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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 
articolul 153 alineatul (1) literele (a) și 
(b), coroborate cu articolul 153 alineatul 
(2),

Amendamentul 2

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 

(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 
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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.

Europene (TFUE) și sunt esențiale pentru 
funcționarea corespunzătoare a pieței 
interne. 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, de a 
combate eludarea normelor, de a respecta 
drepturile lucrătorilor, de a îmbunătăți 
condițiile de muncă și de a consolida 
coeziunea socială la nivelul statelor 
membre.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Libertatea de a presta servicii include 
dreptul întreprinderilor de a presta servicii 
într-un alt stat membru, în care își pot 
detașa temporar propriii lucrători, cu 
scopul de a presta serviciile respective în 
acel loc.

(2) Libertatea de a presta servicii include 
dreptul întreprinderilor de a presta servicii 
într-un alt stat membru, în care își pot 
detașa temporar propriii lucrători, cu 
scopul de a presta serviciile respective în 
acel loc. În conformitate cu articolul 56 
din TFUE, trebuie interzise restricțiile 
privind libera prestare a serviciilor în 
cadrul Uniunii cu privire la resortisanții 
statelor membre stabiliți într-un alt stat 
membru decât cel al beneficiarului 
serviciilor.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 3 din 
TUE, Uniunea promovează justiția socială 
și protecția socială. Articolul 9 din TFUE 
prevede că Uniunea are sarcina de a 
promova un nivel ridicat al ocupării forței 
de muncă, de a garanta o protecție socială 
adecvată și de a combate excluziunea 

(3) În conformitate cu articolul 3 din 
TUE, Uniunea promovează justiția socială 
și protecția socială. Articolul 9 din TFUE 
prevede că Uniunea are sarcina de a 
promova un nivel ridicat al ocupării forței 
de muncă, de a garanta o protecție socială 
adecvată și de a combate excluziunea 
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socială. socială, precum și de a promova un nivel 
ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a garanta aplicarea 
corespunzătoare a prezentei directive, ar 
trebui consolidată coordonarea dintre 
serviciile de inspecție a muncii din statele 
membre și cooperarea la nivel european 
în ceea ce privește combaterea fraudelor 
în materie de detașare a lucrătorilor și ar 
trebui efectuate verificări pentru a 
garanta că plata cotizațiilor sociale pentru 
lucrătorii detașați se efectuează regulat la 
organismul de gestiune din statul membru 
de origine.

Amendamentul 6

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 și ținând seama de cazurile de 
fraudă dovedite, este necesar să se 
revizuiască acest act, să se analizeze dacă 
asigură în continuare echilibrul adecvat 
între nevoia de a promova libertatea de 
prestare a serviciilor și de a asigura un 
climat de afaceri echitabil și condiții de 
concurență echitabile pentru lucrătorii și 
întreprinderile care își desfășoară 
activitatea pe piața internă, precum și 
nevoia de a proteja drepturile lucrătorilor 
detașați. Normele trebuie clarificate de 
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urgență, pentru a garanta aplicarea lor 
uniformă și o convergență socială 
ascendentă autentică. Pe lângă revizuirea 
Directivei 96/71/CE, ar trebui să se acorde 
prioritate, de asemenea, punerii în 
aplicare și asigurării respectării Directivei 
2014/67/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului1a.
___________________
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).

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Lipsesc în continuare date suficiente 
și precise privind lucrătorii detașați, în 
special informații privind numărul 
lucrătorilor detașați în anumite sectoare 
de ocupare a forței de muncă și în 
anumite state membre. Este important ca 
Comisia să înceapă să colecteze și să 
monitorizeze aceste date și să realizeze un 
studiu de impact în domeniul detașării 
lucrătorilor.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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, inclusiv 
pentru întreprinderile care furnizează 
servicii transfrontaliere. 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. El include interzicerea oricăror 
măsuri care ar putea duce, direct sau 
indirect, la o discriminare între cetățeni. 
În aplicarea acestor principii, ar trebui 
luată în considerare jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul Roma I permite, în 
general, angajatorilor și angajaților să 
aleagă legislația aplicabilă contractului de 
muncă. Cu toate acestea, angajatul nu 
trebuie să fie privat de protecția oferită de 
normele obligatorii prevăzute de legislația 
din țara în care sau, dacă nu este cazul, din 
care își desfășoară munca în mod normal. 
Dacă nu există mai multe opțiuni, 
contractul face obiectul legislației din țara 
în care sau, dacă nu este cazul, din care 
angajatul își desfășoară munca în mod 
normal în cadrul contractului respectiv.

