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Secfiunea 1
Titlul actului normativ

LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 156/2000 privind protecfia cetatenilor romani care lucreaza m

strainatate

Secliunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situafiei actuate
Potrivit Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in 

strainatate, republicata, statul roman asigura protectia cetatenilor romani care domiciliaza in 
Romania dar desfeoara activitati in strainatate. Prezenta interventie legislativa a aparut 
necesara din dorinta cresterii gradului de protectie a acestui segment de persoane si 
asigurarea aceluiasi grad de protectie, indiferent daca ace§tia apeleaza la serviciile unui agent 
de plasare a fortei de munca roman sau la serviciile unui fumizor de servicii de plasare 
stabilit pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene care desfasoara, pe teritoriul 
Romaniei, activitati de mediere §i plasare a for|ei de munca,cetateni care pot deveni 
vulnerabil daca exista rea credinta sau superficialitate in actiunile intreprinse nu doar de catre 
agentul de plasare a fortei de munca, dar si de catre furmizorul de servicii de plasare, ac^iuni 
ce pot avea consecinte negative asupra sigurantei, sanatatii si chiar asupra vietii acestor 
persoane, mai ales in aceasta perioada de pandemic.

Aceste consecinte conduc la concluzia ca sunt necesare anumite modificari in legislatia 
actuala, privind mai ales reglementarile ce vizeaza conditiile de functionare §i de desfa^urare 
a activitati! agentului de plasare a fortei de munca in strainatate §i a fumizorului de servicii 
de plasare.

Obligatiile prevazute in sarcina agentului de plasare nu sunt prevazute si in sarcina 
fumizorului de servicii, ceea ce conduce la o situatie de rise pentru cetatenii romani care 
apeleaza la serviciile acestora din urma.

Nu este stipulat termenul in care sunt obligati sa pastreze copii dupa contractele 
persoanelor mediate si trimise la munca in strainatate, ceea ce ingreuneaza sau fac imposibila 
verificarea ulterioara de catre inspectoratele teritoriale de munca a modului in care acestia 
respecta legislatia in vigoare.

Nu este prevazuta obligatia organizarii transportului prin persoane juridice autorizate sa 
efectueze transport international de persoane, atunci cand se are in vedere deplasarea spre 
acelasi loc de munca a unui gmp de persoane si nici pe aceea de a se asigura ca lucratorii 
plasati la munca in strainatate detin toate documentele necesare accesului in statul de 
destinatie, anterior deplasarii acestora, ceea ce a condus la situatii in care lucratorii s-au 
confruntat cu dificultati si chiar la imposibilitatea de a ajunge la angajatorul strain si chiar de 
a intra pe teritoriul statului de stabilire a acestuia.

Agentiile de plasare a fortei de munca nu au in acest moment obligativitatea 
o situatie a lucratorilor care pleaca la munca in strainatate prin intermediul lor^
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acestia sa paraseasca teritoriul Romaniei, ceea ce ingreuneaza sau chiar face imposibila 
interventia in timp util a institutiilor statului in vederea asigurarii unei protectii sociale daca 
este nevoie sau a alter probleme grave ce pot aparea si afecta persoanele plasate la munca in 
strainatate. Obligatia existenta in acest moment este dear aceea de a comunica trimestrial 
situatia numerica a persoanelor care au fost mediate si plasate la munca in strainatate, ceea ce 
poate duce la aparitia unor cazuri sau situatii de vulnerabilitate asupra persoanelor aflate la 
munca, neavand o evidenta a lor in timp real.

Luand in considerare numarul mare de sesizari primite la nivelul autoritatilor romane si a 
misiunilor diplomatice §i oficiilor consulare ale Romaniei, cu privire la situatii de plasare 
ilegala a fortei de munca in strainatate. 
1^ Prezentul act normativ nu transpune legislatie comunitara §i nu creeaza cadrul pentru 
^licarea directa a acesteia.
2. Schimbari preconizate
In vederea asigurarii aceluiasi grad de protectie a cetatenilor romani aflati in cautarea unui loc 
de munca in strainatate, indiferent daca acestia apeleaza la serviciile unui agent de plasare a 
fortei de munca roman sau la serviciile unui fumizor de servicii de plasare stabilit pe 
teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene care desfa§oara, pe teritoriul Romaniei, 
activitati de mediere si plasare a fortei de munc^ propunem stabilirea in sarcina acestora a 
acelorasi obligatii pe care le au §i agentii de plasare, cu privire la:

efectuarea in mod gratuit a activitaiii de mediere a cetatenilor romani in vederea 
angajarii in strainatate, fara perceperea de la acestia de comisioane, tarife sau taxe;

incheierea, cu solicitantii locurilor de munca, a contractelor de mediere in forma

