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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Introducere 

La 8 martie 20161, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a Directivei 96/71/CE privind 

detașarea lucrătorilor2. Propunerea a fost însoțită de o evaluare a impactului3. Comisia 

consideră că, după 20 ani de la adoptarea sa, Directiva 96/71/CE nu mai asigură un cadru 

optim în contextul actualei situații economice și sociale din statele membre și, prin urmare, a 

prezentat propunerea actuală privind revizuirea anumitor elemente ale directivei. Propunerea 

Comisiei urmărește să remedieze, printr-un număr limitat de modificări, problemele specifice 

identificate.  

Potrivit Comisiei, scopul propunerii este de a facilita furnizarea de servicii la nivel 

transfrontalier într-un climat de concurență echitabilă și cu respectarea drepturilor lucrătorilor 

detașați, care sunt angajați într-un stat membru și trimiși de către angajator să lucreze 

temporar în alt stat membru. În mod special, propunerea urmărește asigurarea unor condiții de 

salarizare corectă și condiții de concurență echitabile între întreprinderile care detașează 

lucrători și întreprinderile locale din țara gazdă.  

Avize motivate și „cartonașul galben” 

În termenul prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2, paisprezece camere ale parlamentelor 

naționale au trimis Comisiei avize motivate în care afirmă că propunerea nu este conformă cu 

principiul subsidiarității, declanșând astfel așa-numita procedură a „cartonașului galben”. 

Principalele argumente ridicate în avizele motivate au fost acelea că normele existente sunt 

suficiente și adecvate, că Uniunea nu se află la nivelul adecvat de acțiune, că propunerea nu 

recunoaște explicit competențele statelor membre privind remunerarea și condițiile de 

angajare și că justificarea cu privire la principiul subsidiarității cuprinsă în cadrul propunerii 

este prea succintă. Cu toate acestea, după examinarea argumentelor, Comisia a decis să 

mențină propunerea, considerând, în cadrul Comunicării sale din 20 iulie 2016 către 

Parlamentul European, Consiliu și parlamentele naționale, că propunerea respectă principiul 

subsidiarității. 

Compatibilitatea cu legislația UE 

Pe lângă obiecțiile formulate de parlamentele naționale, în comisie s-au pus și probleme 

legate de compatibilitatea propunerii cu anumite elemente ale dreptul UE. Acestea se 

refereau, în principal, la relația dintre propunere și următoarele acte și norme legislative: 

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 (denumit în continuare, „Roma I”)4, care a prevalat, în cazul 

contractelor încheiate începând cu data de 17 decembrie 2009, față de Convenția privind legea 

                                                 
1 Documentul COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=RO.  
2 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea 

lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, JO L 18, 21.1.1997, p. 1. 
3 Documentul SWD(2016)52. 
4 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea 

aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I), JO L 177, 4.7.2008, p. 6. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=RO
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aplicabilă obligațiilor contractuale („Convenția de la Roma”1); 

- Regulamentul nr. 1215/20122 (denumit în continuare Bruxelles I), care a stabilit normele de 

competență în materie de contracte individuale de muncă; 

- Directiva 2014/67/UE privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE (denumită 

în continuare „Directiva privind aplicarea”)3 și 

- libertatea de a presta servicii prevăzută la articolele 26 și 56 din TFUE. 

În ceea ce privește Regulamentul Roma I, au fost ridicate întrebări referitoare, în special, la 

compatibilitatea articolului 2a din propunere cu articolul 8 din regulament, precum și 

întrebarea dacă propunerea ar putea fi considerată ca modificând regulamentul și dacă, în 

acest caz, este adecvată modificarea unui regulament printr-o directivă. 

În ceea ce privește Regulamentul Bruxelles I, principala chestiune care a fost ridicată a fost în 

ce măsură articolul 2a din propunere ar avea impact asupra aplicării normelor privind 

competența prevăzute la articolele 20-23 din regulament.  

În final, s-a analizat dacă introducerea unei perioade de 24 de luni după care lucrătorului 

detașat ar urma să i se aplice legislația muncii din țara gazdă ar putea fi considerată drept o 

încălcare a principiului libertății de a presta servicii pe piața internă prin restrângerea 

furnizării transfrontaliere de servicii prin intermediul lucrătorilor detașați. 

JURI este comisia responsabilă în ceea ce privește respectarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, precum și interpretarea dreptului Uniunii și conformitatea actelor Uniunii 

cu dreptul primar. În această calitate, comisia a examinat argumentele prezentate în avizele 

motivate. La 29 noiembrie 2016, comisia a audiat Serviciul Juridic al Parlamentului cu privire 

la întrebările adresate de deputați referitoare la compatibilitatea propunerii cu acquis-ul și cu 

tratatele.  

Poziția raportorului 

După examinarea atentă a chestiunilor ridicate, raportorul a ajuns la concluziile prezentate pe 

scurt mai jos, care se reflectă, de asemenea, în amendamentele depuse la propunerea 

Comisiei. 

În ceea ce privește relația dintre articolul 8 al Regulamentului Roma I și articolul 2a din 

propunerea Comisiei, trebuie să se țină seama de articolul 23 din regulament, care prevede 

următoarele: „Cu excepția articolului 7, prezentul regulament nu aduce atingere aplicării 

dispozițiilor dreptului comunitar care, în anumite domenii, reglementează conflictul de legi în 

materia obligațiilor contractuale.” Articolul 23 clarifică faptul că Regulamentul Roma I are 

                                                 
1 Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale deschisă spre semnare la Roma, în data de 19 iunie 

1980, JO L 266, 9.10.1980, p.1. 
2 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind 

competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare), JO L 

351, 20.12.2012, p. 1. 
3 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării 

aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare 

al pieței interne, JO L 159, 28.5.2014, p. 11-31. 
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scopul de a prevedea norme generale ale dreptului internațional privat contractual în cadrul 

Uniunii. Acest aspect este clarificat și în ceea ce privește Directiva privind detașarea 

lucrătorilor la considerentul 34 din regulament. Concluzia raportorului este că propunerea ar 

reprezenta în mod clar o lex specialis, care prevalează asupra Regulamentului Roma I. 

În ceea ce privește Regulamentul Bruxelles I, propunerea nu pare a se afla în conflict și nici 

nu introduce schimbări substanțiale în ceea ce privește alegerea organului jurisdicțional 

potrivit regulamentului. La articolul 21 din regulament sunt enumerate instanțele în fața 

cărora angajații își pot acționa în justiție angajatorul. Una dintre posibilitățile care stau la 

dispoziția angajatului sunt instanțele „de la locul în care sau din care angajatul își desfășoară 

în mod obișnuit activitatea”. Prin urmare, dacă, în cazul unui angajatul care intră sub 

incidența Directivei privind detașarea lucrătorilor, locul de muncă se schimbă din statul 

membru de origine în statul membru gazdă după 24 de luni, instanțele din statul membru 

gazdă vor fi competente să examineze litigiile, în cazul în care angajatul alege acest for. 

Deși libertatea de a presta servicii este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului UE, 

ea nu este nelimitată. Curtea de Justiție a stabilit că o măsură cu efect restrictiv asupra 

libertății de a presta servicii poate fi justificată „în măsura în care răspunde unui motiv 

imperativ de interes general, acest interes nu a fost deja ocrotit prin normele aplicabile 

prestatorului în statul membru în care este stabilit, norma este adecvată pentru a garanta 

realizarea obiectivului pe care îl urmărește și nu depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea acestuia”1. În plus, Curtea de Justiție a recunoscut protecția socială a lucrătorilor 

detașați ca o cerință de interes public care poate justifica restricțiile aplicate libertății de a 

presta servicii2.  

Prin urmare, concluzia raportorului este că propunerea constituie o măsură adecvată pentru 

atingerea obiectivelor pe care le urmărește și că nu depășește ceea ce este necesar, ea 

respectând, prin urmare, și principiul proporționalității.  

  

                                                 
1 A se vedea hotărârile din 30 noiembrie 1995, Gebhard, C 55/94, EU:C:1995:411, punctul 37; din 23 noiembrie 

1999, Arblade și alții, C 369/96 și C 376/96, EU:C:1999:575, punctele 34 și 35; din 7 octombrie 2010, dos 

Santos Palhota și alții, C-515/08, EU:C:2010:589, punctele 45 și jurisprudența citată; și din 3 decembrie 2014, 

De Clercq și alții, C 315/13, EU:C:2014:2408, punctul 62. 
2 A se vedea, inter alia, hotărârile din 23 noiembrie 1999, Arblade și alții, C 369/96 și C 376/96, EU:C:1999:575, 

punctul 36; din 15 martie 2001, Mazzoleni și ISA, C 165/98, EU:C:2001:162, punctul 27; din 25 octombrie 

2001, Finalarte și alții, C 49/98, C 50/98, C 52/98 - C 54/98 și C 68/98 - C 71/98, EU:C:2001:564, punctul 33; 

din 7 octombrie 2010, dos Santos Palhota și alții, C-515/08, EU:C:2010:589, punctele 47 și jurisprudența citată; 

și din 3 decembrie 2014, De Clercq și alții, C 315/13, EU:C:2014:2408, punctul 65. 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice 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 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Libera circulație a lucrătorilor, 

libertatea de stabilire și libertatea de a 

presta servicii sunt principii fundamentale 

ale pieței interne a Uniunii, înscrise în 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE). Aplicarea acestor 

principii este în permanență ameliorată de 

către Uniune, cu scopul de a garanta 

condiții de concurență echitabile pentru 

întreprinderi și respectarea drepturilor 

lucrătorilor. 

(1) Libera circulație a lucrătorilor, 

libertatea de stabilire și libertatea de a 

presta servicii sunt principii fundamentale 

ale pieței interne a Uniunii, înscrise în 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE). Punerea în aplicare și 

asigurarea respectării acestor 

principii sunt în permanență ameliorate de 

către Uniune, cu scopul de a garanta 

condiții de concurență echitabile pentru 

întreprinderi și respectarea drepturilor 

lucrătorilor și asigurarea libertății 

mobilității forței de muncă pe piața 

internă. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În conformitate cu articolul 153 

alineatul (5) din TFUE, Uniunea nu are 

competența de a reglementa remunerația. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Pentru a garanta aplicarea 
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corespunzătoare a prezentei directive, este 

necesar să se consolideze coordonarea 

dintre serviciile de inspecție a muncii din 

statele membre și cooperarea europeană 

în ceea ce privește combaterea fraudelor 

în materie de detașare a lucrătorilor, 

precum și să se verifice că plata 

cotizațiilor sociale pentru lucrătorii 

detașați se efectuează regulat la 

organismul de gestiune din statul membru 

de origine. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4)  La aproape douăzeci de ani de la 

adoptarea directivei privind detașarea 

lucrătorilor, este necesar să se analizeze 

dacă acest act asigură în continuare 

echilibrul adecvat între nevoia de a 

promova libertatea de prestare a serviciilor 

și nevoia de a proteja drepturile lucrătorilor 

detașați. 

(4) La aproape douăzeci de ani de la 

adoptarea directivei privind detașarea 

lucrătorilor, este necesar să se analizeze 

dacă acest act asigură în continuare 

echilibrul adecvat între nevoia de a 

promova libertatea de prestare a serviciilor 

și nevoia de a proteja în mod 

corespunzător drepturile lucrătorilor 

detașați. Prin urmare, sunt necesare 

instrumente noi și mai solide pentru a 

promova concurența loială între 

companiile din UE, pentru a facilita 

prestarea de servicii la nivel 

transfrontalier și a combate frauda și 

abuzurile în acest domeniu, în 

conformitate cu punerea în aplicare a 

Directivei 2014/67/UE. De asemenea, este 

necesar să se creeze un portal de 

informare la nivel european in toate 

limbile statelor membre care să explice 

legislația relevantă, diferențele naționale 

și măsurile suplimentare pe care trebuie 

să le ia serviciile de plasare a forței de 

muncă, potențialii beneficiari și 

lucrătorii. 
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Amendamentul   5 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Principiul egalității de tratament și 

cel al interzicerii oricărei forme de 

discriminare bazată pe naționalitate sunt 

înscrise în legislația UE încă de la 

adoptarea tratatelor fondatoare. Principiul 

egalității de remunerare a fost implementat 

prin intermediul legislației secundare și se 

referă nu doar la egalitatea dintre femei și 

bărbați, ci și la egalitatea dintre angajații cu 

contract pe durată determinată și angajații 

cu contract permanent care efectuează o 

muncă similară, dintre lucrătorii cu 

fracțiune de normă și cei cu normă întreagă 

sau dintre angajații detașați de o agenție de 

muncă temporară și angajații întreprinderii 

utilizatoare care efectuează o muncă 

similară. 

(5) Principiul egalității de tratament și 

cel al interzicerii oricărei forme de 

discriminare bazată pe naționalitate sunt 

înscrise în legislația UE încă de la 

adoptarea tratatelor fondatoare și UE 

promovează respectarea acestor principii, 

asigurând aplicarea lor în toate statele 

membre. Principiul egalității de 

remunerare a fost implementat prin 

intermediul legislației secundare și se 

referă nu doar la egalitatea dintre femei și 

bărbați, ci și la egalitatea dintre angajații cu 

contract pe durată determinată și angajații 

cu contract permanent care efectuează o 

muncă similară, dintre lucrătorii cu 

fracțiune de normă și cei cu normă întreagă 

sau dintre angajații detașați de o agenție de 

muncă temporară și angajații întreprinderii 

utilizatoare care efectuează o muncă 

similară. Atunci când se aplică aceste 

principii, trebuie să fie luată în 

considerare jurisprudența aferentă a 

Curții de Justiție a Uniunii Europene în 

materie de interpretare a tratatelor.  

 

Amendamentul   6 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În conformitate cu regulamentul 

Roma I, nu se consideră că țara în care 

angajatul își desfășoară munca în mod 

normal se schimbă dacă acesta este angajat 

temporar într-o altă țară. 

(7) În conformitate cu Regulamentul 

Roma I, nu se consideră că țara în care 

angajatul își desfășoară munca în mod 

normal se schimbă dacă acesta este angajat 

temporar într-o altă țară. El nu specifică și 

nu definește conceptul de „angajat 

temporar”. Prin urmare, este esențial ca, 

pentru lucrătorii detașați care, prin 

definiție, își desfășoară activitatea într-un 
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alt stat membru pentru o perioadă limitată 

de timp, să se introducă o dispoziție 

specifică în prezenta directivă pentru a 

prevedea o perioadă după care se 

consideră că țara în care se prestează 

serviciile a devenit locul de muncă 

obișnuit. Ar trebui să se precizeze că 

această dispoziție specifică este 

nediscriminatorie, transparentă, 

proporțională și nu aduce atingere 

condițiilor de încadrare în muncă care 

sunt mai favorabile pentru lucrător. 

Justificare 

Introducerea unei perioade definite de timp după care țara în care se prestează serviciile este 

considerată a fi locul de muncă obișnuit rămâne valabilă fără a aduce atingere duratei 

posibile a prestării temporare a serviciilor. 

 

Amendamentul   7 

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 

(8) Având în vedere durata prelungită a 

anumitor detașări, este necesar să se 

prevadă ca, în cazul detașărilor care 

depășesc 18 luni, statul membru gazdă să 

fie considerat țara în care se desfășoară 

munca, fără a aduce atingere oricăror 

condiții de încadrare în muncă care sunt 

mai favorabile lucrătorilor. 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 
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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 regulamentului Roma I. 

depășească 18 de luni și din prima zi 

ulterioară celor 18 de luni dacă se 

depășește efectiv această durată, cu 

excepția cazului în care angajatorul a 

obținut o derogare din partea autorității 

competente din statul membru gazdă, în 

conformitate cu procedurile 

administrative și cu dispozițiile articolelor 

4, 6 și 7 din Directiva 2014/67/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a, precum și cu Regulamentul 

(CE) nr. 883/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului1b. 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 18 

de luni.  

