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1. CONTEXT 

Libertatea de a presta servicii în oricare din statele membre UE reprezintă fundament al pieţei unice 

europene şi este prevăzută la art. 56 din TFUE. Detaşarea lucrătorilor se petrece atunci când serviciile 

sunt prestate transfrontalier, de către un angajat al unui stat UE într-un alt stat membru, pentru o perioadă 

limitată de timp, la iniţiativa angajatorului. Spre deosebire de lucrătorii mobili, care se mută în alt stat pe 

termen lung sau permanent (şi care beneficiază de sistemul de asigurări sociale în ţara gazdă), lucrătorii 

detaşaţi rămân în sistemul de asigurări sociale al ţării de origine, dacă perioada detaşării este mai mică de 

24 de luni.  

La nivel european, regulile privind detaşarea transfrontalieră a lucrătorilor în interiorul UE şi drepturile 

de care beneficiază aceştia pe durata detaşării, inclusiv legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, sunt 

reglementate prin Directiva 96/71 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 

privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. 

Conform datelor Comisiei, în perioada 2014-2014 numărul detaşărilor a crescut cu aproximativ 45%, 

numărul lucrătorilor detaşaţi fiind de aproximativ 1,9 milioane şi reprezentând 0,7 % din forţa de muncă 

a UE. Durata media a detaşărilor este de 4 luni. Diferenţele între salariile lucrătorilor locali şi ale celor 

detaşaţi variază de la 10 la 50%, în funcţie de ţara de origine şi de sectorul de activitate. 

Domeniile în care se practică cel mai adesea detaşările sunt construcţiile (43,7 %), industria prelucrătoare 

(21,8 %), precum şi sectoarele destinate persoanelor (învăţământ, sănătate, servicii sociale). Germania, 
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Franţa şi Belgia sunt statele care atrag cei mai mulţi lucrători detaşaţi (50 % din total), în timp ce Polonia, 

Germania şi Franţa sunt statele care exportă cel mai mare număr. 

Legislaţia UE privind detaşarea lucrătorilor 

Directiva 96/71 aprobată în 1996 şi intrată în vigoare în 1999, reglementează trei situaţii de detaşare: 

prestarea directă de servicii de către o societate pe baza unui contract de prestări servicii, detaşarea intra-

grup şi respectiv detaşarea prin intermediul unei agenţii de muncă temporară stabilită într-un alt stat 

membru. Durata detaşării nu poate depăşi 24 de luni, iar un lucrător nu poate fi detaşat pentru a înlocui 

alt lucrător detaşat. 

Conform acestei directive, lucrătorilor detaşaţi li se aplică acelaşi regim juridic ca şi lucrătorilor proprii, 

cu excepţia sistemului de securitate socială (asigurări pentru pensie, accidente de muncă şi boli 

profesionale, asigurări sociale de sănătate, prestaţii familiale) şi a obligaţiilor fiscale, pentru care 

lucrătorii sunt supuşi legislaţiei din statul de origine. Regimul juridic al ţării gazdă se aplică, în general, şi 

în ceea ce priveşte durata zilei de lucru, timpul minim de odihnă, concediile plătite, salariul minim, locul 

de muncă, sănătatea, ca şi măsurile de protecţie, siguranţă şi igienă a muncii, condiţiile de lucru pentru 

femeile însărcinate sau care au născut recent, egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei şi alte măsuri 

antidiscriminatorii. 

Aspectul juridic al interpretării regimului detaşării, supravegherea administrativă insuficientă, 

comunicarea slabă între statele membre în materie de schimb de informaţii, precum şi modul de aplicare 

al directivei, au generat o serie de abuzuri în ceea ce priveşte achitarea obligaţiilor de natură socială şi 

fiscală (prin înfiinţarea unor societăţi de tip „cutie poştală” în ţări cu nivele reduse de impozitare), 

drepturile lucrătorilor detaşaţi, folosirea falşilor lucrători independenţi. Aceste manifestări, alături de 

unele decizii ale Curţii Europene de Justiţie au provocat dezbateri aprinse între instituţiile UE, mediul 

academic şi partenerii sociali, care au culminat cu publicarea de către Comisie în 2012 a unei propuneri 

legislative, modificată de Parlamentul European în 2013 şi finalizată în 2014 printr-un compromis al 

Consiliului şi Parlamentului European, sub forma Directivei 2014/67
1
. 