(6) Regulamentul Roma I permite, în 
general, angajatorilor și angajaților să 
aleagă legislația aplicabilă contractului de 
muncă. Cu toate acestea, angajatul nu 
trebuie să fie privat de protecția oferită de 
normele obligatorii prevăzute de legislația 
din țara în care sau, dacă nu este cazul, din 
care își desfășoară munca în mod normal. 
Dacă nu există mai multe opțiuni, 
contractul face obiectul legislației din țara 
în care sau, dacă nu este cazul, din care 
angajatul își desfășoară munca în mod 
normal în cadrul contractului respectiv. În 
conformitate cu Regulamentul Roma I, 
nu trebuie să se considere că țara în care 
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lucrătorul își desfășoară munca în mod 
normal se schimbă dacă lucrătorul este 
angajat temporar într-o altă țară. 
Prezenta directivă oferă certitudine 
juridică în aplicarea Regulamentului 
Roma I într-o situație specifică, fără a 
modifica în vreun fel acest regulament. 
Lucrătorul se va bucura în special de 
protecția și de beneficiile care decurg din 
aplicarea Regulamentului Roma I.

Amendamentul 10

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.

eliminat

Amendamentul 11

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 

(8) Având în vedere durata prelungită a 
anumitor detașări, este necesar să se 
prevadă că detașarea are caracter 
temporar. Prin urmare, toate condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă din statul 
membru în care lucrătorul este detașat ar 
trebui să se aplice după 24 de luni, cu 
excepția condițiilor legate de încheierea și 
rezilierea contractului de muncă. 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. Pentru detașările care necesită o 
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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 regulamentului 
Roma I.

durată mai îndelungată, ar trebui să 
existe posibilitatea de a acorda prelungiri 
întreprinderilor pe baza unei cereri 
motivate, adresate autorității competente 
din statul membru în care lucrătorul este 
detașat.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) 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.

(9) 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 necesare și proporționale. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere caracterul foarte mobil al 
muncii în domeniul transportului rutier 
internațional, implementarea directivei 
privind detașarea lucrătorilor ridică aspecte 

(10) Având în vedere caracterul foarte 
mobil al muncii în domeniul transportului 
rutier internațional, implementarea 
directivei privind detașarea lucrătorilor în 



PE621.616/ 8

RO

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.

acest sector ridică aspecte și dificultăți 
juridice deosebite, care sunt abordate în 
propunerea Comisiei de directivă de 
modificare a Directivei 2006/22/CE în 
ceea ce privește cerințele de control și de 
stabilire a unor norme speciale privind 
Directiva 96/71/CE și Directiva 
2014/67/UE pentru detașarea 
conducătorilor auto în domeniul 
transportului rutier [COD(2017)0121], al 
cărei scop este de a institui o legislație 
specifică sectorului.

Amendamentul 14

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 cu 
adevărat integrate și competitive, 
prestatorii de servicii concurează pe baza 
unor criterii precum productivitatea, 
eficiența, nivelul de educație și de 
calificare a forței de muncă, precum și 
calitatea și caracterul inovator al 
produselor și serviciilor.

Amendamentul 15

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/sau cu practicile naționale. 
Competența de a stabili salariile aparține 
exclusiv statelor membre și partenerilor 
sociali. Ar trebui acordată o atenție 
deosebită pentru a nu submina sistemele 
naționale de stabilire a salariilor și 
libertatea părților implicate.
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Amendamentul 16

