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LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicat *)
privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în str in tate
EMITENT: PARLAMENTUL
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Forma actualizata valabila la data de : 19 august 2019
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    *) Republicat  în temeiul dispozi iilor art. V din Legea nr. 232/2017 pentru
modificarea i completarea 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. 961 din 5 decembrie 2017, 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 i a mai fost republicat  în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 291 din 5 mai 2009.

    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
    (1)  Prezenta lege reglementeaz  condi iile de func ionare, precum i
procedura de înregistrare a persoanelor juridice care î i desf oar  activitatea
pe teritoriul României ca agen i de plasare a for ei de munc  în str in tate.
    (2)  Serviciile specializate de plasare a for ei de munc  realizate pe
teritoriul României de c tre un agent de plasare a for ei de munc  în
str in tate constau în informarea, consilierea i medierea cet enilor români în
vederea angaj rii acestora în str in tate.
    (3) Serviciile prev zute la alin. (2) sunt furnizate de c tre agen ii de
plasare a for ei de munc  înfiin i pe teritoriul României sau de c tre al i
furnizori de servicii de plasare a for ei de munc  stabili i pe teritoriul unui
stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau al Spa iului Economic
European, înregistra i în condi iile prev zute de prezenta lege ori, dup  caz,
supu i procedurii de notificare.

    ART. 3
    În sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele
semnifica ii:
    a) plasare a for ei de munc  - activitate prin care se realizeaz
urm toarele:
    1. identificarea locurilor de munc  oferite de angajatori, persoane juridice
sau persoane fizice din str in tate;
    2. constituirea unei b nci de date privind solicitan ii de locuri de munc
i ofertele de locuri de munc  în str in tate;

    3. publicarea locurilor de munc i a condi iilor de ocupare a acestora;
    4. preselec ia sau, dup  caz, selec ia candida ilor, corespunz tor
cerin elor locurilor de munc  oferite i în concordan  cu preg tirea,
aptitudinile i interesele acestora, testarea aptitudinilor, întocmirea i
gestionarea dosarului de personal i a documenta iei necesare;
    5. întreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe
locurile de munc  oferite;
    6. punerea în leg tur  cu angajatori str ini a persoanelor care au
domiciliul în România i care se afl  în c utarea unui loc de munc , în vederea
stabilirii unui raport de munc ;
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    b) agent de plasare a for ei de munc  - persoana juridic  constituit  în
temeiul Legii societ ilor nr. 31/1990, 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 are ca activitate principal
„Activit i ale agen iilor de plasare a for ei de munc " cod CAEN - 7810,
denumit  în continuare agent de plasare;
    c) mediere - activitatea prin care se realizeaz  punerea în leg tur  a
angajatorului str in cu persoana care are domiciliul în România i se afl  în

utarea unui loc de munc , în vederea stabilirii unui raport de munc ,
finalizat  prin încheierea unui contract individual de munc ;
    d) interpunere - interven ia unui ter  ca mijlocitor între agentul de
plasare i angajatorul str in sau persoana mediat , în vederea facilit rii
activit ii de mediere;
    e) furnizor de servicii de plasare a for ei de munc  - persoana juridic
stabilit  pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât
România, sau al Spa iului Economic European, care are dreptul legal de a presta
servicii de plasare a for ei de munc  în baza legisla iei statului de stabilire,
fiind supus, dup  caz, unei proceduri de acreditare, autorizare ori înregistrare
pentru prestarea de astfel de servicii;
    f) alte categorii de intermediari - orice alt  persoan  fizic  sau juridic ;
    g) persoana mediat  - persoana aflat  în c utarea unui loc de munc , cu
domiciliul în România i care beneficiaz , în vederea angaj rii, de activitatea
de mediere conform prevederilor prezentei legi.

    ART. 4
    (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) La negocierea acordurilor, în elegerilor, tratatelor sau conven iilor
prev zute la alin. (1), partea român  va urm ri respectarea principiului
egalit ii de tratament i a reglement rilor aplicabile în ceea ce prive te
nivelul salariului minim, durata timpului de lucru i de odihn , condi ii
generale de munc , s tate i securitate în munc , asigurarea pentru accidente
de munc  sau boli profesionale.