Directiva 2014/67 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71, adoptată la 15 mai 2014, 

precizează modalităţile de aplicare ale Directivei 96/71 privind detaşarea lucrătorilor, având ca scop 

prevenirea riscurilor de fraudă, eludarea normelor şi de schimbul de informaţii între statele membre.  

Directiva îmbunătăţeşte accesul la informare, atât pentru statele membre, cât şi pentru prestatorii de 

servicii, informaţia fiind transparentă, gratuită, într-un format accesibil şi publicată pe un site oficial unic, 

în mai multe limbi, ţinând cont de cererile de pe piaţa muncii din ţările gazdă. În acelaşi context, 

cooperarea dintre statele membre se preconizează a fi îmbunătăţită şi prin utilizarea Sistemului 

Informatic al Pieţei Interne Unice (IMI).  

Dacă directiva pune pe primul plan principiul ţării gazdă în ceea ce priveşte condiţiile de remunerare şi 

condiţiile de muncă, ea nu face referire însă şi la aplicarea regimului de securitate socială, reglementat de 

Regulamentul (CEE) nr. 883/2004
2
 al Parlamentului European şi al Consiliului

 
de coordonare a 

sistemelor de securitate socială al statelor membre, cu modificările sale ulterioare.  

Directiva îmbunătăţeşte punerea în aplicare a drepturilor lucrătorilor, inclusiv în cazul subcontractării, 

prin introducerea răspunderii solidare a firmelor care folosesc lucrători detaşaţi, în mod obligatoriu pentru 

sectoarele construcţiilor şi transporturilor, cu posibilitatea de a-l extinde şi pentru alte sectoare. În UE, 

Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Spania au introdus deja sisteme de 

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0067 

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32004R0883 
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răspundere solidară. Pentru a urmări dacă directiva este corect aplicată, a fost prevăzută şi o listă de 

măsuri de control la nivel naţional, pe care ţările gazdă o pot suplimenta, dacă vor considera necesar. 

Unele ţări au ales să-şi întărească reglementările naţionale pentru a lupta împotriva fraudei detaşării 

lucrătorilor, în special în domeniul transportului rutier. Germania a introdus, de la 1 ianuarie 2015, 

salariul minim (MiLoG), în valoare brută de 8,5 euro pe oră, aplicat şi în cazul şoferilor profesionişti 

străini care efectuează operaţiuni de transport internaţional de marfă şi persoane către şi din Germania, 

cabotaj sau tranzit pe teritoriul ţării. Mai multe state membre UE (Polonia, România, Ungaria, Estonia, 

Letonia, Lituania şi Marea Britanie) au sesizat Comisia Europeană, care a demarat o procedură de 

constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, iar Germania a suspendat proiectul la 30 ianuarie 2015, până la 

clarificarea conformităţii acesteia cu legislaţia UE. 

La 30 martie 2015, Guvernul francez a emis un decret care clarifică măsurile împotriva detaşării ilegale 

de lucrători străini, inclusiv conducătorii auto, în conformitate cu Legea 2014-790 („Savary”)
3
, aprobată 

în luna iulie 2014. Textul legii a introdus o serie de măsuri pentru combaterea concurenţei neloiale şi a 

dumpingului social, cu accent pe transportul rutier, precum cerinţa de a avea un reprezentant în Franţa şi 

răspunderea solidară. De asemenea, în februarie 2015, Franţa a introdus un amendament la proiectul de 

lege Macron
4
 pentru creştere, activitate şi egalitate de şanse economice, adoptat în iulie 2015, care 

prevede ca şoferii străini care derulează operaţiuni de cabotaj în Franţa trebuie să fie plătiţi cu salariul 

minim brut din această ţară, adică 9,61 euro/oră, amendament care însă nu este momentan aplicat. 