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 remunerației, metoda 
utilizată pentru a calcula remunerația 
datorată și, dacă este cazul, criteriile de 
calificare pentru clasificarea în diferitele 
categorii salariale ar trebui să fie clare și 
transparente pentru toți prestatorii de 
servicii și lucrătorii detașați. În calcularea 
remunerației, toate elementele obligatorii, 
prevăzute de lege, acordurile colective 
aplicabile sau hotărârile arbitrale ar 
trebui luate în considerare, cu condiția ca 
aceste elemente să fie aplicate și la nivel 
local. Prin urmare, este justificat ca statelor 
membre să li se impună obligația de a face 
publice elementele constitutive ale 
remunerației, după cum se prevede în 
legislația și acordurile colective aplicabile 
pe site-ul unic prevăzut la articolul 5 din 
directiva privind asigurarea respectării, dat 
fiind că transparența și accesul la 
informații sunt esențiale pentru 
garantarea securității juridice și 
asigurarea aplicării legii. Informațiile 
furnizate pe site-ul național oficial unic 
ar trebui să respecte legislația și practicile 
naționale, precum și autonomia 
partenerilor sociali. Fiecare stat membru 
ar trebui să se asigure că site-ul său 
funcționează corespunzător și este 
actualizat în mod regulat. 

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Directiva 2014/67/UE prevede o 
serie de dispoziții pentru a garanta că 
normele privind detașarea lucrătorilor 
sunt puse în aplicare și sunt respectate de 
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către toți prestatorii de servicii. Articolul 4 
din Directiva 2014/67/UE prevede o listă 
de elemente care trebuie să fie evaluate 
pentru a identifica situațiile de detașare 
reală și a preveni abuzul și eludarea.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Angajatorii ar trebui să ia, înainte 
de începerea detașării, măsurile adecvate 
pentru a furniza informațiile esențiale 
legate de condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă în ceea ce privește 
detașarea, în conformitate cu Directiva 
91/533/CEE1a a Consiliului.
_________________
1a Directiva 91/533/CEE a Consiliului 
privind obligația angajatorului de a 
informa lucrătorii asupra condițiilor 
aplicabile contractului sau raportului de 
muncă (JO L 288, 18.10.1991, p. 32).

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) Prezenta directivă stabilește un 
cadru echilibrat în ceea ce privește 
libertatea de a presta servicii și protecția 
lucrătorilor detașați, care este 
nediscriminatoriu, transparent și 
proporțional și respectă diversitatea 
relațiilor între partenerii sociali la nivel 
național. Prezenta directivă nu împiedică 
aplicarea unor condiții de încadrare în 
muncă mai favorabile pentru lucrătorii 
detașați.
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Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13d) Prezenta directivă nu ar trebui să 
afecteze în niciun fel exercitarea 
drepturilor fundamentale recunoscute în 
statele membre și la nivelul Uniunii, 
inclusiv dreptul sau libertatea de a intra 
în grevă sau de a întreprinde alte acțiuni 
care țin de sistemele specifice de relații de 
muncă din statele membre, în 
conformitate cu legislația și/sau practicile 
naționale. Ea nu ar trebui să afecteze nici 
dreptul de a negocia, de a încheia și de a 
pune în aplicare convenții colective sau de 
a desfășura acțiuni colective în 
conformitate cu dreptul intern și/sau 
practicile naționale.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Actele cu putere de lege, actele 
administrative sau convențiile colective 
aplicabile în statele membre pot garanta că 
subcontractarea nu le oferă întreprinderilor 
posibilitatea de a eluda normele care 
stabilesc termenii și condițiile de încadrare 
în muncă cu privire la salarizare. Dacă 
există la nivel național astfel de norme 
privind salarizarea, statele membre le pot 
aplica într-un mod nediscriminatoriu în 
cazul întreprinderilor care detașează 
lucrători pe teritoriul lor, cu condiția ca 
aceste norme să nu restricționeze în mod 
disproporționat prestarea transfrontalieră 
a serviciilor.

(14) Actele cu putere de lege și practicile 
naționale, inclusiv actele administrative 
sau convențiile colective aplicabile în 
statele membre pot garanta că 
subcontractarea nu le oferă întreprinderilor 
posibilitatea de a eluda normele care 
stabilesc termenii și condițiile de încadrare 
în muncă cu privire la salarizare. Dacă 
există la nivel național astfel de norme 
privind salarizarea, statele membre le pot 
aplica într-un mod nediscriminatoriu în 
cazul întreprinderilor care detașează 
lucrători pe teritoriul lor.

Amendamentul 22



PE621.616/ 12

RO

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În vederea combaterii abuzurilor în 
situații de subcontractare și pentru a 
proteja drepturile lucrătorilor detașați, 
statele membre ar trebui să se asigure, în 
conformitate cu legislația și cu practicile 
naționale, că aceștia beneficiază de toate 
drepturile cuvenite.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Statele membre ar trebui să pună în 
aplicare în mod coerent și consecvent 
normele și reglementările existente 
privind subcontractarea.

Amendamentul 24

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. Acest 
principiu ar trebui să se aplice și 
lucrătorilor detașați într-un alt stat membru 
de către agențiile de muncă temporară. 
Statele membre ar trebui să asigure un 
tratament egal între lucrătorii detașați 
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prin agenții de muncă temporară și 
lucrătorii angajați prin agenții de muncă 
temporară pe piața națională.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 96/71/CE
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul în vigoare Amendamentul

(Nu privește versiunea în limba română.) 
 

„(c) detașarea, în calitate de întreprindere 
cu încadrare în muncă temporară sau 
întreprindere care a pus la dispoziție un 
lucrător, a unui lucrător la o întreprindere 
utilizatoare înființată sau care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat 
membru, dacă există un raport de muncă 
între întreprinderea cu încadrare în muncă 
temporară sau întreprinderea care a pus la 
dispoziție lucrătorul și lucrător pe perioada 
detașării.”

  

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 96/71/CE
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 1, se adaugă 
următorul alineat:
„4a. Prezenta directivă nu afectează în 
niciun fel exercitarea drepturilor 
fundamentale recunoscute în statele 
membre și la nivelul Uniunii, inclusiv 
dreptul sau libertatea de a intra în grevă 
sau de a întreprinde alte acțiuni care țin 
de sistemele specifice de relații de muncă 
din statele membre, în conformitate cu 
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legislația și/sau practicile naționale. Ea 
nu afectează nici dreptul de a negocia, de 
a încheia și de a pune în aplicare 
convenții colective sau de a desfășura 
acțiuni colective în conformitate cu 
dreptul intern și/sau practicile naționale.”

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 96/71/CE
Articolul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a Articolul 2a

Detașarea cu o durată de peste douăzeci și 
patru de luni

Detașarea cu o durată de peste douăzeci și 
patru de luni

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. Detașarea lucrătorilor este 
temporară. Atunci când durata anticipată 
sau efectivă a detașării depășește douăzeci 
și patru de luni, statele membre se asigură 
că întreprinderile menționate la articolul 
1 alineatul (1) le garantează lucrătorilor 
detașați pe teritoriul lor, pe lângă 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă menționate la articolul 3 alineatul 
(1) și indiferent de legea aplicabilă 
raporturilor de muncă, toate condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile în statul membru în care 
serviciul este furnizat, cu condiția ca 
aceste condiții de muncă și de încadrare 
în muncă să fie mai favorabile 
lucrătorilor decât cele care decurg din 
legea aplicabilă raporturilor de muncă, cu 
excepția condițiilor legate de încheierea și 
rezilierea contractului de muncă. 

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.
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2a. Statul membru în care serviciul este 
furnizat poate prelungi, pe baza unei 
cereri motivate adresate de furnizorul de 
servicii, durata până la care condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă 
aplicabile în statul membru respectiv sunt 
garantate, în conformitate cu dispozițiile 
de la alineatul (1), pe motiv că serviciile 
furnizate de această întreprindere trebuie 
să rămână temporare un timp mai 
îndelungat. 
Statul membru tratează aceste cereri în 
mod proporțional, nediscriminatoriu și în 
timp util, motivând decizia sa. În cazul în 
care statul membru dă curs acestei cereri, 
întreprinderea furnizează, o dată la 12 
luni, informații actualizate privind 
situația respectivă, până ce furnizarea 
serviciilor respective ia sfârșit.
Autoritatea competentă din statul membru 
gazdă decide cu privire la aceste cereri în 
conformitate cu articolul 4 din Directiva 
2014/67/UE și cu Regulamentul 
883/2004/CE, decizia fiind justificată, 
proporțională și nediscriminatorie. 