    ART. 5
    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:
    a) respectarea, pe durata angaj rii, a drepturilor prev zute de legisla ia
statului de primire, de acordurile, în elegerile i conven iile bilaterale i
multilaterale la care România i statul de primire sunt parte, precum i a
clauzelor contractului individual de munc ;
    b) aplicarea m surilor de protec ie a salaria ilor, prev zute de legisla ia
statului respectiv;
    c) solu ionarea eventualelor litigii, având ca obiect respectarea
drepturilor cet enilor români, potrivit legisla iei statului de primire.

    CAP. II
    Activitatea agen ilor de plasare a for ei de munc   în str in tate
    ART. 6
    (1)  Agen ii de plasare desf oar  activit i de mediere a cet enilor
români, cu domiciliul în România, care solicit  s  lucreze pe baza ofertelor
ferme de locuri de munc  transmise din str in tate de c tre persoane juridice
sau fizice, în calitate de angajatori.
    (2)  Interpunerea altor categorii de intermediari între agentul de plasare,
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persoana mediat i angajatorul str in este interzis .

    ART. 7
    Agen ii de plasare 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
    (1)  Agen ii de plasare desf oar  pe teritoriul României activitatea de
mediere în vederea angaj rii cet enilor români în str in tate dac  îndeplinesc,
în mod cumulativ, urm toarele condi ii:
    a) s-au înregistrat la inspectoratul teritorial de munc  în a c rui raz
teritorial  î i au sediul, în condi iile stabilite prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi;
    b) au încheiat cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat
decât România, care au calitate de angajator conform legisla iei statului
respectiv, contracte care con in oferte ferme de locuri de munc ;
    c) dispun de spa iul i dot rile necesare pentru buna desf urare a
activit ii;
    d) au încadrat în munc  personal calificat în domeniul resurselor umane care
face dovada experien ei în recrutare de personal;
    e) nu au fost condamna i definitiv pentru o infrac iune s vâr it  cu
inten ie, prev zut  de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific rile
i complet rile ulterioare, incompatibil  cu activitatea pe care urmeaz  s  o

desf oare;
    f) nu se afl  în faliment;
    g) nu se afl  în dizolvare.

    (2) Furnizorii de servicii de plasare a for ei de munc  pot desf ura
activitatea de plasare pe teritoriul României dac  au notificat inspectoratul
teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial  urmeaz  s  desf oare
activit ile specifice în condi iile art. 10 alin. (1)-(3).
    (3) Dup  înregistrarea la inspectoratul teritorial de munc  conform alin.
(1) lit. a), agen ii de plasare au obliga ia de a organiza o baz  de date care

 con in :
    a) ofertele ferme de locuri de munc  din str in tate, cu toate
specifica iile acestora, atât în limba statului de destina ie sau într-o alt
limb  de circula ie interna ional , cât i în limba român ;
    b) informa ii referitoare la condi iile de ocupare a locurilor de munc ;
    c) datele de identificare ale solicitan ilor locurilor de munc , precum i
datele referitoare la calific rile i aptitudinile acestora.

    (4)  Pentru medierea cet enilor români în vederea angaj rii în str in tate,
agen ii de plasare încheie cu solicitan ii locurilor de munc  contracte de
mediere în form  scris , al c ror con inut este stabilit prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (5)  Agen ii de plasare efectueaz  în mod gratuit activit i de mediere a
cet enilor români în vederea angaj rii în str in tate, f  perceperea de la
ace tia de comisioane, tarife sau taxe.

    ART. 9
    (1)  În vederea înregistr rii la inspectoratele teritoriale de munc ,
agen ii de plasare trebuie s  prezinte urm toarele documente:
    a) certificatul constatator emis de Oficiul Na ional al Registrului
Comer ului, din care s  rezulte c  au ca activitate principal  „Activit i ale
agen iilor de plasare a for ei de munc " cod CAEN - 7810;
    b) dovada înregistr rii la Autoritatea Na ional  de Supraveghere a
Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter
personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare*);
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    *) Legea nr. 677/2001 a fost abrogat  prin art. V alin. (1) din Legea nr.
129/2018 pentru modificarea i completarea Legii nr. 102/2005 privind
înfiin area, organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale de Supraveghere a
Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal, precum i pentru abrogarea Legii nr.
677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal i libera circula ie a acestor date, publicat  în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
    Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modific rile i complet rile
ulterioare, din actele normative se interpreteaz  ca trimiteri la Regulamentul
general privind protec ia datelor i la legisla ia de punere în aplicare a
acestuia, conform art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018.

    c) alte documente, stabilite prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.