Aşadar domenii de activitate precum construcţiile şi transportul (în special cel rutier) sunt cel mai greu de 

urmărit pentru a evita dumpingul social, evaziunea, şi abuzurile anumitor prestatori de servicii, dar şi din 

perspectiva  stabilirii unor norme conforme cu dreptul comunitar şi cel naţional. De aceea unele state au 

încercat să adopte norme mai stricte pentru a încerca să evite dumpingul social şi să-şi pericliteze 

modelele salariale şi sociale. 

Revizuirea Directivei 96/71 – noua propunere a Comisiei Europene 

Obiectivul general  

Comisia a anunţat în programul său de lucru pentru 2016 o revizuire legislativă direcţionată a directivei 

privind detaşarea lucrătorilor, cu scopul de a combate practicile neloiale şi a publicat la 8 martie 2016 o 

propunere de revizuire a Directivei 96/71. Comisia precizează că revizuirea se axează în principal asupra 

unor chestiuni care nu au fost tratate şi care intră în domeniul de reglementare al UE, stabilit prin 

directiva iniţială, în 1996. 

Obiective specifice 

Revizuirea vizează consolidarea obiectivelor iniţiale (încurajarea prestării libere de servicii la nivel 

transfrontalier), într-un climat de concurenţă echitabilă, cu respectarea drepturilor lucrătorilor şi adaptare 

la noile condiţii economice şi sociale, precum şi o îmbunătăţire a legislaţiei UE în domeniu. 
 

2. DESCRIEREA PROPUNERII 

Principalele modificări ale actualei Directive  se efectuează în trei domenii principale:  

- nivelul de salarizare al lucrătorilor detaşaţi, inclusiv în cazul subcontractării 

Directiva actuală prevede că lucrătorii detaşaţi au dreptul de a beneficia de un salariu minim în anumite 

domenii precum sănătatea,securitatea, sănătatea şi igiena la locul de muncă. Noua propunere prevede 

aplicarea lucrătorilor detaşaţi a aceloraşi norme de remunerare ca a lucrătorilor locali, stabilite prin lege 

sau prin convenţiile colective cu aplicare generală. Prin remunerare se înţelege atât salarizarea, cât şi  alte 

                                                           
3
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029223420&categorieLien=id 

4
 http://www.europe-camions.com/actu-pl/a42970/loi-macron-assemblee-nationale-attaque-concurrence-deloyale-transport-

routier 
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elemente (prime, indemnizaţii, creşteri salariale etc.). Statele membre vor fi obligate să precizeze în mod 

transparent elementele care compun remuneraţia pe teritoriul lor. 

Propunerea prevede ca normele stabilite în convenţii colective de aplicare generală să devină 

obligatorii pentru lucrătorii detaşaţi, în toate domeniile economice. În prezent este prevăzută această 

obligaţie doar în sectorul construcţiilor, statele membre fiind cele care decid dacă o aplică şi în alte 

domenii sau nu. Ele vor decide în continuare dacă vor să transforme sau nu convenţiile colective în 

norme de aplicare, iar în caz afirmativ, respectiva convenţie devine aplicabilă şi lucrătorilor detaşaţi. 

Propunerea oferă statelor membre posibilitatea de a impune lanţurilor de subcontractare să acorde 

lucrătorilor detaşaţi acelaşi salariu ca principalul contractant, în mod nediscriminatoriu, aplicând aceeaşi 

regulă atât pentru subcontractanţii naţionali cât şi cei transfrontalier (chiar şi în situaţia în care aceste 

norme rezultă din convenţii colective fără aplicare generală). 
 

- normele privind agenţiile de muncă temporară 

Propunerea garantează că normele naţionale privind munca temporară se aplică şi în cazul agenţiilor 

e muncă temporară care au sediul în străinătate, lucru care nu se întâmplă în prezent. 

