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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

I. Introducere 

La 8 martie 2016, Comisia a prezentat multașteptata propunere de modificare a Directivei 

96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Prin revizuirea specifică 

propusă se urmărește tratarea aspectelor care nu au putut fi soluționate în măsură suficientă de 

directiva inițială sau care au apărut ca rezultat al jurisprudenței CJE, cum ar fi practicile 

neloiale și promovarea principiului conform căruia o muncă identică prestată în același loc se 

remunerează în mod identic. Scopul urmărit este facilitarea detașării lucrătorilor într-un climat 

de concurență loială și de respect față de drepturile lucrătorilor.  

Directiva din 1996 instituie cadrul normativ al UE prin care se stabilește un echilibru între 

obiectivele facilitării prestării transfrontaliere de servicii, pe de o parte, și asigurarea protecției 

lucrătorilor detașați și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru competitorii 

locali și cei străini, pe de altă parte. 

Revizuirea specifică prezentată de Comisie introduce modificări în trei domenii principale: (1) 

remunerarea lucrătorilor detașați, inclusiv în caz de subcontractare, (2) norme privind 

lucrătorii detașați prin agențiile de muncă temporară și (3) detașarea pe termen lung. Această 

revizuire va completa Directiva din 2014 privind asigurarea punerii în aplicare, al cărei scop a 

fost combaterea fraudelor și a abuzurilor, precum și îmbunătățirea cooperării administrative 

dintre autoritățile naționale responsabile de detașare. 

II. Poziția raportoarei 

Raportoarea împărtășește obiectivul global al propunerii Comisiei și salută faptul că aceasta 

recunoaște că este necesar să fie soluționate anumite probleme fundamentale din cadrul 

juridic actual prin revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor, și nu doar prin măsuri 

de asigurare a aplicării. 

Propunerea Comisiei reprezintă un pas salutabil în direcția potrivită. Raportoarea consideră că 

această propunere asigură o abordare echilibrată și proporționată, fără a știrbi în mod 

nejustificat principiul libertății de a presta servicii pe piața internă. În acest context, 

raportoarea consideră că temeiul juridic ar trebui lărgit, pentru a include nu numai articolul 

53 alineatul (1) și articolul 62, ci și articolele 151 și 153. Astfel ar fi reflectat în mod mai 

potrivit scopul acestui instrument, și anume asigurarea unui echilibru între obiectivul liberei 

circulații a serviciilor și cel al protecției lucrătorilor. Raportoarea nu a prezentat amendamente 

în acest sens, deoarece ar fi mai oportun ca aceste aspecte să fie tratate în cadrul comisiei de 

fond. 

Raportoarea propune o serie de amendamente menite să elimine anumite deficiențe constatate 

în propunerea Comisiei. Printre acestea se află, în special: 

1. Durata perioadei de detașare 

Raportoarea sprijină abordarea Comisiei potrivit căreia se stabilește un termen fix, după care 

se aplică dispozițiile din legislația muncii a statului membru gazdă. Totuși, raportoarea 

consideră că perioada propusă de 24 de luni este prea lungă și poate duce la efecte 

nedorite, cum ar fi reducerea nivelului global al salariilor în anumite sectoare.  

În acest sens, raportoarea propune ca această perioadă să fie redusă până la 6 luni și să fie 

calculată din prima zi, pentru a evita eventuale abuzuri. Astfel s-ar reflecta mai exact durata 

medie a detașărilor, care reprezintă în prezent 4 luni. De asemenea, directiva ar fi astfel 

aliniată la practica existentă în ceea ce privește normele fiscale aplicabile venitului.  
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Raportoarea consideră că trebuie examinat mai amănunțit considerentul (8), în vederea 

clarificării acestuia și a consecințelor juridice pe care le poate avea în textul legislativ. 

 

2.  Remunerația 

Raportoarea nu poate să accepte propunerea Comisiei de a se introduce o definiție a 

„remunerației” aplicabilă la nivelul UE, deoarece această abordare ar putea să nu țină seama 

de marea diversitate a abordărilor existente în statele membre. Potrivit cadrului legislativ în 

vigoare, statele membre au deja obligația să prezinte informații detaliate privind sensul 

noțiunii de „remunerație” și în ce constă aceasta în conformitate cu legile și practicile lor 

respective. Aceste informații trebuie să fie disponibile pe un site de internet specific. 

Introducerea unei definiții noi, valabile la nivelul UE, ar genera o situație de insecuritate 

juridică pentru lucrători și întreprinderi și va da naștere, probabil, unei serii de cauze în 

instanță. De asemenea, această chestiune ridică semne de întrebare cu privire la aspectul 

subsidiarității, mai multe state membre exprimându-și îngrijorarea în acest sens. 

Astfel, directiva ar trebui, mai curând, să precizeze că statul membru gazdă are competența 

excluzivă de a stabili elementele constitutive ale „remunerației”, în baza legilor și practicilor 

naționale.  
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea 

forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Având în vedere durata prelungită a 

anumitor detașări, este necesar să se 

prevadă ca, în cazul detașărilor care 

depășesc 24 de luni, statul membru gazdă 

să fie considerat țara în care se desfășoară 

munca. În conformitate cu principiul 

enunțat în regulamentul Roma I, 

contractele de muncă ale acestor lucrători 

detașați fac, așadar, obiectul legislației 

statului membru gazdă în cazul în care 

părțile nu au optat pentru o altă legislație. 

