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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Având în vedere durata prelungită 

a anumitor detașări, este necesar să se 

prevadă ca, în cazul detașărilor care 

depășesc 24 de luni, statul membru gazdă 

să fie considerat țara în care se desfășoară 

munca. În conformitate cu principiul 

enunțat în regulamentul Roma I, 

contractele de muncă ale acestor lucrători 

detașați fac, așadar, obiectul legislației 

statului membru gazdă în cazul în care 

părțile nu au optat pentru o altă legislație. 

Dacă s-a exprimat însă o altă opțiune, 

aceasta nu poate să ducă la privarea 

angajatului de protecția acordată acestuia 

de anumite dispoziții de la care nu sunt 

permise abateri în virtutea acordului 

stabilit în temeiul legislației statului 

membru gazdă. Aceste condiții ar trebui să 

se aplice de la începutul perioadei de 

detașare dacă se prevede ca aceasta să 

depășească 24 de luni și din prima zi 

ulterioară celor 24 de luni dacă se 

depășește efectiv această durată. Această 

regulă nu aduce atingere dreptului 

întreprinderilor care detașează lucrători pe 

teritoriul unui alt stat membru de a invoca 

libertatea de a presta servicii inclusiv în 

circumstanțe în care detașarea depășește 

24 de luni. Scopul este pur și simplu acela 

de a oferi certitudine juridică în ceea ce 

privește aplicarea regulamentului Roma I 

(8) Detașarea are un caracter 

temporar, iar lucrătorul detașat se 

întoarce de obicei în țara de origine după 

finalizarea muncii pentru care a fost 

detașat. Cu toate acestea, având în vedere 

durata lungă a anumitor detașări și 

recunoscând legătura dintre piața muncii 

din țara gazdă și lucrătorii detașați pe 

astfel de perioade lungi, este necesar să se 

prevadă că, în cazul detașărilor care 

depășesc 24 de luni, țările gazdă ar trebui 

să asigure că întreprinderile care 

detașează lucrători pe teritoriul lor 

garantează un set suplimentar de condiții 

de muncă și de încadrare care se aplică în 

mod obligatoriu lucrătorilor din statul 

membru în care se desfășoară munca. 
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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. 

Or. en 

 

 


