Directiva 67 din 28-05-2014

Publicat în Jurnalul Oﬁcial L nr. 159 din 28-05-2014
DIRECTIVA 2014/67/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din 15 mai 2014
privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul
prestării de servicii şi de modiﬁcare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) şi
articolul 62, având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),
întrucât:
(1)
Libera circulaţie a lucrătorilor, libertatea de stabilire şi libera prestare a serviciilor
reprezintă principii fundamentale ale pieţei interne a Uniunii, consacrate în Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Punerea în aplicare a respectivelor principii este consolidată în continuare de Uniune, ﬁind menită să garanteze condiţii de concurenţă echitabile
pentru întreprinderi şi respectarea drepturilor lucrătorilor.
(2)
Libera prestare a serviciilor include dreptul întreprinderilor de a presta servicii într-un
alt stat membru, în care îşi pot detaşa temporar propriii lucrători pentru prestarea acestor
servicii. Este necesar, în vederea detaşării lucrătorilor, să se facă distincţie între această libertate şi libera circulaţie a lucrătorilor, care oferă ﬁecărui cetăţean dreptul de a circula liber întrun alt stat membru pentru a lucra şi pentru a se stabili acolo în acest scop şi îl protejează îm-
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potriva discriminării în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, remunerarea şi alte
condiţii de muncă şi de încadrare în muncă faţă de resortisanţii statului membru respectiv.
(3)
În ceea ce priveşte lucrătorii detaşaţi temporar pentru a efectua activităţi în vederea
prestării de servicii într-un alt stat membru decât cel în care aceştia îşi desfăşoară activitatea
în mod obişnuit, Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (4) stabileşte un
set fundamental de clauze şi condiţii de încadrare în muncă clar deﬁnite care trebuie respectate de către prestatorul de servicii în statul membru în care are loc detaşarea, pentru a asigura o protecţie minimă a lucrătorilor detaşaţi în cauză.
(4)
Toate măsurile introduse prin prezenta directivă ar trebui să ﬁe justiﬁcate şi proporţionale, astfel încât să nu genereze sarcini administrative sau să îngrădească potenţialul
întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), de a crea noi locuri de
muncă, şi să protejeze, în acelaşi timp, lucrătorii detaşaţi.
(5)
Pentru a asigura conformitatea cu Directiva 96/71/CE, fără a impune însă prestatorilor
de servicii o sarcină administrativă inutilă, este esenţial ca elementele faptice menţionate în
dispoziţiile referitoare la identiﬁcarea unei reale detaşări şi la prevenirea abuzurilor şi a
eludării din prezenta directivă să ﬁe considerate orientative şi neexhaustive. În special, nu ar
trebui să existe nicio cerinţă potrivit căreia ﬁecare element trebuie să ﬁe îndeplinit în ﬁecare
caz de detaşare.
__________
(1)
JO C 351, 15.11.2012, p. 61.
(2)
JO C 17, 19.1.2013, p. 67.
(3)
Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oﬁcial) şi Decizia Consiliului
din 13 mai 2014.
(4)
Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

_________
(6)
Deşi evaluarea elementelor faptice orientative ar trebui să ﬁe adaptată la ﬁecare caz în
parte şi să ţină seama de speciﬁcul situaţiei în cauză, situaţiile care reprezintă aceleaşi elemente faptice nu ar trebui să conducă la aprecieri sau evaluări juridice diferite din partea autorităţilor competente din state membre diferite.
(7)
În scopul de a evita, preveni şi combate folosirea abuzivă şi eludarea normelor aplicabile de către întreprinderile care proﬁtă în mod neadecvat sau fraudulos de libera prestare a
serviciilor prevăzută în TFUE şi/sau de aplicarea Directivei 96/71/CE, punerea în aplicare şi
monitorizarea noţiunii de detaşare ar trebui să ﬁe îmbunătăţite, iar la nivelul Uniunii ar trebui
introduse elemente mai uniforme, care să faciliteze o interpretare comună.
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(8)
Prin urmare, este necesar ca elementele faptice constituente care caracterizează natura temporară inerentă noţiunii de detaşare, precum şi condiţia ca angajatorul să ﬁe cu adevărat stabilit în statul membru din care se efectuează detaşarea să ﬁe examinate de autoritatea competentă a statului membru gazdă şi, dacă este cazul, în strânsă cooperare cu statul
membru de stabilire.
(9)
Atunci când examinează mărimea cifrei de afaceri realizate de o întreprindere în statul
membru de stabilire pentru a determina dacă întreprinderea respectivă desfăşoară în mod
real activităţi semniﬁcative, altele decât cele pur interne de gestionare şi/sau administrative,
autorităţile competente ar trebui să ia în considerare diferenţele în ceea ce priveşte puterea
de cumpărare a monedelor.
(10)
Elementele prevăzute în prezenta directivă în legătură cu punerea în aplicare şi monitorizarea detaşării pot, de asemenea, sprijini autorităţile competente în ceea ce priveşte identiﬁcarea lucrătorilor declaraţi în mod ﬁctiv drept independenţi. În conformitate cu Directiva
96/71/CE, deﬁniţia lucrătorului este cea care se aplică în dreptul statului membru pe teritoriul
căruia este detaşat un lucrător. Clariﬁcări suplimentare şi o mai bună monitorizare a detaşării
de către autorităţile competente relevante ar spori securitatea juridică şi ar oferi un instrument util care să contribuie la combaterea eﬁcace a cazurilor de lucrători independenţi ﬁctivi,
garantând totodată că lucrătorii detaşaţi nu sunt declaraţi în mod ﬁctiv ca lucrători independenţi şi venind, în acest mod, în sprijinul prevenirii, evitării şi combaterii eludării normelor
aplicabile.
(11) În cazul în care nu există o situaţie de detaşare reală şi apare un conﬂict de legi, ar trebui să se să se acorde importanţa cuvenită dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului (1) („Roma I”) sau ale Convenţiei de la Roma (2), care
sunt destinate să garanteze că salariaţii nu ar trebui să ﬁe lipsiţi de protecţia care le este oferită prin dispoziţii de la care nu se poate deroga printr-un acord sau de la care se poate deroga
doar în beneﬁciul lor. Statele membre ar trebui să se asigure că sunt în vigoare dispoziţii care
să protejeze în mod adecvat lucrătorii a căror detaşare nu este reală.
(12) Lipsa certiﬁcatului referitor la legislaţia privind securitatea socială aplicabilă menţionat
în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (3) poate ﬁ un
indiciu că situaţia nu ar trebui caracterizată drept situaţie de detaşare temporară într-un alt
stat membru decât cel în care lucrătorul în cauză munceşte în mod obişnuit în cadrul prestării
de servicii.
(13)
La fel ca în cazul Directivei 96/71/CE, prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere
aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (4).
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(14) Respectarea diversităţii sistemelor de relaţii de muncă la nivel naţional, precum şi a autonomiei partenerilor sociali este recunoscută în mod explicit în TFUE.
(15)
În numeroase state membre, partenerii sociali joacă un rol important în contextul detaşării lucrătorilor pentru prestarea de servicii, având în vedere că pot, în conformitate cu
dreptul intern şi/sau practicile naţionale, să stabilească diferitele niveluri, alternativ sau simultan, ale salariilor minime aplicabile. Partenerii sociali ar trebui să comunice respectivele
niveluri şi să informeze în legătură cu acestea.

__________
(1)
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea
aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).
(2)
Convenţia de la Roma din 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă în vederea semnării la Roma (80/934/CEE) (JO L 266, 9.10.1980, p. 1).
(3)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).
(4)
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1).

__________
(16) Punerea în aplicare şi asigurarea respectării aplicării eﬁcace şi adecvată constituie elemente esenţiale pentru protecţia drepturilor lucrătorilor detaşaţi şi pentru asigurarea unor
condiţii de concurenţă echitabile pentru prestatorii de servicii, în timp ce o aplicare deﬁcientă
diminuează eﬁcacitatea normelor Uniunii aplicabile în acest domeniu. Cooperarea strânsă
dintre Comisie şi statele membre şi, atunci când este cazul, cu autorităţile regionale şi locale
este aşadar esenţială, fără a neglija rolul important al inspectoratelor muncii şi al partenerilor
sociali în acest sens. Încrederea reciprocă, spiritul de cooperare, dialogul constant şi
înţelegerea reciprocă sunt esenţiale în acest sens.
(17) Este esenţial să se prevadă proceduri de monitorizare eﬁcace în statele membre pentru
asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE şi a prezentei directive, iar respectivele
proceduri ar trebui să ﬁe instituite, prin urmare, în întreaga Uniune.
(18)
Diﬁcultăţile de accesare a informaţiilor privind clauzele şi condiţiile de încadrare în
muncă constituie, într-un număr foarte mare de cazuri, motivul pentru care normele existente nu sunt aplicate de către prestatorii de servicii. Prin urmare, statele membre ar trebui
să se asigure că astfel de informaţii sunt puse la dispoziţie la scară largă, cu titlu gratuit şi că
se oferă un acces efectiv la acestea, nu doar prestatorilor de servicii din alte state membre, ci
şi lucrătorilor detaşaţi în cauză.
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(19) În cazul în care clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă sunt stabilite prin convenţii
colective care au fost declarate general aplicabile, statele membre ar trebui să se asigure, respectând în continuare autonomia partenerilor sociali, că respectivele convenţii colective
sunt puse la dispoziţie la scară largă, sub o formă accesibilă şi într-un climat de transparenţă.
(20) Pentru a îmbunătăţi accesibilitatea informaţiilor, ar trebui stabilită o sursă unică de informaţii în statele membre. Fiecare stat membru ar trebui să prevadă un site internet oﬁcial
naţional unic, în conformitate cu standardele de accesibilitate la internet, precum şi alte mijloace de comunicare adecvate. Site-ul internet oﬁcial naţional unic ar trebui să capete cel
puţin forma unui portal internet, să exercite rolul de portal de difuzare sau de principal punct
de intrare şi să ofere cu claritate şi precizie linkuri către sursele relevante de informaţii, precum şi informaţii succinte cu privire la conţinutul site-ului şi la linkurile menţionate mai sus.
Astfel de site-uri internet ar trebui să includă în special orice site-uri internet instituite în
temeiul legislaţiei Uniunii în vederea promovării spiritului antreprenorial şi/sau dezvoltării
prestării de servicii transfrontaliere. Statele membre gazdă ar trebui să ofere informaţii cu
privire la perioadele prevăzute în dreptul intern în care prestatorii de servicii trebuie să
păstreze documente după terminarea perioadei de detaşare.
(21)
Lucrătorii detaşaţi ar trebui să aibă dreptul de a primi, din partea statului membru
gazdă, informaţii generale referitoare la dreptul intern şi/sau practicile naţionale care sunt
aplicabile în cazul lor.
(22) Cooperarea administrativă şi asistenţa reciprocă între statele membre ar trebui să ﬁe în
conformitate cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (1), precum şi cu normele naţionale
privind protecţia datelor prin care se pune în aplicare legislaţia Uniunii. În ceea ce priveşte cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI),
aceasta ar trebui, de asemenea, să ﬁe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al
Parlamentului European şi al Consiliului (2) şi cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (3).
(23)
Pentru a asigura aplicarea corectă şi de a monitoriza respectarea normelor de fond cu
privire la clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă care trebuie respectate cu privire la lucrătorii detaşaţi, statele membre ar trebui să aplice numai anumite cerinţe administrative şi
măsuri de control în cazul întreprinderilor care detaşează lucrători în cadrul prestării de servicii. Conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, astfel de cerinţe şi măsuri
pot ﬁ justiﬁcate de motive imperative de interes general, care includ protecţia eﬁcace a drepturilor lucrătorilor, cu condiţia să ﬁe adecvate pentru a garanta atingerea obiectivului urmărit
şi să nu depăşească ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia. Astfel de cerinţe şi măsuri
nu pot ﬁ impuse decât dacă autorităţile competente nu îşi pot realiza în mod eﬁcace misiunea
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de supraveghere fără informaţiile necesare solicitate şi/sau dacă nişte măsuri mai puţin restrictive nu ar permite atingerea obiectivelor măsurilor naţionale de control considerate
necesare.
__________
(1)
Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor ﬁzice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO L 281,
23.11.1995, p. 31).
(2)
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind
protecţia persoanelor ﬁzice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(3)
Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei
2008/49/CE a Comisiei (”Regulamentul IMI”) (JO L 316, 14.11.2012, p. 1).

_________
(24)
Un prestator de servicii ar trebui să se asigure că identitatea lucrătorilor detaşaţi pe
care i-a inclus în declaraţia întocmită de către prestatorul de servicii pentru a permite desfăşurarea de controale faptice la locul de muncă poate ﬁ veriﬁcată, pe durata detaşării, de
către autorităţile competente.
(25)
Un prestator de servicii stabilit într-un alt stat membru ar trebui, fără întârzieri nejustiﬁcate, să informeze autorităţile competente ale statului membru gazdă cu privire la orice
schimbări importante ale datelor prezentate în declaraţia întocmită de către prestatorul de
servicii, pentru a permite desfăşurarea de controale faptice la locul de muncă.
(26) Obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei cerinţe administrative şi măsuri de control
nu ar trebui să constituie un proces de autorizare ex ante.
(27)
Cu scopul de a asigura o mai bună şi mai uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, precum şi asigurarea respectării aplicării acesteia în practică şi de a reduce, pe cât posibil, diferenţele în materie de aplicare şi de asigurare a respectării aplicării în Uniune, statele membre
ar trebui să se asigure că sunt efectuate inspecţii eﬁcace şi adecvate pe teritoriul lor, contribuind, în acest mod, printre altele, la combaterea muncii fără forme legate în cazul detaşării şi ţinând seama, de asemenea, de alte iniţiative juridice prin care se urmăreşte o mai
bună abordare a acestei problematici.
(28)
Atunci când este cazul şi în conformitate cu dreptul intern şi/sau practicile naţionale,
statele membre ar trebui să furnizeze întreprinderii inspectate un document întocmit în urma
inspecţiei sau a controlului, care să cuprindă toate informaţiile relevante.
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(29) Statele membre ar trebui să se asigure că sunt disponibile efective suﬁciente, care dispun de aptitudinile şi caliﬁcările necesare pentru desfăşurarea într-un mod eﬁcace a inspecţiilor şi pentru a permite să se răspundă fără întârzieri nejustiﬁcate la cererile de informare prevăzute de prezenta directivă şi prezentate ﬁe de statul membru gazdă, ﬁe de statul membru
de stabilire.
(30)
Inspectoratele de muncă, partenerii sociali şi alte organisme de monitorizare sunt deosebit de importante în acest sens şi ar trebui să continue să joace un rol crucial.
(31)
Pentru a aborda în mod ﬂexibil diversitatea pieţelor muncii şi ale sistemelor de relaţii
de muncă, în mod excepţional, angajatorii şi salariaţii şi/sau alţi actori şi/sau organisme pot
monitoriza anumite clauze şi condiţii de încadrare în muncă a lucrătorilor detaşaţi, cu condiţia
ca să ofere persoanelor respective o protecţie echivalentă şi să îşi exercite controlul în mod
nediscriminatoriu şi obiectiv.
(32)
Autorităţile responsabile cu inspecţia din statele membre şi alte organisme relevante
de supraveghere şi de asigurare a respectării aplicării ar trebui să recurgă la cooperarea şi la
schimburile de informaţii prevăzute în legislaţia relevantă pentru a veriﬁca dacă normele
aplicabile lucrătorilor detaşaţi au fost respectate.
(33)
Statele membre sunt încurajate în special să introducă o abordare mai integrată a inspecţiilor muncii. Ar trebui examinată, de asemenea, necesitatea de a elabora standarde comune pentru a institui metode, practici şi standarde minime comparabile la nivelul Uniunii.
Cu toate acestea, elaborarea de standarde comune nu ar trebui să conducă la îngrădirea eforturilor depuse de statele membre pentru a combate în mod eﬁcace munca fără forme legale.
(34) Pentru a facilita asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE şi pentru a asigura o
aplicare mai eﬁcace a acesteia în practică, ar trebui să existe mecanisme de recurs eﬁciente
prin intermediul cărora lucrătorii detaşaţi să poată depune plângeri sau să iniţieze proceduri,
ﬁe în mod direct, ﬁe, cu aprobarea lor, prin intermediul unor părţi terţe relevante desemnate,
cum ar ﬁ sindicatele sau alte asociaţii, precum şi prin instituţii comune ale partenerilor sociali.
Aceste mecanisme nu ar trebui să aducă atingere normelor de procedură naţionale privind
reprezentarea şi apărarea în faţa instanţelor şi nici competenţelor şi altor drepturi ale sindicatelor şi ale altor reprezentanţi ai angajaţilor întemeiate pe dreptul intern şi/sau practicile
naţionale.
(35) Pentru a se asigura faptul că un lucrător detaşat primeşte plata corectă şi cu condiţia ca
indemnizaţiile speciﬁce detaşării să poată ﬁ considerate ca făcând parte din salariul minim,
aceste indemnizaţii ar trebui să ﬁe deduse din salarii doar dacă dreptul intern, convenţiile
colective şi/sau practicile naţionale din statul membru gazdă prevăd acest lucru.
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(36)
Respectarea normelor aplicabile în domeniul detaşării lucrătorilor în practică şi protecţia efectivă a drepturilor lucrătorilor în această privinţă reprezintă chestiuni cărora trebuie
să li se acorde o importanţă deosebită în cadrul lanţurilor de subcontractare şi ar trebui asigurate prin intermediul unor măsuri corespunzătoare în conformitate cu dreptul intern şi/sau
practicile naţionale şi în conformitate cu dreptul Uniunii. Astfel de măsuri pot include introducerea în mod voluntar, după consultarea partenerilor sociali relevanţi, a unui mecanism de
asigurare a răspunderii directe a subcontractantului, în plus faţă de răspunderea angajatorului sau în locul acesteia, în ceea ce priveşte remuneraţia netă restantă aferentă salariilor minime nete şi/sau contribuţiile datorate unor fonduri sau instituţii comune ale partenerilor sociali reglementate prin lege sau prin convenţii colective de muncă, în măsura în care acestea
sunt reglementate prin articolul 3 alineatul (1) din Directiva 96/71/CE. Cu toate acestea,
statele membre au în continuare libertatea de a prevedea norme mai stricte privind răspunderea, în temeiul dreptului intern, sau de a adopta reglementări suplimentare în temeiul
dreptului intern, într-un mod nediscriminatoriu şi proporţional.
(37) Statele membre care au introdus măsuri pentru asigurarea respectării normelor aplicabile în cadrul lanţurilor de subcontractare ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea faptul
că un (sub)contractant nu ar trebui să ﬁe răspunzător în circumstanţe speciﬁce sau că răspunderea acestuia poate ﬁ limitată în cazurile în care au fost îndeplinite obligaţii de diligenţă de
către (sub)contractantul respectiv. Aceste măsuri ar trebui deﬁnite de dreptul intern, ţinând
seama de circumstanţele speciﬁce ale statului membru în cauză, şi pot include, printre altele,
măsuri adoptate de contractant privind documentaţia care atestă respectarea cerinţelor administrative şi măsuri de control destinate asigurării unei monitorizări eﬁcace a respectării
normelor aplicabile privind detaşarea lucrătorilor.
(38) Este îngrijorător faptul că statele membre întâmpină încă numeroase diﬁcultăţi în ceea
ce priveşte recuperarea sancţiunilor administrative şi/sau a amenzilor administrative transfrontaliere şi, prin urmare, este necesar să ﬁe abordată recunoaşterea reciprocă a sancţiunilor
administrative şi/sau a amenzilor administrative.
(39)
Disparităţile între sistemele statelor membre în ceea ce priveşte mijloacele de executare a sancţiunilor administrative şi/sau a amenzilor administrative impuse în situaţii transfrontaliere pot aduce prejudicii bunei funcţionări a pieţei interne; prin urmare, există riscul ca
garantarea unui nivel echivalent de protecţie în întreaga Uniune pentru lucrătorii detaşaţi să
ﬁe foarte diﬁcilă sau chiar imposibilă.
(40)
Asigurarea în mod eﬁcace a respectării normelor de fond care reglementează detaşarea lucrătorilor în vederea prestării de servicii ar trebui realizată prin acţiuni speciﬁce
punând accentul pe executarea transfrontalieră a sancţiunilor administrative ﬁnanciare şi/sau
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a amenzilor administrative impuse. Aşadar, alinierea legislaţiei statelor membre în acest
domeniu este o condiţie prealabilă esenţială pentru a garanta un nivel de protecţie mai ridicat, echivalent şi comparabil, necesar în scopul unei bune funcţionări a pieţei interne.
(41)
Adoptarea unor norme comune de acordare a asistenţei şi sprijinului reciproc, destinate a ﬁ utilizate pentru măsurile de executare şi costurile aferente, precum şi adoptarea de
cerinţe uniforme pentru notiﬁcarea deciziilor referitoare la sancţiunile administrative şi/sau
amenzile administrative impuse în ceea ce priveşte nerespectarea Directivei 96/71/CE, precum şi ale prezentei directive, ar trebui să rezolve o serie de probleme concrete de executare
transfrontalieră şi să garanteze o mai bună comunicare şi executare a unor astfel de decizii
emise de un alt stat membru.
(42)
Dacă se constată că prestatorul de servicii nu este stabilit în mod efectiv în statul
membru de stabilire sau că adresa ori datele întreprinderii sunt false, autorităţile competente
nu ar trebui să pună capăt procedurii din motive formale, ci să ancheteze chestiunea în continuare pentru a stabili identitatea persoanei ﬁzice sau juridice responsabile cu detaşarea.
(43) Recunoaşterea deciziilor prin care se impune o sancţiune administrativă şi/sau amendă
administrativă şi a cererilor de executare a unei astfel de sancţiuni şi/sau amenzi ar trebui să
bazeze pe principiul încrederii reciproce. În acest scop, motivele de nerecunoaştere sau de
refuz în vederea recuperării unei sancţiuni administrative şi/sau a unei amenzi administrative
ar trebui să se limiteze la minimul necesar.
(44)
Fără a aduce atingere instituirii unor norme mai uniforme în ceea ce priveşte executarea transfrontalieră a sancţiunilor administrative şi/sau a amenzilor administrative şi
necesitatea de elaborare a unor criterii comune pentru proceduri mai eﬁcace de sancţionare
în caz de neplată, aceste dispoziţii nu ar trebui să afecteze competenţele statelor membre de
a-şi stabili propriul sistem de sancţiuni şi amenzi sau măsuri de recuperare prevăzute de dreptul intern. Prin urmare, instrumentul care permite aplicarea sau executarea unor astfel de
sancţiuni şi/sau amenzi poate, dacă este cazul, ţinând seama de dreptul intern şi/sau practicile naţionale din statul membru solicitat, să ﬁe completat, însoţit sau înlocuit cu un titlu care
permite aplicarea sau executarea sa în statul membru solicitat.
(45)
Normele mai uniforme nu ar trebui să aibă ca efect modiﬁcarea obligaţiei de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale pârâţilor, precum şi a principiilor fundamentale de drept care li se aplică acestora, astfel cum sunt consacrate la articolul 6 din
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cum ar ﬁ dreptul de a ﬁ audiat, dreptul la o cale de
atac eﬁcientă şi dreptul la un proces echitabil sau principiul ne bis in idem.
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(46)
Prezenta directivă nu are drept scop să stabilească norme armonizate pentru cooperarea judiciară, competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă
şi comercială, nici să abordeze legislaţia aplicabilă.
(47)
Statele membre ar trebui să ia măsuri adecvate în caz de nerespectare a obligaţiilor
prevăzute de prezenta directivă, inclusiv proceduri administrative şi judiciare, şi ar trebui să
prevadă sancţiuni eﬁciente, disuasive şi proporţionale pentru eventualele cazuri de nerespectare a obligaţiilor ce decurg din prezenta directivă.
(48) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi se conformează principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce
priveşte protecţia datelor cu caracter personal (articolul 8), libertatea de alegere a ocupaţiei şi
dreptul la muncă (articolul 15), libertatea de a desfăşura o activitate comercială (articolul 16),
dreptul de negociere şi de acţiune colectivă (articolul 28), condiţii de muncă echitabile şi
corecte (articolul 31), dreptul la o cale de atac eﬁcientă şi la un proces echitabil (articolul 47),
prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare (articolul 48) şi dreptul de a nu ﬁ judecat de
două ori pentru aceeaşi infracţiune (ne bis in idem) (articolul 50), şi trebuie să ﬁe pusă în aplicare în conformitate cu aceste drepturi şi principii.
(49) Pentru a facilita o mai bună şi mai uniformă aplicare a Directivei 96/71/CE, este oportun
să se prevadă un sistem electronic de schimb de informaţii pentru a facilita cooperarea administrativă, iar autorităţile competente ar trebui să utilizeze IMI cât mai mult posibil. Totuşi,
acest lucru nu ar trebui să împiedice aplicarea acordurilor sau a înţelegerilor bilaterale existente şi viitoare privind cooperarea administrativă şi asistenţa reciprocă.
(50)
Deoarece obiectivul prezentei directive, şi anume acela de a stabili un cadru comun
conţinând un set de dispoziţii, măsuri şi mecanisme de control adecvate, necesare pentru o
punere în aplicare, o aplicare şi o asigurarea a respectării aplicării mai bună şi mai uniformă a
Directivei 96/71/CE, nu poate ﬁ realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar,
având în vedere amploarea şi efectele acţiunii, poate ﬁ realizat mai bine la nivelul Uniunii,
aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este
deