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LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicat *)
privind protec ia cet enilor români care lucreaz în str in tate*)
EMITENT:     PARLAMENTUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 5 mai 2009 
Data intrarii in vigoare : 05/05/2009

-----------    
*) Republicat în temeiul dispozi iilor art. IV din Ordonan a Guvernului nr. 

43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000

 
privind protec ia cet enilor români 

care lucreaz în str in tate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 578 din 5 august 2002, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 
592/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 7 
noiembrie 2002, dându-se textelor o nou numerotare.
    Legea nr. 156/2000

 

a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 364 din 4 august 2000.

    CAP. I    
Dispozi ii generale

    ART. 1    
Statul român asigur , în conformitate cu prevederile prezentei legi, protec ia 

cet enilor români cu domiciliul în România care lucreaz în str in tate.
    ART. 2    

Cet enii români care lucreaz în str in tate i c rora nu le sunt aplicabile 
prevederile prezentei legi beneficiaz de m suri speciale de protec ie, stabilite 
prin legile române i str ine sau prin tratate i conven ii interna ionale la care 
România este parte, dac se afl în urm toarele situa ii:

    

a) sunt angaja ii unor institu ii publice str ine care sunt organizate i 
func ioneaz pe teritoriul altui stat decât România;

    

b) sunt angaja ii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare i 
reprezentan elor comerciale române;

    

c) sunt angaja ii unor organiza ii interna ionale cu sediul pe teritoriul altui 
stat decât România;    

d) sunt angaja ii unor societ i comerciale, persoane juridice române sau 
str ine, care efectueaz activit i de transport interna ional.
    ART. 3    

(1) Guvernul României, prin autorit ile competente, va depune diligen ele 
necesare pentru încheierea de acorduri, în elegeri, tratate sau conven ii cu 
autorit i publice similare din alte state, în vederea stabilirii condi iilor de 
protec ie a cet enilor români cu domiciliul în România care lucreaz în rile 
respective.    

(2) Acordurile, în elegerile, tratatele sau conven iile încheiate potrivit alin. 
(1) vor avea la baz :

    

a) principiul egalit ii de tratament;

    

b) aplicarea clauzelor mai favorabile prev zute în legisla ia român , str in 
sau interna ional la care România este parte.

    

(3) Prin acordurile, în elegerile, tratatele sau conven iile încheiate pe baza 
principiilor enumerate la alin. (2) se vor stabili cel pu in:
    a) nivelul salariului minim;    

b) durata timpului de lucru i de odihn ;

    

c) condi iile generale de munc , de protec ie i de securitate a muncii;

    

d) asigurarea pentru accidente de munc sau boli profesionale, precum i pentru 
cele care intervin în afara procesului muncii.
    ART. 4    

Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice i oficiile consulare, 
va depune diligen ele necesare pentru ca, prin intermediul autorit ilor publice sau 
al organismelor str ine competente, s se asigure cet enilor români prev zu i la 
art. 1:
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a) respectarea pe durata angaj rii a drepturilor prev zute la art. 3;

    
b) aplicarea m surilor de protec ie a salaria ilor, prev zute de legisla ia 

statului respectiv;    
c) solu ionarea, potrivit legisla iei aplicabile statului respectiv, a unor 

eventuale litigii având ca obiect acordarea drepturilor prev zute de prezenta lege.

    CAP. II    
Agen i de ocupare a for ei de munc în str in tate

    ART. 5    
Pe teritoriul României pot desf ura, în condi iile prezentei legi, activit i 

de mediere a angaj rii cet enilor români în str in tate societ ile comerciale 
constituite în temeiul Legii nr. 31/1990

 

privind societ ile comerciale, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, inclusiv filialele 
societ ilor comerciale str ine, înfiin ate în România potrivit art. 42 i 44 din 
Legea nr. 31/1990, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care au 
ca activitate principal "Activit i ale agen iilor de plasare a for ei de munc " 
cod CAEN - 7810, denumite în continuare agen i de ocupare a for ei de munc .
    ART. 6    

Agen ii de ocupare a for ei de munc desf oar activit i de mediere a 
angaj rii cet enilor români cu domiciliul în România care solicit s lucreze pe 
baza ofertelor de locuri de munc transmise din str in tate de persoane juridice, 
fizice i organiza ii patronale str ine, dup caz.
    ART. 7    

Agen ii de ocupare a for ei de munc au obliga ia s prelucreze datele cu 
caracter personal ale cet enilor români cu domiciliul în România care solicit 
locuri de munc în str in tate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001

 

pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
i libera circula ie a acestor date, cu modific rile i complet rile ulterioare.