 ______________ 

 1a Directiva 2014/67/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 mai 

2014 privind asigurarea respectării 

aplicării Directivei 96/71/CE privind 

detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 

de servicii și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 

privind cooperarea administrativă prin 

intermediul Sistemului de informare al 

pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO 

L 159, 28.5.2014, p. 11). 

 1b Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 

sistemelor de securitate socială (JO L 166, 

30.4.2004, p. 1). 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9)  Potrivit jurisprudenței constante, (9) Dată fiind limitarea în timp a 
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restricțiile libertății de a presta servicii sunt 

admisibile numai dacă sunt justificate de 

motive imperative de interes public și 

trebuie să fie proporționale și necesare. 

perioadei de detașare pe care o introduce, 

prezenta propunere ar putea fi percepută 

ca o restricție a libertății de a presta 

servicii prevăzute articolul 56 din TFUE. 

Potrivit jurisprudenței constante, restricțiile 

libertății de a presta servicii sunt admisibile 

numai dacă sunt justificate de motive 

imperative de interes public și trebuie să fie 

proporționale și necesare. Motivele 

imperative de interes public care au fost 

recunoscute de Curte includ protecția 

lucrătorilor și, în special, protecția socială 

a lucrătorilor din industria construcțiilor. 

Dat fiind obiectivul său de a proteja 

drepturile lucrătorilor și caracterul său 

temporar și refutabil, limitarea introdusă 

îndeplinește pe deplin condițiile 

susmenționate și nu se află în contradicție 

cu principiul libertății de a presta servicii.  

 

Amendamentul   9 

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. 

(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). Prin urmare, serviciile de 

transport, cum ar fi tranzitul, transportul 

internațional și cabotajul aferent sunt 

acoperite de o altă propunere legislativă 

în cadrul pachetului european pentru 

mobilitate și transport.  

Justificare 

Sunt necesare dispoziții specifice sectorului pentru a oferi claritate juridică. Comisia 

Europeană a afirmat deja în mod clar că tranzitul nu ar trebui să fie considerat o detașare. În 

conformitate cu raportul Grupului de lucru la nivel înalt pentru dezvoltarea pieței UE a 

transportului rutier de mărfuri, cabotajul aferent ar trebui să fie considerat o operațiune 

internațională. Prin urmare, transportul internațional și cabotajul aferent nu ar trebui să 
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facă obiectul înregistrării prealabile, nici al Directivei 96/71/CE. 

 

Amendamentul   10 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În cadrul unei piețe interne 

competitive, prestatorii de servicii 

concurează nu doar pe baza costurilor cu 

forța de muncă, ci și din alte puncte de 

vedere, precum productivitatea și eficiența 

sau calitatea și caracterul inovator al 

produselor și serviciilor. 

(11) În cadrul unei piețe interne 

competitive, prestatorii de servicii 

concurează nu doar pe baza costurilor cu 

forța de muncă, ci și din alte puncte de 

vedere, precum productivitatea și eficiența, 

iar salariile se bazează mereu pe o serie 

de parametri, inclusiv experiența, profilul, 

nivelul responsabilităților, condițiile de pe 

piața forței de muncă sau pe calitatea și 

caracterul inovator al produselor și 

serviciilor. 

Justificare 

În conformitate cu răspunsul la întrebarea cu solicitare de răspuns scris, oferit de comisarul 

Oettinger în numele Comisiei (E-008821/2016, 25.1.2017). „În instituțiile UE, la fel ca în 

orice organizație, remunerația se bazează pe o serie de parametri, inclusiv experiența, 

profilul, nivelul responsabilităților, condițiile de pe piața forței de muncă etc.” 

 

Amendamentul   11 

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. 