    (2)  Agen ii de plasare care se supun procedurii de înregistrare, potrivit
prezentei legi, au obliga ia de a notifica înfiin area de filiale, sucursale ori
alte sedii secundare, anterior începerii prest rii de activit i în cadrul
acestora, atât inspectoratului teritorial de munc  unde sunt înregistra i, cât
i inspectoratului teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial  func ioneaz

respectivele sedii secundare, în termen de 5 zile lucr toare de la data
emiterii, de c tre Oficiul Na ional al Registrului Comer ului, a documentului
prin care se atest  înfiin area acestora.

    ART. 10
    (1) În vederea prest rii, cu caracter permanent în România, a serviciilor
prev zute la art. 2 alin. (2), furnizorii de servicii de plasare a for ei de
munc  au obliga ia de a notifica inspectoratul teritorial de munc  în a c rui
raz  teritorial  au stabilit un sediu permanent în România, potrivit legii,
anterior începerii prest rii acestor servicii, în condi iile stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (2) În vederea prest rii transfrontaliere, cu caracter temporar sau
ocazional în România, a serviciilor prev zute la art. 2 alin. (2), furnizorii de
servicii de plasare a for ei de munc  au obliga ia de a notifica inspectoratele
teritoriale de munc  în a c ror raz  teritorial  inten ioneaz  s  î i desf oare
activitatea pe teritoriul României, în condi iile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (3) Furnizorii de servicii de plasare a for ei de munc  prev zu i la alin.
(1) au obliga ia de a notifica înfiin area pe teritoriul României de filiale,
sucursale ori alte sedii secundare, ale c ror activit i intr  în sfera de
aplicare a prezentei legi, inspectoratelor teritoriale de munc  în a c ror raz
teritorial  func ioneaz  respectivele filiale, sucursale ori sedii, anterior
începerii prest rii activit ii în cadrul acestora, în condi iile stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 11
    (1) Ofertele ferme din contractele prev zute la art. 8 alin. (1) lit. b) vor
cuprinde cel pu in urm toarele elemente:
    a) datele de identificare ale angajatorului str in;
    b) durata ofertei ferme;
    c) num rul locurilor de munc  din str in tate con inute de ofertele ferme;
    d) func ia, meseria sau ocupa ia;
    e) durata angaj rii, condi iile de angajare, de încetare a angaj rii sau de
reangajare;
    f) durata timpului de munc i de repaus;
    g) tariful orar i/sau salariul lunar, moneda în care se efectueaz  plata,
modalit ile de plat i datele de plat  a salariului;
    h) sporuri, ore suplimentare i alte drepturi salariale;
    i) cazurile în care pot fi urm rite drepturile salariale;
    j) durata, modul de acordare i drepturile b ne ti aferente concediului de
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odihn ;
    k) condi iile de munc i de clim , m surile de s tate i securitate în
munc ;
    l) asigurarea medical i de via  a angaja ilor români, în acelea i
condi ii cu cet enii din ara de destina ie;
    m) acordarea de desp gubiri în caz de boli profesionale, accidente de munc
sau deces;
    n) condi iile de cazare sau, dup  caz, de închiriere a unei locuin e i de
asigurare a hranei;
    o) condi iile de transport i de repatriere a salaria ilor români, inclusiv
în caz de boli profesionale, accidente de munc  sau deces;
    p) obiceiurile locului i orice alte aspecte specifice de natur  a pune în
pericol via a, libertatea sau siguran a salaria ilor români;
    q) taxele, impozitele i contribu iile care greveaz  asupra veniturilor
angaja ilor cet eni români, asigurându-se, dup  caz, evitarea dublei impuneri
sau a dublei perceperi de contribu ii de asigur ri sociale;
    r) datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României în
statul de destina ie.

    (2) Agen ii de plasare au obliga ia de a asigura includerea elementelor
prev zute la alin. (1) lit. a), d)-r) în contractul de mediere i în contractul
individual de munc  sau, dup  caz, în documentul echivalent acestuia pentru
statele prev zute la art. 12 alin. (2), încheiat între angajatorul str in i
salariatul cet ean român, cu respectarea legisla iei statului pe teritoriul

ruia urmeaz  s  fie angajat.