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. 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

1. 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 
termeni și condiții de încadrare în muncă 
egale legate de următoarele aspecte, 
stabilite în statul membru pe teritoriul 
căruia se desfășoară munca: 

– prin acte cu putere de lege și acte 
administrative și/sau

– prin acte cu putere de lege și acte 
administrative și/sau

– prin convenții colective sau sentințe 
arbitrale care au fost declarate de aplicare 

– prin convenții colective sau sentințe 
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generală în sensul alineatului (8): arbitrale, în sensul alineatelor (8) și (8a):

(a) perioadele maxime de lucru și 
perioadele minime de odihnă;

(a) perioadele maxime de lucru și 
perioadele minime de odihnă, inclusiv 
măsuri specifice privind munca de noapte, 
munca desfășurată la sfârșit de 
săptămână și în zilele libere și munca 
desfășurată în ture;

(b) durata minimă a concediilor anuale 
plătite;

(b) durata minimă a concediului anual 
plătit;

(c) remunerația, inclusiv plata orelor 
suplimentare; prezenta literă nu se aplică 
sistemelor complementare de pensii;

(c) remunerația, inclusiv plata orelor 
suplimentare; prezenta literă nu se aplică 
sistemelor complementare de pensii;

(d) condițiile de punere la dispoziție a 
lucrătorilor, în special de către 
întreprinderile cu încadrare în muncă 
temporară;

(d) condițiile de punere la dispoziție a 
lucrătorilor, în special de către 
întreprinderile cu încadrare în muncă 
temporară;

(e) sănătatea, securitatea și igiena la 
locul de muncă;

(e) sănătatea, securitatea și igiena la 
locul de muncă;

(f) măsurile de protecție aplicabile 
condițiilor de lucru și de încadrare în 
muncă a femeilor însărcinate sau care au 
născut de curând, a copiilor și a tinerilor;

(f) măsurile de protecție aplicabile 
condițiilor de lucru și de încadrare în 
muncă a femeilor însărcinate sau care au 
născut de curând, a copiilor și a tinerilor;

(g) egalitatea de tratament între bărbați și 
femei, precum și alte dispoziții în materie 
de nediscriminare.

(g) egalitatea de tratament între bărbați și 
femei, precum și alte dispoziții în materie 
de nediscriminare;
(ga) condițiile privind cazarea 
lucrătorilor;
(gb) indemnizațiile pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport, cazare și masă 
pentru lucrătorii plecați de la locul lor de 
muncă obișnuit.

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 

În sensul prezentei directive, conceptul de 
„remunerație” este definit prin legislația 
și/sau practicile statului membru pe 
teritoriul căruia este detașat lucrătorul. 
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lucrătorul.

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, în conformitate 
cu legislația națională și/sau practicile 
naționale, fără întârzieri nejustificate și în 
mod transparent pe site-ul național oficial 
unic, precum și prin alte mijloace 
corespunzătoare menționate la articolul 5 
alineatul (2) din Directiva 2014/67/UE, 
elementele constitutive ale remunerației, în 
conformitate cu litera (c) de la prezentul 
alineat. Statele membre se asigură că 
informațiile furnizate pe site-ul național 
oficial unic sunt corecte și actualizate. 
Comisia publică pe site-ul său adresele 
site-urilor naționale oficiale unice.
O întreprindere nu este responsabilă în 
cazul în care nu aplică sau aplică incorect 
aceste elemente dacă, înainte de începerea 
detașării, pe site-ul oficial național unic 
nu există informații sau informațiile 
existente sunt incorecte.
Pentru a se evita dubla remunerare, nicio 
dispoziție a acestui articol nu permite ca 
elemente ale remunerației, 
indemnizațiilor sau cheltuielilor legate de 
munca în afara locului obișnuit de muncă 
să fie plătite mai mult de o singură dată 
unui lucrător detașat. Lucrătorilor li se 
aplică termenii și condițiile care le sunt 
mai favorabile.