 



 

AD\1128360RO.docx 13/24 PE597.398v02-00 

 RO 

Amendamentul   12 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Elementele remunerației stabilite 

prin legislația națională sau prin 

convenții colective de aplicare generală ar 

trebui să fie clare și transparente pentru toți 

prestatorii de servicii. Prin urmare, este 

justificat ca statelor membre să li se 

impună obligația de a face publice 

elementele constitutive ale remunerației pe 

site-ul unic prevăzut la articolul 5 din 

directiva privind asigurarea respectării 

aplicării Directivei 96/71/CE. 

(13) Elementele remunerării ar trebui să 

fie clare, actualizate și transparente pentru 

toți prestatorii de servicii. În sensul 

prezentei directive, aceste elemente 

includ, în special și dacă este cazul, 

salariile minime, toate primele și 

indemnizațiile obligatorii în temeiul 

dreptului național, regulamentului, 

dispozițiilor administrative și/sau 

convențiilor colective cu aplicare 

generală. Prin urmare, este justificat ca 

statelor membre să li se impună obligația 

de a face publice elementele constitutive 

ale remunerației pe site-ul unic prevăzut la 

articolul 5 din directiva privind asigurarea 

respectării aplicării Directivei 96/71/CE. 

Justificare 

Remunerația este o categorie juridică vagă și incertă sub această formă și, prin urmare, este 

contraproductivă introducerea unei astfel de definiții noi. Aceasta constă în elemente 

incomparabile care variază de la un stat membru la altul și, astfel, scopul în sine al definiției 

nu ar mai exista. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) În interesul transparenței și 

potrivit Directivei 2014/67/UE, este 

necesar să se asigure continuitatea 

întreprinderii care detașează lucrătorii, 

pentru a lupta împotriva creării artificiale 

de întreprinderi de tip „cutie poștală”. De 

altfel, orice lucrător ar trebui să poată 

face dovada unei vechimi adecvate în 

cadrul întreprinderii care îl detașează.  
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Amendamentul   14 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14b) Ar trebui să fie împiedicate abuzul 

și insecuritatea juridică în cazurile 

detașărilor în lanț și ale detașărilor care 

implică mai multe jurisdicții. Prin 

urmare, în cazurile în care situația 

detașării se încadrează în mai mult de 

două jurisdicții naționale, condițiile de 

încadrare în muncă aplicabile ar trebui să 

fie cele stabilite de statul membru gazdă 

în care sunt prestate serviciile, fără a 

aduce atingere condițiilor de încadrare în 

muncă mai favorabile acordate 

lucrătorilor în temeiul unor dispoziții de 

la care părțile nu pot deroga de comun 

acord în virtutea dispozițiilor dreptului 

național, care, altfel, s-ar fi aplicat. 

 

Amendamentul   15 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Directiva 2008/104/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

privind munca prin agent de muncă 

temporară formulează principiul potrivit 

căruia condițiile elementare de lucru și de 

încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 

recrutați prin agenții de muncă temporară 

ar trebui să fie cel puțin identice cu cele 

care s-ar aplica lucrătorilor respectivi dacă 

ar fi recrutați de întreprinderea utilizatoare 

pentru a ocupa același tip de post. Acest 

principiu ar trebui să se aplice și 

lucrătorilor detașați într-un alt stat membru 

de către agențiile de muncă temporară. 

(15) Directiva 2008/104/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

privind munca prin agent de muncă 

temporară formulează principiul potrivit 

căruia condițiile elementare de lucru și de 

încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor 

recrutați prin agenții de muncă temporară 

ar trebui să fie cel puțin identice cu cele 

care s-ar aplica lucrătorilor respectivi dacă 

ar fi recrutați de întreprinderea utilizatoare 

pentru a ocupa același tip de post. Ar 

trebui să se precizeze faptul că, în prezent, 

se constată fraude sub formă de „detașare 

dublă” a lucrătorilor temporari. De altfel, 

odată cu multiplicarea numărului de 
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intermediari, controalele sunt mai dificil 

de efectuat, iar responsabilitățile se 

diluează. Prin urmare, acest principiu ar 

trebui să se aplice și lucrătorilor detașați 

într-un alt stat membru de către agențiile de 

muncă temporară. Întreprinderea 

utilizatoare/furnizoare informează în scris 

agenția de muncă temporară privind 

reglementarea pe care o aplică în ceea ce 

privește condițiile de muncă și salariile, 

într-un mod clar, transparent și lipsit de 

ambiguitate. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 2 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când durata anticipată sau 

efectivă a detașării depășește douăzeci și 

patru de luni, statul membru pe teritoriul 

căruia este detașat un lucrător este 

considerat a fi țara în care respectivul 

lucrător își desfășoară munca în mod 

normal.  