Dacă s-a exprimat însă o altă opțiune, 

aceasta nu poate să ducă la privarea 

angajatului de protecția acordată acestuia 

de anumite dispoziții de la care nu sunt 

permise abateri în virtutea acordului stabilit 

în temeiul legislației statului membru 

gazdă. Aceste condiții ar trebui să se aplice 

de la începutul perioadei de detașare dacă 

se prevede ca aceasta să depășească 24 de 

luni și din prima zi ulterioară celor 24 de 

luni dacă se depășește efectiv această 

durată. Această regulă nu aduce atingere 

dreptului întreprinderilor care detașează 

lucrători pe teritoriul unui alt stat membru 

de a invoca libertatea de a presta servicii 

inclusiv în circumstanțe în care detașarea 

depășește 24 de luni. Scopul este pur și 

simplu acela de a oferi certitudine juridică 

în ceea ce privește aplicarea 

regulamentului Roma I într-o situație 

specifică, fără ca regulamentul respectiv să 

se modifice în niciun fel. În mod concret, 

lucrătorul se va bucura de protecția și de 

beneficiile care decurg din aplicarea 

(8) Având în vedere durata prelungită a 

anumitor detașări, este necesar să se 

prevadă ca, în cazul detașărilor care 

depășesc șase luni, statul membru gazdă să 

fie considerat țara în care se desfășoară 

munca. În conformitate cu principiul 

enunțat în regulamentul Roma I, 

contractele de muncă ale acestor lucrători 

detașați fac, așadar, obiectul legislației 

statului membru gazdă în cazul în care 

părțile nu au optat pentru o altă legislație. 

Dacă s-a exprimat însă o altă opțiune, 

aceasta nu poate să ducă la privarea 

angajatului de protecția acordată acestuia 

de anumite dispoziții de la care nu sunt 

permise abateri în virtutea acordului stabilit 

în temeiul legislației statului membru 

gazdă. Aceste condiții ar trebui să se aplice 

de la începutul perioadei de detașare dacă 

se prevede ca aceasta să depășească șase 

luni și din prima zi ulterioară celor șase 

luni dacă se depășește efectiv această 

durată. Această regulă nu aduce atingere 

dreptului întreprinderilor care detașează 

lucrători pe teritoriul unui alt stat membru 

de a invoca libertatea de a presta servicii 

inclusiv în circumstanțe în care detașarea 

depășește șase luni. Scopul este pur și 

simplu acela de a oferi certitudine juridică 

în ceea ce privește aplicarea 

regulamentului Roma I într-o situație 

specifică, fără ca regulamentul respectiv să 

se modifice în niciun fel. În mod concret, 

lucrătorul se va bucura de protecția și de 

beneficiile care decurg din aplicarea 
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regulamentului Roma I. regulamentului Roma I. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Având în vedere caracterul foarte 

mobil al muncii în domeniul transportului 

rutier internațional, implementarea 

directivei privind detașarea lucrătorilor 

ridică aspecte și dificultăți juridice 

deosebite (în special în cazurile în care 

legătura cu statul membru vizat este 

insuficientă). Cel mai potrivit ar fi ca 

aceste provocări să fie abordate prin 

legislație specifică sectorului, alături de 

alte inițiative ale UE îndreptate către 

îmbunătățirea funcționării pieței interne a 

transportului rutier. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este de competența statelor 

membre să stabilească norme privind 

salarizarea, în conformitate cu legislația și 

cu practicile naționale. Cu toate acestea, 

normele naționale privind salarizarea 

aplicate lucrătorilor detașați trebuie să fie 

justificate de nevoia de a asigura protecția 

acestora și nu trebuie să restricționeze în 

mod disproporționat prestarea 

transfrontalieră a serviciilor. 

(12) Este de competența exclusivă a 

statelor membre să stabilească norme 

privind salarizarea, în conformitate cu 

legislația și cu practicile naționale. 
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Or. en 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul -1 (nou) 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) La articolul 1 se adaugă următorul 

alineat: 

 „(4a) Prezenta directivă nu aduce 

atingere capacității statelor membre de a 

aplica sau de a adopta acte cu putere de 

lege și acte administrative care sunt mai 

favorabile lucrătorilor ori de a permite 

sau de a promova includerea în 

contractele colective de muncă a unor 

dispoziții mai favorabile lucrătorilor.” 

Or. en 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 2 a – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Detașarea cu o durată de peste douăzeci și 

patru de luni 

Detașarea cu o durată de peste șase luni 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 

 Directiva 96/71/CE 

Articolul 2 a – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În sensul alineatului (1), în cazul 

înlocuirii unor lucrători detașați care 

îndeplinesc aceeași sarcină în același loc, 

se ia în considerare durata cumulată a 

perioadelor de detașare ale lucrătorilor 

respectivi, raportat la lucrătorii care sunt 

detașați pentru o perioadă efectivă de cel 

puțin șase luni. 

2. În sensul alineatului (1), în cazul 

înlocuirii unor lucrători detașați care 

îndeplinesc aceeași sarcină în același loc, 

se ia în considerare durata cumulată a 

perioadelor de detașare ale lucrătorilor 

respectivi. 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 2 – litera a 

 Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentei directive, 

„remunerație” înseamnă toate elementele 

remunerației care sunt obligatorii 

conform legislației naționale, actelor cu 

putere de lege și actelor administrative, 

convențiilor colective sau sentințelor 

arbitrale care au fost declarate de aplicare 

generală și/sau, în absența unui sistem de 

declarare a convențiilor colective sau a 

sentințelor arbitrale ca fiind cu aplicare 

generală, conform altor convenții 

colective sau sentințe arbitrale în sensul 

alineatului (8) al doilea paragraf, în statul 

membru pe teritoriul căruia este detașat 

lucrătorul. 

În sensul prezentei directive, noțiunea de 

„remunerație” este definită de legislația 

și/sau practica națională din statul 

membru pe al cărui teritoriu este detașat 

lucrătorul. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 2 – litera d 
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 Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Alineatul (9) se elimină. eliminat 

Or. en 

 

 