Amendamentul 29

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 
lege sau convenții colective să 
subcontracteze în contextul obligațiilor lor 
contractuale numai către întreprinderi care 
garantează anumite condiții de încadrare 

1a. Dacă întreprinderile stabilite pe 
teritoriul unui stat membru sunt obligate 
prin acte administrative, acte cu putere de 
lege sau convenții colective să 
subcontracteze în contextul obligațiilor lor 
contractuale numai către întreprinderi care 
garantează anumite condiții referitoare la 
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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.

remunerație, statul membru respectiv 
poate, pe o bază nediscriminatorie și 
proporțională, să prevadă ca 
întreprinderile care detașează lucrători pe 
teritoriul său să se supună acelorași 
obligații. Aceste cerințe se aplică numai 
angajaților întreprinderii subcontractante 
care sunt detașați în statul membru 
respectiv.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 – alineatul 1 aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se introduce următorul alineat:
„1aa.În cazul subcontractării, 
contractantul informează în scris 
furnizorul de servicii din alt stat membru 
cu privire la termenii și condițiile de 
încadrare în muncă aplicabile legate de 
remunerare înainte de începerea 
contractului de servicii.”

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera bb (nouă)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 – alineatul 1 ab (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) Se introduce următorul alineat:
„1ab.State membre comunică Comisiei 
toate măsurile menționate la prezentul 
articol. Comisia comunică măsurile 
respective celorlalte state membre.” 
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Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(ca) La alineatul (7), al doilea paragraf 
se înlocuiește cu următorul text:

„Alocațiile specifice detașării sunt 
considerate parte a salariului minim, în 
măsura în care nu sunt vărsate cu titlu de 
rambursare a cheltuielilor suportate efectiv 
pentru detașare, cum ar fi cheltuielile de 
transport, cazare și masă.”

„Alocațiile specifice detașării sunt 
considerate parte a remunerației, în 
măsura în care nu sunt vărsate cu titlu de 
rambursare a cheltuielilor suportate efectiv 
pentru detașare, cum ar fi cheltuielile de 
transport, cazare și masă. În acest caz, ele 
sunt plătite de angajator și nu sunt deduse 
din remunerație.” 

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera cb (nouă)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) Se introduce următorul alineat: 
8a. Statele membre pot, de asemenea, 
dacă hotărăsc acest lucru, în conformitate 
cu dreptul și practicile naționale și în mod 
nediscriminatoriu, să se bazeze pe 
convenții colective sau sentințe arbitrale 
care, conform statului membru în care 
este desfășurată activitatea, sunt 
reprezentative pentru zona geografică, 
profesia sau sectorul respectiv și care 
asigură lucrătorilor cele mai favorabile 
condiții de încadrare în muncă.
Statele membre se asigură că informațiile 
referitoare la aceste convenții colective 
sau sentințele arbitrare sunt disponibile 
pe site-ul național oficial unic. Aceste 
convenții colective sunt aplicabile 
lucrătorilor detașați numai dacă sunt 
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publicate pe site-ul național oficial unic. 
O întreprindere nu este responsabilă în 
cazul în care nu aplică sau aplică incorect 
aceste convenții colective dacă, înainte de 
începerea detașării, pe site-ul oficial 
național unic nu există informații sau 
informațiile existente sunt incorecte.”

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Alineatul (9) se elimină. (d) Alineatul (9) se înlocuiește cu 
următorul text:
„În plus față de termenii și condițiile 
menționate la alineatul (1) al prezentului 
articol, statele membre pot să prevadă ca 
întreprinderile menționate la articolul 1 
alineatul (1) să garanteze lucrătorilor, în 
sensul articolului 1 alineatul (3) litera (c), 
termeni și condiții identice cu cele 
aplicabile lucrătorilor interimari din 
statul membru pe teritoriul căruia se 
desfășoară activitatea.
Întreprinderile cu încadrare în muncă 
temporară sau agențiile de plasament 
stabilite într-un stat membru pot detașa 
un lucrător în contul unei întreprinderi-
client stabilite sau desfășurându-și 
activitatea într-un alt stat membru, cu 
condiția ca întreprinderea-client să fie 
stabilită în statul membru în care este 
detașat lucrătorul. În caz contrar, se 
consideră că statul membru pe teritoriul 
căruia este detașat un lucrător este statul 
în care lucrătorul își desfășoară munca în 
mod normal, fără a aduce atingere 
termenilor și condițiilor de încadrare în 
muncă, care sunt mai favorabile 
lucrătorului detașat.” 
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera da (nouă)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 – alineatul 10

Textul în vigoare Amendamentul

(da) Alineatul (10) se înlocuiește cu 
următorul text:

10. Prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să impună, în baza 
tratatului, întreprinderilor naționale și celor 
din alte state, în mod egal:

10. Prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să impună, în baza 
tratatului și a legislației și practicilor 
naționale, termenii și condițiile de 
încadrare în muncă întreprinderilor 
naționale și celor din alte state ce operează 
pe teritoriul lor, condiții de muncă și de 
încadrare în muncă privind alte aspecte 
decât cele menționate la alineatul (1) 
primul paragraf, în măsura în care este 
vorba despre dispoziții de ordine publică.