-  detaşarea pe termen lung 

În cazul detaşărilor pe termen lung (mai mult de 24 de luni) se vor aplica condiţiile prevăzute în 

legislaţia muncii a statului membru gazdă, în cazul în care acestea sunt mai favorabile pentru 

lucrătorul detaşat. Măsura se va aplica la expirarea celor 24 de luni sau încă din prima zi, dacă se va 

anticipa că detaşarea durează mai mult de 24 de luni. O normă comparabilă, care se referă la o durată 

echivalentă, există în legislaţia privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 

Normele conform cărora statele membre care nu dispun de un sistem de declarare a convenţiilor colective 

ca fiind de aplicare generală sunt autorizate să se bazeze pe alte convenţii colective sau sentinţe arbitrale, 

rămân neschimbate. 

Prestatorii de servicii şi lucrătorii din ţări terţe beneficiază de acces la piaţa UE numai în cazul în care 

exista un acord comercial internaţional care prevede un astfel de acces, pe baza de reciprocitate, atunci ei 

fiind in general obligaţi sa respecte legislaţia muncii din statul membru pe al cărui teritoriu detaşează 

lucrători.  

Impactul preconizat al propunerii 

Comisia se aşteaptă ca aplicând norme echivalente privind salarizarea lucrătorilor detaşaţi să creeze 

condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile din ţările gazdă, să stimuleze prestarea de servicii 

transfrontaliere bazate pe inovare, specializare şi competenţe şi să îmbunătăţească claritatea juridică a 

actualei directive. 

 

Vor fi afectate întreprinderile care detaşează lucrători în sectoare de activitate în care se practică salarii 

mici, precum construcţiile. Comisia consideră că, deşi noile norme vor duce la creşterea costurilor 

salariale pentru întreprinderile care detaşează lucrători, acestea pot rămâne competitive datorită costurilor 

mai mici cu asigurările sociale şi impozitul pe profit mai scăzut decât în unele state gazdă. Nu se 

preconizează costuri suplimentare pentru bugetele şi administraţiile naţionale, ele fiind deja prevăzute în 

Directiva 2014/67 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71, aflată în curs de transpunere 

(termen 18 iunie 2016). 

3. EVALUAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ŞI PROPORŢIONALITĂŢII 

Temeiul juridic 

Propunerea vizează modificarea Directivei 96/71 şi are prin urmare acelaşi temei juridic, respectiv 

articolele 53 alineatul (1) şi 62 din TFUE. 



5 

Subsidiaritate 

Modificarea directivei în vigoare nu poate avea loc decât prin adoptarea unei noi directive. 

În viziunea Comisiei, pentru a se atinge obiectivele privind asigurarea de condiţii echitabile de salarizare 

pentru lucrătorii detaşaţi, a unui cadru de concurenţă mai echitabil pentru întreprinderi şi a unei mai mari 

clarităţi juridice, introducerea unor norme uniforme cu privire la salarizare şi extinderea trimiterii la 

convenţiile colective de aplicare generală la toate sectoarele reprezintă opţiuni mai eficace decât lipsa 

oricărei acţiuni. 

 

De asemenea, Comisia consideră că un cadru de reglementare pentru detaşarea lucrătorilor între statele 

membre poate fi stabilit numai la nivelul UE. Statele membre şi partenerii sociali relevanţi au în 

continuare responsabilitatea de a adopta legislaţia şi de a stabili nivelul salariilor, în conformitate cu 

legile şi practicile în vigoare la nivel naţional.  

 

Proporţionalitate 

Potrivit jurisprudenţei constante, restricţiile libertăţii de a presta servicii sunt admisibile numai dacă sunt 

justificate de motive imperative de interes public, legate, mai precis, de protecţia lucrătorilor, şi trebuie să 

fie proporţionale şi necesare.  

 

Comisia consideră că propunerea se conformează cerinţei de proporţionalitate, deoarece “nu armonizează 

costurile cu forţa de muncă în Europa şi se limitează la ceea ce este necesar pentru a garanta condiţii 

adaptate costului vieţii şi nivelului de trai din statul membru gazdă pe durata desfăşurării activităţii 

lucrătorilor detaşaţi”.  

