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LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.33/2021 pentru 

modificarea si completarea Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor
romani care lucreaza m strainatate

Senatul adopta prezentul proiect dc lege

Articol unic.- Se aproba Ordonante de urgenta a Guvernului nr.33 din 28 aprilie 

2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.156/2000 privind protectia 

cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.459 din 29 aprilie 2021, cu urmatoarele modified si 
completari:

1. La articolul 1 punctui 5, alineatul (2) al articolului 6 se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„(2) Interpunerea altor categorii de intermediari intre agentul de plasare sau 

fumizorul de servicii de plasare a fortei de munca, persoana mediata §i angajatorul 
strain este interzisa, cu exceptia cazurilor reglementate de legislatia statului de 

destinatie/primire ”

2. La articolul I, dupa punctui 5 se introduce un nou punct, pct.5\ cu 

urmatorul cuprins:
„5\ La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), 

cu urmatorul cuprins:
(3) Este interzisa medierea a carei finalitate o reprezinta un alt tip de 

raport juridic decat cel de munca”
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3. La articolul I punctul 7, litera d) a alineatului (2) al articolului 11 se 

modiflca va avea urmatorul cuprins:
„d) asigurarea de sanatate, sau dupa caz, abonamentul medical privat pe 

perioada contractuala sau angajamentul ca angajatoml lucrMorului sezonier incheie 

pentru acesta asigurarea de sanMate, sau dupa caz, abonamentul medical privat pe 

perioada contractuala.”

4. La articolul I punctul 9, alineatul (7) al articolului 11 se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„(7) Agentii de plasare a fortei de munca §i fumizorii de servicii de plasare a 

fortei de munca au obligatia de a se asigura ca, anterior deplasarii acestora, lucratorii 
plasati la munca in strmnMate detin toate documentele necesare exercitarii dreptului 
la munca in statul de destinatie.”

5. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, pct.9\ cu 

urmatorul cuprins:
„P . La articolul 11, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin.(9), 

cu urmatorul cuprins:
(9) Agentii de plasare si fumizorii de servicii de plasare a fortei de 

munca au obligatia de a se asigura ca lucratorii plasati la munca in strainatate au avut 
un timp suficient alocat pentm studierea ofertelor ferme de munca anterior semnarii 
contractelor si ca le-a fost explicat continutul acestora in detaliu. Timpul minim este 

de 5 zile in cazul lucratorilor aflati la prima intermediere. in cazul lucratorilor care au 

beneficial de servicii de intermediere in trecut, timpul minim de studiere a ofertelor 

ferme de munca si explicarea acestora este de 2 zile.”

6. La articolul I punctul 13, articolul 16 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

A

„Art.l6.- In cazul plasarii in strainatate a unor cetateni romani fara 

indeplinirea conditiilor prevazute la art. 11 alin.(2) si art. 12, agentii de plasare si 
fumizorii de servicii de plasare a fortei de munca sunt obligati sa suporte costurile 

aferente repatrierii cetatenilor romani in cauza, in baza documentelor justificative, 
daca aceste costuri nu sunt suportate de catre angajator.”



3

7. La articolul I punctul 14, articolul 17 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„Art.l7.- in cazul plasarii in strainatate a unor cetateni romani care, dupa 

semnarea contractului de mediere, nu isi respecta obligatiile ce decurg din acestea, 
lucratorii sunt obligati sa achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de 

plasare sau de catre flimizorii de servicii de plasare a fortei de munca, in baza
documentelor justificative, fara ca aceasta suma sa depaseasca 200 euro/lucrator in 

cazul in care sume exacte sau tipuri de cheltuieli nu au fost agreate contractual.”

8. La articolul I, dupa punctul 16 se introduc doua noi puncte, pct.l7 si 18, 
cu urmatorul cuprins:

„ 17. La articolul 19 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noud literd, 
lit.n), cu urmdtorul cuprins:

n) incalcarea prevederilor art.6 alin.(3), cu amenda intre 25.000
lei si 40.000 de lei.

18. La articolul 19, dupd alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alin.(S), cu urmdtorul cuprins:

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii prevazute la alin.(l) 

lit.l) se pot realiza si de catre inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Consumatorilor.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^sedin^^a din 25 mai 2021, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

DraguAnca