>
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scrisa;
> asigurarea incheierii contractului individual de munca sau a documentului 
echivalent, conform legislatiei statului de destinatie, atat in limba statului in care se afla 
stabilit sau i§i desfa§oara activitatea angajatorul, cat §i in limba romana, precum §i punerea la 
dispozitia lucratorului roman a acestui contract, inainte de plecarea acestuia din Romania.

In vederea cre§terii gradului de protectie a cetatenilor romani aflati in cautarea unui loc de 
munca in strainatate, propunem stabilirea atat in sarcina agentilor de plasare a fortei de 
munca in strainatate cat si in sarcina furnizorilor de servicii de plasare, a unor obligatii 
suplimentare, dupa cum urmeaza:

> modiflearea deflnitiei medierii, ca activitate prin care se realizeaza punerea in 
legatura a angajatorului strain cu persoana care are domiciliul in Romania §i se afla in 
cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca, fara trimitere 
limitativa la contractul de munca, avand in vedere legislatia diferita a statului de destinade, 
care poate stabili un alt tip de contract;

stabilirea obligatiei de a se asigura ca lucratorii plasati la munca in strainatate detin 
toate informatiile referitoare la conditiile speciale de intrare in statul de destinatie, respectiv, 
la regulile speciale care trebuie respectate, conform legislatiei statului de destina|ie, in 
conditiile existentei a unui rise epidemiologic;
. stabilirea obligadei organizarii transportului prin persoane juridic^^®|pr|zsit^^^ 
efectueze transport international de persoane pentru toti lucratorii plasa.l|f:t,miliilafn 1
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strainatate,, in cazul in care deplasarea lucrMorilor catre acela§i loc de munca din statul de 
destinatie se efectueaza in grupuri mai mari de 10 persoane;
> stabilirea obligatiei de a se asigura ca lucratorii plasa^i la munca in strainatate, detin 
toate documentele necesare accesului in statul de destinatie, anterior deplasarii acestora, 
fapt care va conduce la evitarea situaliilor in care cetalenilor romani nu li se permite intrarea 
in statul spre care se deplaseaza in scop de munca, pe motiv ca nu detin documentele 
solicitate;
> stabilirea obligatiei de a transmite inspectoratului teritorial de munca, o notificare 
privind plasarea fortei de munca, cu cel putin cinci zile lucratoare anterioare plecarii 
din tara a persoanelor plasate la munca in strainatate, pentru o mai buna gestionare a 
acestor situatii §i pentru a facilita verificarea conditiilor in care ace§tia sunt plasati;

stabilirea obligafiei de a pastra la sediul social, respectiv la sediul permanent din 
Romania, contractul de mediere precum §i cate o copie, in limba romana §i in limba 
statului in care se afla stabilit sau i§i desfa§oara activitatea angajatorul, a contractului 
individual de munca, sau, dupa caz, un exemplar al documentului echivalent, pentru o 
perioada de trei ani de la data incetarii acestora, §i de a le pune la dispozi^ia inspectorilor de 
munca, cu ocazia controlului.
> stabilirea obligatiei de a transmite, lunar, (nu trimestrial, cum prevede actul 
normativ in prezent), inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala i§i 
desfa§oara activitatea, pana la data de 5 a lunii urmatoare, situa^ia privind contractele de 
mediere incheiate §i persoanele angajate in strainatate, fapt care va contribui, la identificarea 
in timp util §i interventia, daca este cazul, asupra situaliilor in care persoane aflate la munca 
in strainatate primesc un tratament inadecvat sau nu le sunt respectate clauzele din contractul 
de mediere §i contractul individual de munca;
> inasprirea regimului sanctionator aplicabil pentru cazurile de nerespectare a 
prevederilor legale privind medierea §i plasarea fortei de munca in strainatate.
Pentru ca persoanele care desfa§oara activitati de plasare for^ de munca sa inteleaga §i sa 
respecte cu strlctele modul de desfa^urare a acestei activitati, s-a avut in vedere pentru 
anumite situatii, marirea cuantumului amenzii pentru nerespectarea legislatiei, precum §i o 
mai Clara modalitate de legiferare a sanctiunilor pecuniare.
Avand in vedere considerentele expuse mai sus, apreciem ca neadoptarea in regim de urgenta 
a acestor masuri va conduce la perpetuarea riscurilor la care sunt expu§i in special lucratorii 
sezonieri, in contextul in care activitatea sezoniera a inceput §i un numar mare de ceta^eni 
romani pleaca in aceasta perioada in strainatate pentru a presta acest tip de activitate.
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3. Alte informatii -Nu este cazul.

