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privind presupusa discriminare a românilor în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un cetățean român stabilit în Spania de 11 ani, împreună cu familia. Acesta 
consideră că reactivarea perioadei de tranziție are un caracter discriminatoriu, deoarece 
afectează doar românii. Petiționarul citează în acest sens articolele 1-6 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1612/68 al Consiliului privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității. 
Petiționarul se întreabă cum vor mai putea achita imigranții români creditele pe care le-au 
contractat, din moment ce nu li se mai permite să lucreze legal.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Legislația UE privind libera circulație a lucrătorilor acordă cetățenilor UE, printre altele, 
dreptul de a căuta un loc de muncă și de a lucra în alt stat membru, fără a avea nevoie de un 
permis de muncă. Cu toate acestea, în temeiul dispozițiilor tranzitorii convenite în Tratatul de 
aderare a Bulgariei și României, acest drept de acces liber la piața muncii, în temeiul 
articolelor 1-6 din Regulamentul nr. 492/20111, poate fi limitat de către alte state membre ale 
UE pentru cetățenii bulgari și români pentru o perioadă temporară de 7 ani, până cel târziu la 
31 decembrie 2013. Astfel de măsuri tranzitorii au fost aplicate în cazul celor mai multe dintre 
                                               
1 Regulamentul nr. 492/2011 codificat abrogă și înlocuiește Regulamentul nr. 1612/68 
din 16 iunie 2011.
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extinderile UE și vizează introducerea treptată a legislației UE privind libertatea de circulație 
a lucrătorilor pentru a evita distorsiuni pe piețele muncii din cauza unui flux inopinat de 
lucrători. 

Aceste măsuri tranzitorii prevăd, de asemenea, o clauză de salvgardare: un stat membru care a 
încetat să restricționeze accesul pe piața muncii pentru lucrătorii din Bulgaria și România 
înaintea încheierii perioadei de 7 ani și care a aplicat legislația UE privind libera circulație a 
lucrătorilor poate reintroduce restricții în cazul în care există denaturări grave pe piața muncii 
sau amenințarea unor astfel de denaturări. Spania a ridicat restricțiile privind accesul 
lucrătorilor bulgari și români pe piața muncii la 1 ianuarie 2009, dar a făcut uz de clauza de 
salvgardare în ceea ce privește lucrătorii români la 22 iulie 2011. Prin Decizia 2011/503/UE 
din 11 august 20111, Comisia a confirmat faptul că Spania se confrunta cu denaturări grave 
ale pieței muncii și a permis Spaniei să suspende temporar aplicarea articolelor 1-6 din 
Regulamentul nr. 492/2011 cu privire la lucrătorii români în anumite condiții, până la 
31 decembrie 2012.

Deși acest lucru înseamnă că lucrătorii români sunt tratați în mod diferit față de alți cetățeni ai 
UE care nu au nevoie de un permis de muncă pentru a lucra în Spania, această diferență de 
tratament nu echivalează cu o discriminare pe criterii de cetățenie, care este interzisă de 
legislația UE: Tratatul privind Uniunea Europeană2 interzice discriminarea din motive de 
cetățenie, fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale tratatului. Măsurile tranzitorii din 
Tratatul de aderare, inclusiv clauza de salvgardare, care permit în mod explicit o cerință 
privind deținerea unui permis de muncă, se numără printre aceste dispoziții speciale ale 
tratatului.
În cele din urmă, reintroducerea restricțiilor nu înseamnă că cetățenii români nu mai au voie 
să lucreze legal în Spania, după cum sugerează petiționarul. Acest lucru înseamnă numai că 
cetățenii români trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația națională spaniolă -
de exemplu cu privire la deținerea unui permis de muncă – pentru a lucra legal în Spania. 
Acest lucru nu se aplică tuturor cetățenilor români deoarece, conform condițiilor din decizia 
Comisiei, cetățenii români care, la 22 iunie 2011, erau deja angajați sau înregistrați ca șomeri 
în Spania nu au nevoie de un permis de muncă. 

Concluzie

Contrar opiniei petiționarului, solicitarea temporară adresată lucrătorilor români de a deține 
un permis de muncă pentru a lucra în Spania nu este interzisă de legislația UE pe motiv că ar 
constitui o discriminare pe criterii cetățenie.

                                               
1 JO L 207, 12.8.2011, p. 22.
2 Articolul 18 din TFUE.