1. Atunci când durata anticipată sau 

efectivă a detașării depășește 18 luni, statul 

membru pe teritoriul căruia este detașat un 

lucrător este considerat a fi țara în care 

respectivul lucrător își desfășoară munca în 

mod normal, cu excepția cazului în care 

părțile au convenit cu privire la aplicarea 

unei legi diferite în conformitate cu 

articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului1a . Acest acord nu aduce 

atingere condițiilor de încadrare în 

muncă care sunt mai favorabile 

lucrătorului.  

 ______________ 

 1a Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 

obligațiilor contractuale (Roma I), (JO L 

177, 4.7.2008, p. 6). 
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Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 2 a – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În sensul alineatului (2), conceptul 

de „aceeași sarcină în același loc” se 

stabilește ținând cont de natura 

serviciului care urmează să fie furnizat, 

de activitatea care urmează a fi efectuată 

și, dacă este cazul, de adresa (adresele) 

locului de muncă, potrivit articolului 9 

alineatul (1) litera (a) punctele (v) și (vi) 

din Directiva 2014/67/UE.  

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 2 a – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b.  În temeiul unor motive rezonabile, 

un angajator poate solicita o derogare de 

la norma privind perioada de 18 luni, care 

urmează să fie acordată de autoritatea 

competentă din statul membru gazdă. 

Autoritatea competentă din statul membru 

gazdă se bazează în decizia de a acorda o 

astfel de derogare pe motive obiective, 

cum ar fi calendarul misiunii pentru care 

lucrătorul a fost detașat, după ce se 

verifică respectarea deplină a Directivei 

2014/67/UE și a Regulamentului (CE) 

nr. 883/2004. Orice decizie este justificată, 

proporțională, nediscriminatorie și bazată 

pe circumstanțe. Înainte de a decide cu 

privire la o astfel de cerere de derogare, 

autoritatea competentă din statul membru 

gazdă consultă autoritățile competente din 

statul membru de origine al 

angajatorului, în conformitate cu 
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articolele 6 și 7 din Directiva 2014/67/UE. 

O dată la șase luni de la începutul 

perioadei de derogare, furnizorul de 

servicii demonstrează autorităților 

competente din statul membru gazdă că 

derogarea se justifică în continuare. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că, indiferent de 

legea aplicabilă raporturilor de muncă, 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (1) garantează lucrătorilor detașați 

pe teritoriul lor termenii și condițiile de 

încadrare în muncă legate de următoarele 

aspecte, stabilite în statul membru pe 

teritoriul căruia se desfășoară munca  

(Nu privește versiunea în limba română.) 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c)  remunerația, inclusiv plata orelor 

suplimentare; prezenta literă nu se aplică 

sistemelor complementare de pensii;  

(c) remunerația în sensul prezentei 

directive, inclusiv plata orelor 

suplimentare; prezenta literă nu se aplică 

sistemelor complementare de pensii; 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 



 

PE597.398v02-00 18/24 AD\1128360RO.docx 

RO 

 

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.  

Remunerația este stabilită de legislația 

națională și/sau practica din statele 

membre pe teritoriul cărora lucrătorul 

este detașat și include toate elementele 

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. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre publică pe site-ul național 

oficial unic menționat la articolul 5 din 

Directiva 2014/67/UE elementele 

constitutive ale remunerației, în 

conformitate cu litera (c).  

Statele membre publică pe site-ul național 

oficial unic menționat la articolul 5 din 

Directiva 2014/67/UE elementele 

constitutive ale remunerației, în 

conformitate cu litera (c). Informațiile 

furnizate sunt actualizate, clare și 

transparente.  