Detaşarea lucrătorilor a făcut obiectul a numeroase litigii de la intrarea în vigoare a Directivei 97/71, 

rezultate în mare parte din modalitatea considerată a fi protecţionistă în care statele membre au transpus 

directiva (ex. Hotărârea Curţii C-319/06 din iunie 2008
5
), care pot restricţiona libertatea prestării de 

servicii şi încărca suplimentar angajatorii. Spre exemplu, prin hotărârile pronunţate în cauzele Viking, 

Laval, Rüffert
6
, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene considera că orice acţiune sindicală (colectivă) care 

are ca scop impunerea unei convenţii colective unei societăţi străine constituie o restricţionare a libertăţii 

de prestare de servicii, ea trebuind să fie proporţională şi să se justifice doar în cazul în care munca în 

sine şi condiţiile de muncă sunt ameninţate în mod evident, şi că autoritatea naţională nu poate să impună 

unui prestator de servicii să respecte dispoziţiile unei convenţii colective care nu este de aplicare 

generală.  

4. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

Parlamentul European a prezentat la 7 ianuarie 2016 un proiect de raport referitor la dumpingul social în 

Uniunea Europeană
7
, completat cu mai multe amendamente

8
.  

În cadrul grupului PPE
9
 exista păreri divergente privind propunerea Comisiei (unii susţin propunerea, 

alţii se arată rezervaţi privind punerea în aplicare, în timp ce alţii o consideră prematură şi care poate 

                                                           
5
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69187&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=160977 

6
 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-02/cp070088ro.pdf 

7
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

571.749&format=PDF&language=RO&secondRef=01 
8
 http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/search-in-

documents.html?urefProcYear=2015&urefProcNum=2255&urefProcCode=INI&linkedDocument=true&ufolderComCode=&

ufolderLegId=&ufolderId=#sidesForm 
9
 http://www.euroipse.org/en/ 
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pune în pericol competitivitatea lucrătorilor din Europa Centrală şi de Est). În ceea ce priveşte grupul 

S&D, acesta salută lupta împotriva dumpingului social şi doreşte ca Comisia să meargă mai departe şi 

anume să reducă durata detaşării de la 24 la 6 luni, precum şi obligaţia (în loc de alternativă) statelor 

membre de a aplica noile dispoziţii privind condiţiile de remunerare a lucrătorilor detaşaţi pentru tot 

lanţul de subcontractare. 

Unul din subiectele discutate la Consiliul European din 18-19 februarie 2016 a fost libera circulaţie şi 

prestaţiile sociale, respectiv un mecanism prin care sistemele de securitate socială să fie coordonate şi un 

mecanism de alertă şi de salvgardare, ca răspuns la situaţiile în care se înregistrează un aflux de lucrători 

din alte state membre de proporţii excepţionale, pe parcursul unei perioade extinse de timp
10

.  

Un grup de 7 ţări (Austria, Belgia, Franţa, Germania, Luxemburgul, Ţările de Jos şi Suedia) au solicitat 

printr-o scrisoare comună revizuirea Directivei şi stabilirea principiului „remuneraţiei egale pentru 

aceeaşi muncă”, cu modificarea şi extinderea condiţiilor sociale şi de muncă ale lucrătorilor detaşaţi şi în 

special salarizarea, stabilirea unei limite maxime a perioadelor de detaşare, alinierea dispoziţiilor la 

Regulamentul UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi clarificarea condiţiilor 

aplicabile sectorului transportului rutier, consolidarea schimbului de informaţii, îmbunătăţirea cooperării 

transfrontaliere între serviciile de inspecţie etc. 

Pe de altă parte, un grup de 9 ţări (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, 

Polonia, Slovacia şi România)
11

 şi-au exprimat  îngrijorarea faţă de principiul „remuneraţiei egale pentru 

aceeaşi muncă”, pe care îl consideră incompatibil cu piaţa unică, au susţinut că o revizuire a Directivei 

din 1996 este prematură atâta vreme cât termenul pentru transpunere nu a expirat şi nu au fost evaluate 

efectele acesteia şi consideră că nu ar trebui să se ia nicio măsură pentru revizuirea legăturilor dintre 

detaşarea lucrătorilor şi coordonarea securităţii sociale în acest sens. 

