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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor 

români care lucrează în străinătate 
 
În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.156/2000 privind protecți a cetățenilor români care lucrează în străinătate , 
trimis cu adresa nr. PLx. 230 din 2 iunie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi sub nr.4c-13/505 din 15 iunie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 
25 mai 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
nr.156/2000, urmărindu-se instituirea în sarcina furnizorilor de servicii de plasare stabiliți pe 
teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, care desfășoară pe teritoriul României activități 
de mediere și plasare a forței de muncă, a unor obligații pe care le au și agenții români de plasare a 
forței de muncă. De asemenea, se preconizează modificarea definiției medierii, precum și stabilirea 
unor obligații suplimentare în sarcina agenților de plasare a forței de muncă în străinătate și a 
furnizorilor de servicii de plasare, în vederea creșterii gradului de protecție a cetățenilor români 
aflați în căutarea unui loc de muncă în afara țării. Totodată, sunt modificate prevederile art.19 
alin.(1) referitoare la calificarea unor fapte drept contravenții și la sancționarea acestora.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 9 septembrie 2021, potrivit art. 62 și 131 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 
vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.253 din 27 aprilie 
2021, și avizul favorabil al Consiliul Economic si Social, transmis prin adresa cu nr.3619 din 28 
aprilie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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