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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea §i 

completarea Legii iir.156/2000 privind protectia cetatenilor 

romani care lucreaza in strainatate

Analizand propunerea legislativa pentru modifica rea §i 
completarea Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani 
care lucreaza in strainatate (b350 din 25.06.2020), transmisa de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/2660/29.06.2020, si
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inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D692/30.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

ii temeiul arL2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, rq^ublicata §i arL46(2) 

din Regulamentul de organizare §i flinctionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect, modificarea si 

completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani 

care lucreaza in strainatate, republicata, urmarindu-se imbunatatirea 

cadrului legal in materie, in sensul introducerii unor defmitii, precum 

si a unor prevederi referitoare la activitatea desfasurata cu caracter 

sezonier, al clarificarii cuprinsului ofertelor ferme de locuri de munca 

in strainatate pentru incheierea contractelor individual de munca, al 

stabilirii unor elemente noi, referitoare la conditiile de cazare, 
costurile de transport si conditiile de acordare a indemnizatiei pentru 

asigurarea hranei zilnice.
A

In raport de continutul sau normativ, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 

alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata 

este Senatul.



2. Precizam faptul ca prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor 

legislative preconizate.
3. Mentionam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare si motivare, prevazuta la art,31 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
nefiind cuprinse cerintele care reclama interventia normativa, cu 

referire speciala la insuficientele si neconcordantele reglementarilor in 

vigoare, principiile de baza si fmalitatea reglementarilor propuse, cu 

evidentierea elementelor noi, impactul socioeconomic si juridic si nici 

referiri la consultarile derulate in vederea elaborarii proiectului de act 

normativ ori la activitatile de informare publica privind elaborarea 

acestuia.
Totodata, semnalam ca instmmentul de prezentare si motivare 

contine exprimari neclare sau care nu sunt formulate intr-un limbaj 

specific stilului normativ, sens in care redam cu titlu de exemplu:
- .J^ucratorii romdni pleacd de Idngd familie de la locul lui 

obisnuit din statul memhru gazdd, cdtre un alt loc de muncd, unde ar 

trebui sd beneficieze de indemnizatii sau de acelasi nivel de 

rambursare a cheltuielilor de transport, cazare si masd, ca lucrdtorii 

detasati si departe de casd din ratiuni profesionale, care se aplicd 

lucrdtorilor locali in statul membru respectiv. ”;
- ,J.ucrdtorii romdni care isi pdrdsesc patria pentru a culege 

recolte in alte tdri sau pentru a lucra in abatoare, ori in alte locuri de 

muncd, trebuie sd beneficieze de protectie speciald pentru sdndtate'';
- ,^gentul economic are obligatia legald de a garanta conditii 

de muncd pentru a evita riscurile pentru sdndtate si pericolul pentru 

viatd.'';
- „(...) multi dintre lucrdtorii romdni care circuld liber in 

strdindtate nu isi cunosc drepturile la liberd circulatie'';
- ,jAsadar existd o discrepantd intre drept si aplicarea sa, 

discrepantd care ar trebui abordatd"';
- .dnformatii disponibile in limbile native'',
Prin urmare, este necesara revederea integrals a textului 

instrumentului de prezentare si motivare.
4. La art.I, pentru respectarea prevederilor art.47 alin.(3) teza 

finala din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificmle §i



completarile ulterioare, singurul articol al prezentei propuneri va fi 
marcat ca „Articol unic”.

5. La pct.l, la textul preconizat pentru pct.2 al lit.c) din 

cuprinsul art.3, precizam ca nu au fost respectate prevederile art.49 

alin.(2) din acelasi act normativ, potrivit caruia: „(9 enumerare 

distinctd, marcatd cu o literd, nu poate cuprinde, la rdndul ei, o altd 

enumerare si nici alineate noi'\ fiind necesara revederea normei.
De asemenea, semnalam lipsa de claritate si predictibilitate a 