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1a.  Dacă întreprinderile stabilite pe 

teritoriul unui stat membru sunt obligate 

prin acte administrative, acte cu putere de 

1a.  Statele membre se asigură că 

dispozițiile prevăzute în prezenta directivă 

se aplică tuturor întreprinderilor care 
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lege sau convenții colective să 

subcontracteze în contextul obligațiilor 

lor contractuale numai către întreprinderi 

care garantează anumite condiții de 

încadrare în muncă referitoare la 

remunerație, statul membru respectiv 

poate, pe o bază nediscriminatorie și 

proporțională, să prevadă ca aceste 

întreprinderi să se supună aceleiași 

obligații privind subcontractarea ca 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (1) care detașează lucrători pe 

teritoriul său. 

detașează lucrători, indiferent dacă 

acestea acționează în calitate de 

contractant principal sau de 

subcontractant.  

 Este important ca subcontractanții să 

pună la dispoziția contractantului 

principal informațiile cu privire la natura 

reală a detașării. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1b. Statele membre prevăd ca 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (3) litera (c) să garanteze 

lucrătorilor detașați condițiile care se 

aplică, în temeiul articolului 5 din 

Directiva 2008/104/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 noiembrie 

2008 privind munca prin agent de muncă 

temporară, lucrătorilor temporari puși la 

dispoziție prin intermediul agențiilor de 

muncă temporară stabilite în statul membru 

unde se desfășoară munca. 

1b. Statele membre prevăd ca 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (3) litera (c) să garanteze 

lucrătorilor detașați condițiile care se 

aplică, în temeiul articolului 5 din 

Directiva 2008/104/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 noiembrie 

2008 privind munca prin agent de muncă 

temporară, lucrătorilor temporari puși la 

dispoziție prin intermediul agențiilor de 

muncă temporară stabilite în statul membru 

unde se desfășoară munca. Procedând 

astfel, statele membre garantează 

egalitatea de tratament între acești 

lucrători temporari și lucrătorii temporari 

naționali. 
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Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ca (nouă) 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca)  se adaugă următorul paragraf: 

 „1c.  Punerea la dispoziție a unui 

lucrător de către o întreprindere de 

muncă temporară sau o agenție de 

plasare a forței de muncă într-un stat 

membru al cărui resortisant este 

lucrătorul în cauză nu ar trebui 

considerată drept detașare în sensul 

prezentei directive, cu excepția situației în 

care, din motive obiective, cum ar fi 

reședința obișnuită diferită a lucrătorului, 

se justifică o astfel de încadrare.” 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera cb (nouă) 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb)  se adaugă următorul paragraf: 

 „1d. În cazul întreprinderilor de muncă 

temporară sau al agențiilor de plasare a 

forței de muncă ce nu pot încadra în 

muncă decât lucrători cu contract de 

muncă temporar, statele membre se 

asigură că respectivele întreprinderi nu 

detașează decât lucrători cu contract de 

muncă temporar.”  

 

Amendamentul   27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d 

Directiva 96/71/CE 



 

AD\1128360RO.docx 21/24 PE597.398v02-00 

 RO 

Articolul 3 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Alineatul (9) se elimină. eliminat 

 

Amendamentul   28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera da 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 3 – alineatul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) Se introduce următorul alineat: 

 „9a. Dacă o situație de detașare se 

încadrează în mai mult de două jurisdicții 

naționale, se aplică condițiile de 

încadrare în muncă ale statului membru 

pe teritoriul căruia este detașat un 

lucrător și în care se prestează serviciul, 

atât timp cât acestea sunt mai favorabile 

pentru lucrător decât cele aferente 

legislației în temeiul căreia a fost încheiat 

contractul individual de muncă.” 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Directiva 96/71/CE 

Articolul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a)  Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 5a 

 Statele membre se asigură că 

întreprinderile care detașează lucrători în 

alt stat membru pot să justifice că o parte 

suficient de mare din cifra lor de afaceri 

este realizată în statul membru în care 

sunt stabilite legal. ”  
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