- condiții de muncă și de încadrare în 
muncă privind alte aspecte decât cele 
menționate la alineatul (1) primul 
paragraf, în măsura în care este vorba 
despre dispoziții de ordine publică;
- condiții de muncă și de încadrare în 
muncă stabilite prin acorduri colective și 
sentințe arbitrale în sensul alineatului (8), 
cu privire la alte activități decât cele 
menționate în anexă.

În sensul prezentei directive, dispozițiile 
de ordine publică se referă la măsuri 
nediscriminatorii adoptate în interesul 
public, inclusiv măsuri pentru a asigura 
protecția lucrătorilor, egalitatea de 
tratament, concurența loială și buna 
funcționare a pieței forței de muncă. 
Aceste măsuri nu sunt utilizate în scopuri 
economice.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Alineatul (10) al doilea paragraf se 
elimină. 

eliminat

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 96/71/CE
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 4 alineatul (2), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Statele membre prevăd cooperarea între 
autoritățile administrației publice care, 
conform legislației naționale, au 
competență în supravegherea condițiilor de 
muncă și de încadrare în muncă menționate 
la articolul 3. Această cooperare constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate ale acestor autorități cu privire la 
punerea la dispoziție a lucrătorilor pe plan 
transnațional, inclusiv în ceea ce privește 
abuzurile manifeste sau cazurile de 
activități transnaționale considerate 
ilegale.

„Statele membre prevăd cooperarea între 
autoritățile administrației publice care, 
conform legislației naționale, au 
competență în supravegherea condițiilor de 
muncă și de încadrare în muncă menționate 
la articolul 3. Această cooperare constă în 
special în a răspunde cererilor de informare 
motivate ale acestor autorități cu privire la 
punerea la dispoziție a lucrătorilor pe plan 
transnațional și combaterea abuzurilor 
manifeste sau a cazurilor de activități 
considerate ilegale, cum ar fi cazurile 
transnaționale de muncă nedeclarată și 
activitatea independentă fictivă. Această 
cooperare este sprijinită de platforma 
europeană de combatere a muncii 
nedeclarate. 
Dacă biroul de legătură sau autoritatea 
competentă din statul membru din care 
lucrătorul este detașat nu deține 
informațiile cerute de autoritatea 
competentă a statului membru gazdă, 
acestea solicită informațiile altor 
autorități sau organisme. În cazul unor 
întârzieri persistente în furnizarea 
informațiilor către statul membru gazdă, 
Comisia este informată și ia măsurile 
necesare.”
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 96/71/CE
Articolul 5 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(2b) Articolul 5 se înlocuiește cu 
următorul text:

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare în cazul nerespectării 
prezentei directive.

Statele membre gazdă și statele membre de 
stabilire sunt responsabile de 
monitorizarea, controlul și aplicarea 
obligațiilor prevăzute de prezenta 
directivă și iau măsurile corespunzătoare în 
cazul nerespectării prezentei directive. 
Sancțiunile prevăzute sunt eficace, 
proporționale și disuasive.

Statele membre asigură ca lucrătorii și 
reprezentanții acestora să beneficieze de 
proceduri corespunzătoare în vederea 
aplicării obligațiilor prevăzute în cadrul 
prezentei directive.

Statele membre se asigură că lucrătorii 
și/sau reprezentanții acestora beneficiază 
de proceduri corespunzătoare în vederea 
aplicării obligațiilor prevăzute în cadrul 
prezentei directive.

Statele membre se asigură că, în cazul 
unei detașări fictive, indiferent de 
legislația aplicabilă raportului de muncă, 
se aplică termenii și condițiile statului 
membru în care se furnizează serviciul.”
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