    ART. 8    
Agen ii de ocupare a for ei de munc pot desf ura activitatea de mediere a 

angaj rii cet enilor români în str in tate dac îndeplinesc urm toarele condi ii:

    

a) dispun de spa iul i de dot rile necesare pentru buna desf urare a 
activit ii, a a cum acestea vor fi precizate în metodologia de aplicare a prezentei 
legi;    

b) au încadrat în munc personal cu experien în domeniul for ei de munc ;

    

c) au organizat o banc de date care s cuprind ofertele i solicit rile de 
locuri de munc în str in tate, informa ii referitoare la condi iile de ocupare a 
acestora i la calific rile i aptitudinile solicitan ilor afla i în eviden a lor;

    

d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice i organiza ii patronale 
din str in tate, dup caz, contracte care con in oferte ferme de locuri de munc ;

    

e) sunt înregistra i la inspectoratul teritorial de munc în a c rui raz î i au 
sediul.
    ART. 9    

(1) Contractele prev zute la art. 8 lit. d) vor cuprinde cel pu in urm toarele 
elemente:
    a) durata contractului;    

b) num rul de locuri de munc în str in tate pentru care se încheie contractul;

    

c) func ia, meseria sau ocupa ia;

    

d) natura i durata angaj rii, condi iile de angajare, de încetare a angaj rii 
sau de reangajare;    

e) durata timpului de munc i de repaus;

    

f) tariful orar, salariul lunar i datele de plat a salariului;

    

g) sporuri, ore suplimentare i alte drepturi salariale;    
h) cazurile în care pot fi urm rite drepturile salariale;

    

i) durata, modul de acordare i drepturile b ne ti aferente concediului de 
odihn ;

    

j) condi iile de munc , m suri de protec ie i securitate a muncii;
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k) posibilitatea transfer rii salariului în România;

    
l) asigurarea medical a angaja ilor români, similar cu cea a cet enilor din 

ara primitoare;

    
m) acordarea de desp gubiri angaja ilor români în cazul accidentelor de munc , 

al bolilor profesionale sau al decesului;    
n) condi iile de cazare, de locuit sau, dup caz, de închiriere a unei locuin e 

i de asigurare a hranei;    
o) asigurarea formalit ilor, stabilirea condi iilor de transport din România în 

statul în care se asigur ofertele de locuri de munc i retur pentru angaja ii 
cet eni români i membrii de familie care îi înso esc sau îi viziteaz , precum i 
suportarea cheltuielilor aferente;    

p) taxele, impozitele i contribu iile care greveaz asupra veniturilor 
angaja ilor cet eni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei 
perceperi de contribu ii de asigur ri sociale;

    

r) obliga iile angaja ilor cet eni români în str in tate.

    

(2) Agen ii de ocupare a for ei de munc au obliga ia de a asigura includerea 
elementelor prev zute la alin. (1) lit. c)-r) i în contractul individual de munc 
încheiat între angajatorul str in i angajatul cet ean român.
    ART. 10    

Agen ii de ocupare a for ei de munc au obliga ia de a asigura încheierea 
contractelor individuale de munc i în limba român .
    ART. 11    

Cet enii români care lucreaz în str in tate pe baza contractelor prev zute la 
art. 8 lit. d) beneficiaz în ar de presta iile acordate de sistemul asigur rilor 
sociale de s n tate, sistemul asigur rilor pentru omaj sau de sistemul public de 
pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, dac , în temeiul contractelor de 
asigurare încheiate, pl tesc organelor competente din România contribu iile 
corespunz toare stabilite pe baza declara iilor privind veniturile lunare realizate 
în str in tate.
    ART. 12    

Controlul îndeplinirii condi iilor prev zute la art. 8 i 9 i al activit ii 
desf urate de agen ii de ocupare a for ei de munc se realizeaz de personalul din 
cadrul Inspec iei Muncii, împuternicit în acest sens.

    CAP. III    
Contraven ii

    ART. 13    
(1) Constituie contraven ii urm toarele fapte i se sanc ioneaz dup cum 

urmeaz :

    

a) exercitarea de c tre agen ii de ocupare a for ei de munc a activit ii de 
mediere a angaj rii cet enilor români în str in tate, cu înc lcarea prevederilor 
art. 8-10, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei;

    

b) exercitarea activit ii de mediere a angaj rii cet enilor români în 
str in tate de c tre alte persoane juridice, în afara celor prev zute la art. 5, sau 
de c tre persoane fizice, cu amend de la 10.000 lei la 15.000 lei.

    

(2) Constatarea contraven iilor i aplicarea amenzilor prev zute la alin. (1) se 
fac de c tre personalul din cadrul Inspec iei Muncii, împuternicit în acest sens.

    CAP. IV    
Dispozi ii finale

    ART. 14    
În aplicarea dispozi iilor prezentei legi Ministerul Muncii, Familiei i 

Protec iei Sociale i Ministerul Afacerilor Externe vor elabora norme metodologice, 
care vor fi supuse aprob rii prin hot râre a Guvernului, în termen de 90 de zile de 
la data intr rii în vigoare a acesteia*).
----------
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    *) Hot rârea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000

 
privind protec ia cet enilor români care 

lucreaz în str in tate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
208 din 24 aprilie 2001, cu modific rile i complet rile ulterioare.

    ART. 15    
Dispozi iile din prezenta lege, referitoare la r spunderea contraven ional , se 

completeaz cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu 
modific rile i complet rile ulterioare.
    ART. 16    

Dispozi iile art. 11 se aplic i cet enilor români care lucreaz în 
str in tate în baza unui contract individual de munc încheiat cu o persoan fizic 
sau juridic str in , aflat în executare la data intr rii în vigoare a prezentei 
legi.
    ART. 17    

La data intr rii în vigoare a prezentei legi orice dispozi ii contrare se 
abrog .

                                    -------
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