Deşi iniţial Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES) şi-a exprimat susţinerea pentru o revizuire a 

directivei, cu asigurarea respectării principiului egalităţii de tratament, făcând o serie de recomandări 

Comisiei precum cerinţe referitoare la o perioadă anterioară de încadrare în muncă în ţara de origine 

(aplicabilă lucrătorilor detaşaţi prin agenţii de muncă temporară), noi norme privind combaterea 

activităţilor independente false, îmbunătăţirea asigurării respectării legislaţiei, ulterior a declarat că 

soluţia găsită de Comisie nu este satisfăcătoare
12

. 

La fel, Confederaţia Europeană a Constructorilor (CEC), care şi-a exprimat iniţial susţinerea faţă de 

rediscutarea directivei, a declarat ulterior publicării propunerii Comisiei nemulţumirea faţă de opţiunea 

propusă
13

. 

De asemenea, BUSINESSEUROPE, care a susţinut ca fiind prioritară transpunerea corectă a 

directivei privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71, o mai bună aplicare a legislaţiei şi 

intensificarea controalelor în statele membre, a criticat propunerea de revizuire a Comisiei
14

. 

UEAPME consideră că Directiva privind detaşarea lucrătorilor nu ar trebui modificată înainte de 

finalizarea transpunerii directivei privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71 şi de evaluarea 

efectelor acesteia, militând pentru un dialog mai intens între Comisie şi partenerii sociali, înainte de orice 

modificare
15

. 
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EUROCIETT, care reprezintă sectorul agenţiilor de muncă temporară, este de părere că nu este necesară 

readucerea în discuţie a directivei din 1996
16

. 

În România…  

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) nu susţine 

revizuirea Directivei 96/71 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
17

 şi atrage atenţia 

ca aceasta va limita drastic pentru IMM-urile din România libertatea de a presta servicii pe piaţa unică, cu 

efecte negative semnificative. 

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere excluderea şoferilor 

profesionişti din Directiva europeană privind detaşarea lucrătorilor şi al legislaţiei naţionale specifice
18

, 

considerând că “o astfel de abordare reprezintă o interferenţă inacceptabilă şi nocivă a Comisiei 

Europene în mecanismele de fixare liberă a salariilor între angajat şi angajator la nivel de companie, 

conform realităţilor sociale şi economice naţionale”.  

5. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

În România, regulile privind detaşarea transnaţionala a lucrătorilor si drepturile acestora sunt 

reglementate prin Legea nr. 344/2006, adoptată în conformitate cu Directiva 96/71 din 1996. Obligaţia de 

a transpune Directiva 2014/67 de către România până în iunie 2016 conduce la necesitatea 

reconfigurării cadrului legislativ existent, impunându-se adoptarea unui act normativ care să unifice 

dispoziţiile referitoare la detaşarea transnaţională cuprinse în cele două directive susmenţionate.  

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică la 

29 martie 2016, proiectul de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 

transnaţionale, cu termen de adresare de sugestii şi propuneri până la data de 07.04.2016. 

 

Conform datelor publicate de Comisie
19

 la nivelul anului 2014, un număr de 9.717 lucrători erau detaşaţi 

pe teritoriul României, în vreme ce angajatorii români au detaşat în statele membre 57.194 lucrători 

(locul 13 în UE), în ţări precum Germania (43,6%), Franţa (15,3%), Italia (13,9%) etc., în sectoare 

precum: industrie (45,9%), construcţii (30,5%), educaţie, sănătate, prestaţii sociale (8,8%) etc. 

