți ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ, în
condițiile prevăzute de Legea RASDAQ, societatea este obligată să informeze
A.S.F. și Bursa de Valori București (B.V.B.), prin transmiterea de rapoarte
curente, într-un termen de 24 de ore, calculat de la anumite momente cheie
prevăzute de Regulament.

În vederea stabilirii preţului ce urmează a fi plătit de către societatea ale cărei
acțiuni sunt tranzacționate pe Piaţa RASDAQ pentru acțiunile deținute de
acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în situațiile
prevăzute de Legea RASDAQ, consiliul de administraţie/directoratul acesteia
are obligația să solicite Oficiului Registrului Comerțului numirea unui expert
autorizat independent în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii
de către societate a primei cereri de retragere din societate.

Acționarii care au depus cereri de retragere din societate anterior efectuării de
către societate a raportului curent privind stabilirea de către expertul autorizat
independent desemnat de oficiul registrului comerțului a prețului acțiunilor au
dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui
raport. Acțiunile tranzacționate pe Piața RASDAQ vor fi retrase de la
tranzacționare și radiate din evidența A.S.F. ulterior transmiterii de către
societate a raportului curent cu privire la încheierea termenului de achitare
catre acționarii retrași din societate a contravalorii acțiunilor deținute, respectiv
de la finalizarea procedurii de retragere a acționarilor din societate și a
confirmării primite de la Depozitarul Central cu privire la realizarea transferului
dreptului de proprietate.

Noul act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 870 din data de
28 noiembrie 2014 şi a intrat în vigoare la data publicării.
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Aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice
desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de
către Autoritatea Navală Română

Prin Ordinul nr. 1514/2014 se aprobă tarifele pentru activităţile şi operaţiunile
specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de
către Autoritatea Navală Română.
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nu fi fost condamnat definitiv pentru o infracţiune
prevăzută de Codul Muncii sau pentru infracţiuni
contra persoanei săvârşite cu intenţie, să nu fi fost
sancţionat în ultimii 3 ani pentru primirea la muncă
a până la 5 străini fără drept de muncă, sau a
până la 5 persoane fără încheierea unui contract
de muncă, sau pentru netransmiterea registrului
de evidenţă al salariaţilor cel târziu în ziua
lucrătoare anterioară începerii activităţii de către
salariatul în cauză, etc. De asemenea, în vederea
obţinerii avizului, angajatorul trebuie să facă
dovada că a depus diligenţe pentru ocuparea
locului de muncă vacant de către un cetăţean
român, de către un cetăţean al unui alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European, de către un cetăţean al
Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin
titular al dreptului de şedere pe termen lung pe
teritoriul României.

De asemenea, prin actul modificator a fost
introdus permisul unic de şedere, document de
identitate eliberat străinului de către
Inspectoratul General pentru Imigrări, care
atestă dreptul de şedere şi de muncă al acestuia
în România. Permisul unic trebuie obţinut de
străin cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea
dreptului de şedere acordat de viză.

Totodată, a fost extinsă sfera persoanelor care pot
solicita viza de lungă şedere pentru
angajare/detaşare fără a obţine un aviz de angajare
sau de detaşare, cu străinii care sunt titulari ai
dreptului de şedere temporară pentru studii.

Ordonanţa Guvernului a fost publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640
din data de 30 august 2014.

Potrivit ordinului mai sus menţionat, tarifele se stabilesc în euro şi sunt
încasate în lei pentru serviciile în legătură cu navele care arborează pavilion
român şi în euro sau în dolari SUA pentru cele care arborează pavilion străin.
De asemenea, pentru serviciile care nu sunt în legătură cu navele, tarifele se
încasează în lei de la operatorii economici şi persoanele fizice române şi în
euro sau în dolari SUA de la operatorii economici şi persoanele fizice străine.

Ordinul nr. 1514/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 840 din data de
18 noiembrie 2014 şi a intrat în vigoare la aceeaşi dată. Pentru mai multe
detalii, a se vedea Ordinul nr. 1514/2014 privind aprobarea tarifelor pentru
activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate
în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română.
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Modificarea ratei dobânzii de referință a Băncii Naţionale a României

Începând cu data de 5 noiembrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României este de 2,75% pe an.

Circulara nr. 36/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 805 din data de
5 noiembrie 2014 şi a intrat în vigoare la data publicării.
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Comisia Europeană a aprobat cererea României de a suplimenta
fondurile alocate pentru construirea a două tronsoane de autostradă.

La data de 18 noiembrie 2014, Comisia Europeană a hotărât alocarea a
262 milioane de euro statului român în vederea acoperirii costurilor de
construcție a două tronsoane de autostradă, contribuția Uniunii Europene în
acest sector ajungând astfel la o valoare de 439 milioane de euro. Din această
sumă, 287 milioane de euro sunt destinați autostrăzii Arad – Timișoara, iar
151,5 milioane de euro variantei de ocolire a municipiului Constanța la nivel de
autostradă. Aceste două proiecte au fost inițial finanțate prin contribuțiile de la
bugetul de stat, granturi oferite de Comisia Europeană, precum și cu
împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții.
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Acest raport este un rezumat al celor mai recent publicate acte legislative pe care le considerăm importante pentru clienţii şi prietenii noştri, precum şi pentru
mediul de afaceri românesc în general. Raportul nu oferă consiliere legală cu privire la aspecte particulare.

Dacă doriţi informaţii suplimentare şi/sau comentarii referitor la aceste acte legislative sau la aspecte legale specifice, vă rugăm să ne contactaţi.
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