Sec^iunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Prin modificarile prevazute de proiectul de act normativ se va determina crearea unor premise 
pentru combaterea mai eficienta a fenomenului muncii nedeclarate.________

Impactul asupra mediului concurential domeniul ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. rmi Mm I2. Impact asupra mediului de afaceri



Actul normativ nu se refera la acest subiect.
2K Impact asupra sarcinilor administrative
Actul normativ nu se refera la acest subiect.
2^ Impact asupra intreprinderilor mici §i mijlocii
Actul normativ nu se refera la acest subiect.
3.1mpact social
Masurile propuse prin proiectul de lege vor contribui la eficientizarea actiunilor de identificare 

§i sanctionare a cazurilor de munca nedeclarata, la cresterea gradului de protectie a lucratorilor 
expusi acestui fenomen prin descurajarea angajatorilor care sunt tentati sa utilizeze munca 
nedeclarata de a incalca legislatia aplicabila si la sprijinirea concurentei loiale.
4. Impact asupra mediului
Actul normativ nu se refera la acest subiect.
S.Alte informa|ii - Nu este cazul

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §1 pe termen lung
(pe 5 ani)

- in mii lei (RON) -
Indicator! Urmatorii patru ani Media pe 

patru ani
Anul
curent

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

b) bugete locale
i. impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 
i. contribu^ii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri §i servicii
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri §i servicii 
3. Impact financiar plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale_______
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4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii cheltuielilor 
bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6, Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare
7, Alte informatii

Sec^iunea a 5-a
__________ Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare__________
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modiflcate sau abrogate, ca urmare a intrarii in 
vigoare a proiectului de act normativ;
- Hotararea Guvemului nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protec^ia cetatenilor romani care 
lucreaza in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1^. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul achizi^iilor 
publice
a) impact legislativ - prevederi de modificare §i completare a cadrului normativ in domeniul 
achizi^iilor publice, prevederi derogatorii;
Nu este cazul.
b) norme cu impact la nivel opera^ional/tehnic - sisteme electronice utilizate in desfa§urarea 
procedurilor de achizi^ie publica, unita^i centralizate de achizi^ii publice, structura 
organizatorica interna a autoritatilor contractante.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legisla^ia comunitara in materie cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Cur^ii de Justifie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative §i sau documente internafionale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informa^ii - Nu este cazul.

Sec|iunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act nori^tij^^

1. Informa^iii privind procesul de consultare cu organizafiile 
institute de cercetare §i alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.__________________
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarek^li'reimij^sM J



modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectui proiectului de act 
normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administrafiei publice locale, in situafia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect activitafi ale acestor autoritati, in condi^iile 
Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administra^iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informafii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, prin avizul 
nr. 253/2021.
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Economic §i Social, 
prin avizul nr. 3619/2021.
6. Alte informalii - Nu este cazul.

Secfiunea a 7-a
Activitali de informare publica privind elaborarea 

^i implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societa^ii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ
Actul normativ se inscrie in situatia prevazuta la art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra sanata^ii §i 
securitalii cetatenilor sau diversita^ii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informafij - Nu este cazul.

Sec^iunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile 
administra^iei publice centrale §i/sau locale - infiinlarea unor noi organisipe sau

/A/4/ft;

extinderea competenlelor instituliilor existente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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4. Alte informafii 
Nu este cazul.



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea si completarea Legii nr. 
156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, pe care il 
supunem Parlamentului spre adoptare.
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