6. DOCUMENTE UTILE 

Comisia Europeană 

 

- Comunicat de presă : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_ro.htm 

- Fişă informativă :  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_ro.htm 

- Date statistice state membre : file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/Posted_workers_EU%20(2).pdf 

- Rezumat evaluare impact : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6285-2016-ADD-2/ro/pdf 

- Discursul Comisarului Marianne Thyssen: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-682_en.htm 

- Employment, Social Affairs & Inclusion : 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471&newsId=2488&furtherNews=yes 

- Studiu: Study on wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with 

Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors: file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/KE-

02-16-018-EN-N%20%20(1).pdf 

Parlamentul European 

- Proiect de raport referitor la dumpingul social în Uniunea Europeană şi amendamentele aferente: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/search-in-
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http://www.eurociett.eu/index.php?id=113&tx_ttnews%5Btt_news%5D=584&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&cHash=078

55faf8bfa0cefdf86b59471662310 
17

 http://cnipmmr.ro/2016/03/17/cnipmmr-nu-sustine-revizuirea-directivei-9671ce-privind-detasarea-lucratorilor-in-cadrul-

prestarii-de-servicii/ 
18

 https://www.untrr.ro/comunicate-untrr/10-03-2016-comunicat-de-pres-lacunele-legislatiei-sociale-europene-creeaz-

incertitudine-n-sectorul-transporturilor-rutiere-untrr-solicita-excluderea-clara-a-soferilor-profesionisti-din-domeniul-de-

aplicare-al-directivei-europene-a-detasarii-lucratorilor-si-al-legislatiei-nationale-specifice.html 
19

 file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/Posted%20work_country%20sheet_RO%20(1).pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_ro.htm
file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/Posted_workers_EU%20(2).pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6285-2016-ADD-2/ro/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-682_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471&newsId=2488&furtherNews=yes
file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/KE-02-16-018-EN-N%20%20(1).pdf
file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/KE-02-16-018-EN-N%20%20(1).pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/search-in-documents.html?urefProcYear=2015&urefProcNum=2255&urefProcCode=INI&linkedDocument=true&ufolderComCode=&ufolderLegId=&ufolderId=#sidesForm
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documents.html?urefProcYear=2015&urefProcNum=2255&urefProcCode=INI&linkedDocument=true&ufolderCom

Code=&ufolderLegId=&ufolderId=#sidesForm 

Consiliu 

- Consiliului European din 18-19 februarie 2016 – Concluzii: 

file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/st00001.ro16%20(1).pdf 

Sindicate reprezentative la nivel European 

- Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES): 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/flyer_social_dumping_fr_02.pdf 

https://www.etuc.org/press/posted-workers-revision-%E2%80%93-equal-pay-some#.VvzC4dKLTcs 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/02.03.16_letter_president_juncker_posting.pdf 

 

- Confederaţia Europeană a Constructorilor (CEC): 

http://www.confederationconstruction.be/PressCommunication/Plan%20europ%C3%A9en%20pour%20des%20r%C

3%A8gles%20plus%20strictes%20en%20mati%C3%A8re%20de%20d%C3%A9tachement.pdf 

 

- BUSINESSEUROPE: https://www.businesseurope.eu/publications/posting-workers-new-proposal-wont-bring-legal-

certainty 

 

- UEAPME : http://www.ueapme.com/IMG/pdf/160309_-_pr_posting_of_workers.pdf 

 

- EUROCIETT: 

http://www.eurociett.eu/index.php?id=113&tx_ttnews%5Btt_news%5D=584&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&cHas

h=07855faf8bfa0cefdf86b59471662310 

 

Think Thank-uri europene 

 

- Parlamentul European : Posting of workers (Part of the expected Labour Mobility Package): Implementation 

Appraisal: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558784/EPRS_BRI(2015)558784_EN.pdf 

 

- Fondation Robert Schumann : The implementing directive on posted workers: and what now? 

http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0383-la-directive-d-execution-sur-le-detachement-des-

travailleurs-et-maintenant 

 

- Notre Europe - Institute Jacques Delors : A new start for Social Europe 

http://www.institutdelors.eu/media/newstartsocialeurope-rinaldi-jdi-feb16.pdf?pdf=ok 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- Expunere de motive la  proiectul de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale 

http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/03/2016-03-29_EM_PL_detasarea-salariatilor-in-cadrul-prestarii-

de-servicii-transnationale.pdf 

Assemblee Nationale France 

- Dezbateri Comisia de Afaceri Europene, ianuarie 2016-03-31 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/c-

rendus/c0252.asp 

 

 

 

    Întocmită de: Daniela Şerban 

        La data de: 31 martie 2016 
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