normei, atat cu privire la persoana care trebuie sa incheie asigurarea 

de sanatate, intrucat agentului de plasare ii revine doar obligatia de a 

garanta existenta acesteia lucratorului roman, anterior deplasarii catre 

statul de primire, cat si cu privire la indicarea modalitatii in care se 

poate face dovada depunerii cererii pentru incheierea unei asigurari de 

sanatate pentru toate riscurile deplasarii.
Avand in vedere ca aceasta operatiune nu este specifica 

activitatii de mediere, recomandam a se analiza daca, pentru aceasta 

situatie, nu este suficienta modificarea corespunzatoare a art.ll 

alin.(l) litm), care vizeaza elementele ofertei ferme pentru locuri de 

munca in strainatate.
In situatia in care aceasta observatie va fi retinuta, pctl se va 

elimina din proiect, cu consecinta renumerotarii celorlalte puncte 

ramase.
6. La actualul pct.2, referitor la textul propus pentru lith) a 

art.3, este necesara reformularea sintagmei „plasat pe un loc de 

munca”, deoarece nu este adecvata limbajului juridic.
Totodata, pentru claritatea normei, intrucat, desi este utilizata si 

in cuprinsul art.5 din - actul de baza, notiunea „statul de primire” nu 

este defmita in cuprinsul acestuia, propunem completarea art.3 cu o 

noua litera, lit.j), unde sa se precizeze intelesul acestei expresii.
7. La actualul pct.3, pentru respectarea normelor de tehnica 

legislative, partea dispozitiva va fi reformulate, astfel:
„3. Alineatul (2) al articolului 4 se modifice si va avea

urmetorul cuprins:”.
Observatia este valabiie pentru toate situatiile similare din

proiect.
De asemenea, pentru corectitudinea exprimerii, este necesare 

inlocuirea expresiei „conditii generale de munce, senetate si securitate
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in munca” cu expresia „conditiile generale de munca, sanatatea si 
securitatea in munca”.

Totodata, semnalto ambiguitatea sintagmei „securitate sociala”, 
pentm precizia normei, fiind necesara indicarea actelor normative 

incidente ori a aspectelor vizate prin folosirea acesteia.
Observatia este valabila si pentm litl) a alin.(l) al art 11 din

proiect.
8. La actualul pct.4, referitor la textul preconizat pentm lit.a) a 

art.5, pentm precizia normei, este necesara completarea sintagmei 

„documentului echivalent acestuia” cu o trimitere la art. 11 alin.(5) din 

actul de baza.
9. La actualul pct5, referitor la textul preconizat pentm art.5\ 

care foloseste sintagma „rambursarea zilnica a cheltuielilor de masa”, 
este necesara corelarea acestuia cu solutia propusa la artll alin.(2) 

lit.c), unde se prevede „acordarea unei indemnizatii pentm asigurarea 

hranei zilnice”.
De asemenea, pentm claritatea si precizia normei, recomandam 

inlocuirea sintagmei „pe perioada sezoniera” cu o referire la perioada 

in care lucratorii sezonieri si-au desfasurat efectiv activitatea.
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10. La actualul pet.6, referitor la textul preconizat pentm art.8 

alin.(3) lita), pentm claritatea si predictibilitatea normei, 
recomandam cu privire la ofertele de locuri de munca din strainatate, 
detalierea sintagmei „cu toate specificatiile acestora”, in contextul in 

care sunt vizate si elemente care excedeaza celor enumerate la art. 11 

alin.(l) din proiect.
De asemenea, pentm o exprimare unitara, intmeat sintagma 

„statului de destinatie” nu este defmita in cuprinsul proiectului, 
recomandam utilizarea sintagmei „statul de primire

11. La actualul pct.7, referitor la textul preconizat pentm art.8 

alin.(4), semnalam ambiguitatea redactarii, determinata de folosirea 

expresiei „cu includerea elementelor prevazute la art.l 1 alin.(l) lit. a), 
d)-s), este stabilit prin normele metodologice de aplicare a 

prezentei legi”.
A

In forma de lege lata a alin.(4) al art.8, se prevede ca .Centra 

medierea cetdtenilor romdni in vederea angajdrii in strainatate, 
agentii de plasare incheie cu solicitantii locurilor de munca contracte



de mediere in forma scrisd, al caror continut este stabilit yrin 

normele metodologice de aplicare a prezentei lesi:'.
In consecinta, pentru respectarea prevederilor art. 8 alin.(4) din 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completmle 

ulterioare, care stabilesc ca „ Textul legislativ trebuie sd fie formulat 

clar, fluent fi inteligibil, fdrd dificultdti sintactice si pasaje obscure 

sau echivoce'\ este necesara reformularea normei.
A

In plus, intrucat la momentul avizarii, este in vigoare Hotararea 

Guvernului nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecfia 

cetdfenilor romdni care lucreazd in strdindtate, cu modific^ile si 
completarile ulterioare, este necesar ca trimiterea sa se faca, atat la 

actul normativ mentionat, cat si la articolele vizate.
12. La actualul pct.8, referitor la textul preconizat pentru art.ll 

alin.(l) lit.a), pentru o exprimare adecvata in context, recomand^ 

inlocuirea sintagmei „domiciliul de inregistrare fiscala” cu sintagma 

„domiciiiul fiscal”.
Referitor la textul preconizat pentru lit.h) a alin.(l) al art.ll, 

semnalam ca elementul „salariu minim/tarif orar” este deja cuprins in 

ipoteza formulata la litg) din proiect.
Daca a fost vizat salariul minim/tarifiil minim garantat in plata 

prin legislatia statului de primire, textul lith) va fi reformulat in mod 

corespunzator.
La actuala litk), pentru asigurarea caracterului complet al 

normei, in fmalul textului se va adauga sintagma „prevazute in 

legislatia statului de primire”.
A

In situatia in care observatia formulata la pctS supra nu este 

retinuta, la actuala Iit.m), pentru claritatea normei, recomandam 

revederea sintagmei „asigurari medicale si de viata”, in sensul 

corelarii cu art.3 litc) de la pct.2, cu privire la tipurile de asigurari 

vizate.
La textul preconizat pentru alin.(2) litb), pentru o exprimare 

adecvata in context, recomandam eliminarea sintagmelor redundante 

„de lucratori sezonieri” si „pentru costul”.
La textul preconizat pentru alin.(3), pentru precizia normei, este 

necesara revederea trimiterii la alin.(2), intrucat prin trimitere sunt 

vizate costun, or norma propusa la alin.(2) prevede elemente
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suplimentare ale ofertei de locuri de munca in strainatate, pentru 

lucratorii sezonieri. Recomand^ reformularea acesteia.
Referitor la textul preconizat pentru alin.(4), semnalam 

necorelarea solutiilor juridice preconizate pentru alin.(3) §i (4), 
referitor la suportarea costurilor de cazare de catre lucratorul sezonier, 
fiind necesara reanalizarea acestora.

13, La-actualul pct.9, referitor. la ant.l2_.alm.(l), .pentru_o___
exprimare adecvata in context, recomandam modificarea topicii frazei,
in sensul plas^ii in partea de final a textului, a expresiei „precum §i 
punerea la dispozitia lucratorului roman a acestui contract”.

14, La actualul pct.lO, referitor la textul propus pentru art,15, 
pentru evitarea unei exprimari tautologice, recomandam ca sintagma 

„lucratorii cetateni romani angajati in strainatate” sa fie inlocuita cu 

sintagma „cetatenii romani angajati in strainatate”.
Totodata, pentru aceleasi ratiuni, recomandam eliminarea 

expresiei „sau, dupa caz, ale documentului echivalent acestuia, 
incheiat cu respectarea dispozitiilor art.l 1 alin.(2).”.

In consecinta, intrucat dupa eliminarea celor doua exprimari 

indicate anterior, formularea preconizata pentru al art. 15 din Legea 

nr. 156/2000, republicata, ar fi identica cu textul de lege lata al 

respectivei norme, propunem eliminarea din proiect a pct.l0.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 364/4 aug. 2000L nr. 156/2000
Lege privind protec^ia cetalenilor romani care lucreaza In strainatate

1 republicare cu 
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