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Ref.: Petiţia nr. 1283/2008, adresată de Dorina Vasilescu, de cetăţenie română, privind 
aplicarea în Italia a Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul 
prestării de servicii

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara este o româncă detaşată de către o societate cu sediul în România şi desfăşoară 
activităţi pentru această societate în Italia. Ea doreşte să ştie ce condiţii de muncă i se aplică şi 
solicită o clarificare în acest sens privind salariul minim aplicabil în baza contractului colectiv 
de muncă pentru lucrătorii detaşaţi temporar într-un alt stat membru UE. Aceasta în contextul 
Directivei 96/71/CE şi în special în lumina sentinţelor Curţii Europene de Justiţie în dosarele 
Laval şi Viking.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiţia

Petiţionara este reprezentantul legal al unei societăţi române care şi-a detaşat unii angajaţi în 
Italia, pentru îndeplinirea contractelor de servicii cu companii italiene, şi care a fost obligată 
să le plătească acestora remuneraţia prevăzută în contractele colective de muncă în vigoare în 
Italia. Petiţionara doreşte să afle care sunt condiţiile de muncă aplicabile lucrătorilor detaşaţi 
temporar pe teritoriul UE în vederea furnizării de servicii transnaţionale. Ea doreşte în special 
lămuriri privind salariul minim prevăzut de un contract colectiv pentru angajaţii detaşaţi 
temporar în alt stat membru al UE, ţinând seama de Directiva 96/71/CE şi având în vedere 
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hotărârile Curţii Europene de Justiţie în cauzele Laval şi Viking-Line.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

În ceea ce priveşte problemele ridicate de petiţionară, trebuie reţinut în primul rând faptul că 
Directiva 96/71/CE (care vizează ajungerea la un echilibru între exercitarea libertăţii 
fundamentale a întreprinderilor de a furniza servicii transnaţionale în conformitate cu articolul 
49 din Tratatul CE, pe de o parte, şi garantarea nivelului corespunzător de protecţie a 
drepturilor angajaţilor detaşaţi temporar, pe de altă parte) identifică regulile obligatorii în 
vigoare în ţara gazdă care se vor aplica şi pentru angajaţii detaşaţi, stabilind un set de termeni 
şi condiţii de muncă şi angajare bine definite, ce trebuie respectate de furnizorul de servicii în 
ţara gazdă. Setul de reguli ce trebuie respectate include în special: 

 perioade maxime de lucru şi perioade minime de odihnă, 

 durata minimă a concediilor anuale plătite, 

 salariul minim, 

 condiţiile de punere la dispoziţie a lucrătorilor, în special de către întreprinderile cu 
încadrare în muncă temporară, 

 sănătatea, siguranţa şi igiena la locul de muncă, 

 măsuri de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă şi de încadrare în muncă a femeilor
însărcinate sau care au născut de curând, a copiilor şi a tinerilor. 

De asemenea, în ceea ce priveşte salariul minim, trebuie reţinut faptul că Directiva privind 
detaşarea lucrătorilor nu specifică nivelul real al salariului minim menţionat la articolul 3 
alineatul (1), ci oferă o serie de opţiuni pentru stabilirea salariului minim pentru angajaţii 
detaşaţi temporar. Directiva permite deci aplicarea de niveluri diferite de salarizare în industrii 
şi profesii diferite, în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau cu acordurile colective, cu 
condiţia ca acestea din urmă să fie compatibile cu Directiva privind detaşarea lucrătorilor. 

În plus, articolul 3 alineatul (8) din directivă oferă statului membru gazdă trei posibilităţi de a 
obţine o aplicabilitate generală a contractelor colective. Prima constă în declararea 
contractelor colective drept universal aplicabile. În lipsa unui sistem de declarare a 
contractelor colective ca având aplicabilitate universală, statele membre, dacă decid astfel, se 
pot baza pe:

- contracte colective general aplicabile tuturor întreprinderilor din zona geografică şi din 
profesia sau industria în cauză şi/sau
- contracte colective încheiate între organizaţia cea mai reprezentativă la nivel naţional şi 
partenerul social, care se vor aplica la nivel naţional, cu condiţia ca aplicarea lor să asigure 
egalitatea de tratament.

Salariul minim poate fi stabilit şi prin lege, dacă statele membre doresc acest lucru.

Prin urmare, întrucât Italia este unul din statele membre în care contractele colective sunt 
principalul mod de reglementare a nivelurilor salariului, ea poate utiliza aceste posibilităţi şi 
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poate impune în principiu respectarea termenilor şi condiţiilor de muncă, inclusiv salariul
minim, cu condiţia ca acordul să respecte una din cele trei posibilităţi menţionate mai sus.

Contrar opiniei petiţionarei, recenta jurisprudenţă din cauzele Viking-Line şi Laval nu a 
modificat semnificativ spiritul directivei sau posibilităţile menţionate mai sus. A oferit însă 
clarificări importante într-o serie de aspecte. De exemplu, statul membru gazdă nu trebuie să 
impună alte subiecte sau să depăşească nucleul de reguli obligatorii pentru protecţia minimă 
prevăzute de directivă. Pe lângă aceasta, în ceea ce priveşte salarizarea lucrătorilor detaşaţi
temporar, statele membre gazdă nu pot impune respectarea nivelurilor de salariu ce nu 
constituie salarii minime conform legislaţiei sau contractelor colective.

Hotărârile Curţii Europene de Justiţie în cauza Viking-Line (C-438/05) şi în cauzele Laval sau 
Vaxholm (C-341/05) din 18 decembrie 2007 au confirmat în plus faptul că sindicatele vor 
putea lua în continuare măsuri pentru protecţia angajaţilor din statele membre gazdă împotriva 
unui eventual „dumping social”, cu condiţia ca acestea să respecte legislaţia comunitară şi, în 
special, limitele stabilite prin Directiva privind detaşarea lucrătorilor.

Prin urmare, hotărârile în cauzele Viking Line şi Laval arată că sindicatele vor putea lua în 
continuare măsuri colective în vederea protejării angajaţilor, cu condiţia ca aceste acţiuni să 
fie 

 justificate de un scop legitim compatibil cu tratatul,
 adecvate atingerii unui astfel de scop şi
 echilibrate. 

Cu toate acestea, instanţele naţionale sunt cele care vor stabili dacă aceste condiţii se aplică 
într-un anumit caz sau altul şi în ce măsură.

Concluzie

Jurisprudenţa recentă nu conduce la concluzia că s-ar putea aplica remuneraţia stipulată în 
legislaţia sau în contractele colective din ţara de origine în cazul detaşării de personal în Italia, 
în cadrul furnizării transnaţionale de servicii de către o societate română. Directiva nu 
împiedică însă aplicarea termenilor şi condiţiilor de muncă din ţara de origine care sunt mai 
favorabile pentru lucrători.


