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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre nu pot impune 

decât următoarele cerințe administrative 

și măsuri de control: 

4. Pentru fiecare conducător auto 

detașat, statele membre impun obligația ca 

operatorul de transport rutier stabilit în alt 

stat membru să transmită prin Sistemul de 

informare al pieței interne (IMI) o 

declarație simplă autorităților naționale 

competente cel târziu la data începerii 

detașării, cu ajutorul unui formular 

electronic standardizat, elaborat și pus la 

dispoziție de Comisie, fără întârzieri 

nejustificate, în toate limbile oficiale ale 

Uniunii, care să conțină următoarele 

informații: 

(a) obligația unui operator de transport 

rutier stabilit în alt stat membru de a 

transmite o declarație de detașare 

autorităților naționale competente cel târziu 

la data începerii detașării, în format 

electronic, în una dintre limbile oficiale 

ale statului membru gazdă sau în engleză, 

care conține numai următoarele 

informații: 

 

(i) identitatea operatorului de transport 

rutier; 

(i) identitatea operatorului de transport 

rutier, și, în cazul unei filiale, adresa 

sediului central; 

(ii)  detaliile de contact ale unui 

manager de transport sau ale unei (unor) 

alte persoane de contact din statul membru 

de stabilire care să asigure legătura cu 

(ii)  detaliile de contact ale unui 

manager de transport sau ale unei (unor) 

alte persoane de contact din statul membru 

de stabilire care să asigure legătura cu 
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autoritățile competente din statul membru 

gazdă în care sunt prestate serviciile și să 

trimită și să primească documente sau 

comunicări; 

autoritățile competente din statul membru 

gazdă în care sunt prestate serviciile și să 

trimită și să primească documente sau 

comunicări; 

(iii) numărul preconizat al 

conducătorilor auto detașați și identitatea 

acestora; 

(iii) informații privind conducătorul 

auto detașat, incluzând următoarele 

elemente: identitatea, țara de reședință, 

legislația muncii aplicabilă contractului 

de muncă, țara în care se plătesc 

contribuțiile sociale și identificatorul de 

securitate socială; 

(iv) durata anticipată și datele 

preconizate de începere și de încheiere a 

detașării; 

(iv) datele preconizate de începere și de 

încheiere a detașării pentru fiecare 

lucrător, fără a aduce atingere 

posibilității de prelungire, atunci când 

acest lucru este necesar ca urmare a unor 

circumstanțe neprevăzute; 

(v) numerele de înmatriculare ale 

vehiculelor utilizate în cursul detașării; 

(v) numerele de înmatriculare ale 

vehiculelor utilizate în cursul detașării; 

(vi) tipul serviciilor de transport, și 

anume transport de mărfuri, transport de 

pasageri, transport internațional, operațiuni 

de cabotaj; 

(vi) tipul serviciilor de transport, și 

anume transport de mărfuri, transport de 

pasageri, transport internațional, operațiuni 

de cabotaj. 

 Declarația simplă menționată la primul 

paragraf poate acoperi o perioadă de cel 

mult șase luni și este actualizată 

electronic de către operatorul de transport 

rutier, în conformitate cu situația de fapt 

actuală, fără întârzieri nejustificate. 

 4a. Statele membre pot impune, în 

plus, următoarele cerințe administrative și 

măsuri de control: 

(b) obligația conducătorului auto de a 

păstra și a pune la dispoziție, atunci când i 

se cere acest lucru cu ocazia controlului 

în trafic, pe suport de hârtie sau în format 

electronic, o copie a declarației de detașare 

și dovezi ale operațiunii de transport care 

se desfășoară în statul membru gazdă, cum 

ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-

CMR) sau dovezile menționate la articolul 

8 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

(a) obligația operatorului de transport 

rutier de a furniza conducătorului auto 

următoarele documente, pe suport de 

hârtie sau în format electronic, în scopul 

controalelor în trafic: 

 (i)  o copie a declarației simple 
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menționate la alineatul (4); 

 (ii)  dovezi ale operațiunii de transport 

care se desfășoară în statul membru gazdă, 

astfel cum se menționează la articolul 8 

din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului; 

 (iii)  scrisoarea electronică de trăsură 

(e-CMR); 

 (iv)  o copie a contractului de muncă 

redactat într-o limbă oficială a statului 

membru gazdă sau în limba engleză; 

 (v)  o copie a fișelor de salariu pentru 

ultimele două luni; 

(c) obligația conducătorului auto de a 

păstra și a pune la dispoziție, atunci când i 

se cere acest lucru cu ocazia controlului în 

trafic, înregistrările tahografului, în special 

codurile de țară ale statelor membre în care 

conducătorul auto a fost prezent atunci 

când a efectuat operațiuni de transport 

rutier internațional sau operațiuni de 

cabotaj; 

(b) obligația conducătorului auto de a 

păstra și a pune la dispoziție, atunci când i 

se cere acest lucru cu ocazia controlului în 

trafic, înregistrările relevante ale 

tahografului, în special cardul de 

conducător auto cu trecerile înregistrate 

ale frontierei și codurile de țară ale statelor 

membre în care conducătorul auto a fost 

prezent atunci când a efectuat operațiuni de 

transport rutier internațional sau operațiuni 

de cabotaj; 

(d) obligația conducătorului auto de a 

păstra și a pune la dispoziție, atunci când 

i se cere acest lucru cu ocazia controlului 

în trafic, pe suport de hârtie sau în format 

electronic, o copie a contractului de 

muncă sau a unui document echivalent în 

sensul articolului 3 din Directiva 

91/533/CEE a Consiliului20, tradus în una 

dintre limbile oficiale ale statului membru 

gazdă sau în limba engleză; 

 

(e) obligația conducătorului auto de a 

pune la dispoziție, atunci când i se cere 

acest lucru cu ocazia controlului în trafic, 

pe suport de hârtie sau în format 

electronic, o copie după fișele de salariu 

pentru ultimele două luni; în timpul unui 

control în trafic, conducătorul auto 

trebuie să aibă posibilitatea de a contacta 

sediul central, managerul de transport 

sau orice altă persoană sau entitate care 
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poate oferi această copie; 

(f) obligația operatorului de transport 

rutier de a emite, după terminarea perioadei 

de detașare, pe suport de hârtie sau în 

format electronic, copii ale documentelor 

menționate la literele (b), (c) și (e), la 

cererea autorităților din statul membru 

gazdă, într-o perioadă de timp rezonabilă. 

(c) obligația operatorului de transport 

rutier de a emite, după terminarea perioadei 

de detașare, pe suport de hârtie sau în 

format electronic, copii ale documentelor 

menționate la litera (a)și (b), inclusiv copii 

ale fișelor de salariu relevante, la cererea 

autorităților din statul membru gazdă, fără 

întârzieri nejustificate. 

__________________ __________________ 

20 Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 

14 octombrie 1991 privind obligația 

angajatorului de a informa lucrătorii 

asupra condițiilor aplicabile contractului 

sau raportului de muncă (JO L 288, 

18.10.1991, p. 32). 

 

Or. en 

 

 


