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 PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, către 
Consiliu și către parlamentele naționale privind propunerea de 

directivă de modificare a Directivei privind detaşarea lucrătorilor, în 
ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul 

nr.2 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 
nr.11/2011, cu documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, către Consiliu și către parlamentele naționale privind propunerea de 

directivă de modificare a Directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce 

priveşte principiul subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr.2 - COM 
(2016) 505,  în vederea examinării fondului. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa comisiei din data de 27 septembrie 2016. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că obiectivul propunerii este răspunsul 
comisiei cu privire la avizele motivate transmise de cele 14 Camere ale 
parlamentelor naţionale cu privire la încălcarea principiului subsidiarităţii de 
către propunerea referitoare la Directiva privind detașarea lucrătorilor, ce avea 
ca  scop combaterea practicile neloiale și de a promova principiul conform 
căruia aceeași muncă desfășurată în același loc ar trebui să fie remunerată în 
același mod. 

Comisia noastră înţelege că detașarea lucrătorilor joacă un rol 
fundamental în cadrul pieței interne, în special în ceea ce privește prestarea de 
servicii la nivel transfrontalier şi că Directiva 96/71/CE (denumită în continuare 
„directiva”) reglementează trei situații de detașare:  

• prestarea directă de servicii de către o societate care acționează în baza 
unui contract de servicii,  

• detașarea în cadrul unei sucursale sau societăți care aparține aceluiași 
grup („detașare intra-grup”) și 
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• detașarea prin punerea la dispoziție a unui lucrător prin intermediul unei 
agenții de muncă temporară stabilită în alt stat membru. 
Prin protocolul nr.2 la tratate, referitor la aplicarea principiului  

subsidiarității și proporționalității, se permite parlamentelor naționale să emită 
avize motivate atunci când  consideră că o propunere legislativă nu respectă 
principiul subsidiarității. Astfel, în luna mai, Parlamentul României împreună cu 
alte 10 parlamente naţionale, au dat avize motivate de încălcare a principiului 
subsidiarităţii naţionale, la proiectul de propunere al Comisiei UE de modificare 
a Directivei 96/71/CE. Cum în astfel de cazuri, când avizele motivate emise de 
parlamentele naționale, reprezintă cel puțin o treime din toate voturile alocate 
acestora, atunci propunerea de proiect trebuie să fie reexaminată de Comisie. 
Pe baza acestei reexaminări, Comisia a decis totuşi să mențină propunerea iar  
motivele care au stat la baza deciziei sale sunt: 

• propunerea de directivă are ca temei juridic anumite dispoziții privind 
piața internă, și anume articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

• detașarea are, prin definiție, un caracter transfrontalier şi are efecte în 
cel puțin două state membre 

• dorinţa de a consolida  piața internă, în sensul  că trebuie să  faciliteze  
libertatea de a presta servicii, în general, și libertatea de a presta servicii 
a întreprinderilor care detașează lucrători 
Propunerea Comisiei UE aduce trei schimbări principale Directivei din 

1996:  
• propunerea prevede ca toate normele privind remunerarea din statul 

membru-gazdă să fie  aplicate şi lucrătorilor detașați în statul membru 
respectiv 

• agențiilor  transfrontaliere care pun la dispoziție lucrători trebuie să le fie 
aplicate, în temeiul articolului 5 din Directiva 2008/104/CE, condițiile 
aplicate agențiilor naționale care pun la dispoziție lucrători  

• dacă durata reală a detașării va fi mai mare de 24 de luni, legislaţia 
muncii din statul membru gazdă este considerată a fi țara în care se va  
desfășură în mod obișnuit activitatea. 
Altfel, Comisia UE a concluzionat că propunerea sa privind revizuirea 

specifică a Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor respectă principiul 
subsidiarităţii consacrat prin articolul 5 alineatul (3) din TFUE şi că nu este 
necesară retragerea sau modificarea ei. 

Comisia noastră, constată că temeiul juridic al propunerii nu respectă 
integral articolele 56 şi 59 din TFUE în condiţiile în care acestea vizează 
eliminarea restricţiilor  privind libera prestare a serviciilror în cadrul Uniunii, cu 
privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt  stat membru şi că 
propunerea în sine vizează, cel puţin la nivel declarativ, protecţia lucrătorilor. 
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Totodată, comisia reaminteşte ca prevederile actualei Directive 
96/71/CE, referitoare la salariul minim, stabileşte  deja un cadru necesar 
asigurării unei concureţe loiale între angajatorul care detaşează şi alţi 
prestatori din ţara gazdă. Argumentarea propunerii că se  respectă art.31 din 
Carta drepturilor fundamentale, prin faptul că se asigură astfel dreptul la 
condiţii de muncă care să respecte sănătatea, securitatea  şi demnitatea 
lucrătorului, dar se semnalează faptul că se încalcă art.15 din Cartă în sensul 
că lucrătorii nu îşi pot exercita drepturile prevăzute la acest articol, de vreme 
ce, de facto, nu li se permite să accepte o anumită plată pentru serviciile 
prestate. 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, motivat, considerând că aduce 
atingere intereselor şi legislaţiei României.  

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

           
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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