    ART. 12
    (1)  Pentru statele în care contractele individuale de munc  se încheie,
potrivit legisla iei aplicabile în statul respectiv, în form  scris , agen ii de
plasare au obliga ia de a asigura încheierea acestora de c tre p i atât în
limba statului în care se afl  stabilit sau î i desf oar  activitatea
angajatorul, cât i în limba român , înainte de plecarea salariatului din
România.
    (2)  Pentru statele în care forma de angajare nu se realizeaz  prin
încheierea unui contract de munc , agen ii de plasare au obliga ia de a asigura
comunicarea, c tre salariatul cet ean român, înainte de plecarea acestuia din
România, a documentului echivalent contractului de munc  potrivit legisla iei
statului de destina ie, atât în limba român , cât i în limba statului în care
se afl  stabilit sau î i desf oar  activitatea angajatorul.
    (3) Agen ii de plasare vor p stra la sediul social sau, dup  caz, la sediile
secundare câte o copie, în limba român i în limba statului în care se afl
stabilit sau î i desf oar  activitatea angajatorul, a contractului individual
de munc , semnat de p i conform alin. (1), sau, dup  caz, un exemplar al
documentului prev zut la alin. (2), pe care au obliga ia de a le pune la
dispozi ia inspectorilor de munc , cu ocazia controlului.

    ART. 13
    (1)  Agen ii de plasare au obliga ia de a transmite, trimestrial,
inspectoratului teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial  î i desf oar
activitatea, pân  la sfâr itul lunii urm toare trimestrului încheiat, situa ia
privind contractele de mediere încheiate i persoanele angajate în str in tate,
conform modelului stabilit prin normele de aplicare a prezentei legi.
    (2) Inspec ia Muncii centralizeaz  situa iile prev zute la alin. (1) i le
pune la dispozi ia Ministerului Afacerilor Externe în vederea facilit rii
acord rii de asisten i protec ie consular  în beneficiul persoanelor mediate
i angajate în str in tate.

    (3) Situa iile prev zute la alin. (1) sunt administrate cu respectarea
regimului juridic specific datelor cu caracter personal.
    (4)  Inspec ia Muncii pune la dispozi ia Agen iei Na ionale pentru Ocuparea
For ei de Munc , la cerere, situa ia privind persoanele mediate i angajate în
str in tate.

Pagina 5



LEGE           (R)   156 26/07/2000 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    ART. 14
    Cet enii români care lucreaz  în str in tate i sunt încadra i pe locurile
de munc  prev zute în contractele care con in oferte ferme de locuri de munc ,
reglementate la art. 8 alin. (1) lit. b), beneficiaz  în ar , în condi iile
legii, de presta iile acordate de sistemul asigur rilor sociale de s tate,
sistemul asigur rilor pentru omaj sau de sistemul public de pensii i alte
drepturi de asigur ri sociale, dac , în temeiul contractelor individuale de
asigurare încheiate cu institu iile competente din România, pl tesc
contribu iile corespunz toare stabilite pe baza declara iilor privind veniturile
lunare realizate în str in tate sau în condi iile prevederilor acordurilor
bilaterale în domeniul securit ii sociale încheiate de România cu alte state.

    ART. 15
    În cazurile în care misiunile diplomatice i oficiile consulare ale României
sunt sesizate de c tre cet enii români angaja i în str in tate cu privire la
înc lcarea legisla iei aplicabile în materie de dreptul muncii i a clauzelor
contractului individual de munc , acestea transmit sesiz rile respective
autorit ilor locale competente ale statului pe teritoriul c ruia î i desf oar
activitatea angajatorul.

    ART. 16
    În cazul plas rii în str in tate a unor cet eni români f  îndeplinirea
condi iilor prev zute la art. 11 alin. (2) i art. 12, agen ii de plasare sunt
obliga i s  suporte costurile aferente repatrierii cet enilor români în cauz ,
în baza documentelor justificative.

    ART. 17
    În cazul plas rii în str in tate a unor cet eni români care, dup  semnarea
contractului de mediere, nu î i respect  obliga iile ce decurg din acestea,
lucr torii sunt obliga i s  achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de
agentul de plasare, în baza documentelor justificative, f  ca aceast  sum  s
dep easc  200 euro/lucr tor.

    ART. 18
    Controlul îndeplinirii condi iilor prev zute la art. 8-13 i al activit ii
desf urate de agen ii de plasare a for ei de munc  se realizeaz  de inspectorii
de munc .

    CAP. III
    Contraven ii
    ART. 19
    (1)  Constituie contraven ii urm toarele fapte i se sanc ioneaz  dup  cum
urmeaz :
    a) exercitarea de c tre agen ii de plasare a for ei de munc  a activit ii
de mediere în vederea angaj rii cet enilor români în str in tate, cu înc lcarea
prevederilor art. 6 i art. 8 alin. (1), (2), (4) i (5), cu amend  de la 10.000
lei la 20.000 lei;
    b) exercitarea de c tre agen ii de plasare a for ei de munc  a activit ii
de mediere în vederea angaj rii cet enilor români în str in tate, cu înc lcarea
prevederilor art. 11, cu amend  de la 7.000 lei la 10.000 lei;
    c) organizarea unei baze de date cu înc lcarea prevederilor art. 8 alin. (3)
de c tre agen ii de plasare, cu amend  de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    d) înc lcarea dispozi iilor art. 10, cu amend  de la 10.000 lei la 20.000
lei;
    e) înc lcarea dispozi iilor art. 12, cu amend  de la 7.000 lei la 10.000
lei;
    f) exercitarea activit ii de mediere în vederea angaj rii cet enilor
români în str in tate de c tre alte persoane juridice sau de c tre persoane
fizice, în afara agen ilor de plasare, cu amend  de la 25.000 lei la 40.000 lei;
    g) netransmiterea situa iei trimestriale, în condi iile prev zute la art. 13
alin. (1), cu amend  de la 3.000 lei la 5.000 lei.
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    (2) Constatarea contraven iilor i aplicarea amenzilor prev zute la alin.
(1) se fac de c tre inspectorii de munc .

    CAP. IV
    Dispozi ii finale
    ART. 20
    În aplicarea dispozi iilor prezentei legi Ministerul Muncii 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*).
    *) 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. 21
    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. 22
    Dispozi iile art. 14 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. 23
    La data intr rii în vigoare a prezentei legi orice dispozi ii contrare se
abrog .

    NOT
    Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 232/2017, care nu
sunt incluse în forma republicabil  a Legii nr. 156/2000 i care se aplic , în
continuare, ca dispozi ii proprii ale actului modificator:
    "ART. II
    (1)  Agen ii de plasare a for ei de munc  sau furnizorii de servicii
prev zu i la art. 1^1 alin. (3)*) din Legea nr. 156/2000 privind protec ia
cet enilor români care lucreaz  în str in tate, republicat , astfel cum a fost
modificat i completat  prin prezenta lege, care, la data intr rii în vigoare a
acesteia, sunt înregistra i la inspectoratul teritorial de munc  în a c rui raz

i au sediul, au obliga ia de a se înregistra în termen de 60 de zile
calendaristice de la data intr rii în vigoare a prezentei legi, în condi iile
stabilite potrivit acesteia.
    *) Art. 1^1 alin. (3) a devenit în forma republicat  art. 2.
    (2)  Inspec ia Muncii verific  îndeplinirea obliga iei prev zute la alin.
(1).
    ART. III
    În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma «agentul de ocupare a
for ei de munc » se înlocuie te cu sintagma «agentul de plasare a for ei de
munc », în sensul Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care
lucreaz  în str in tate, republicat , astfel cum a fost modificat i completat
prin prezenta lege.
    ART. IV
    (1)  Prezenta lege intr  în vigoare la 90 de zile de la data public rii în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excep ia art. 13**), care se aplic
de la data intr rii în vigoare a hot rârii Guvernului prev zute la alin. (2)
***).
    **) Art. 13 a devenit în forma republicat  art. 19.
    ***) A se vedea Hot rârea Guvernului nr. 723/2018 pentru modificarea i
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completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000
privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în str in tate, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 384/2001, publicat  în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 815 din 24 septembrie 2018.
    (2)  În termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei
legi, Ministerul Muncii i Justi iei Sociale, în baza propunerilor Inspec iei
Muncii i ale Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc , va supune
Guvernului, spre aprobare, modificarea în mod corespunz tor a Hot rârii
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, cu modific rile i complet rile ulterioare."

    -----
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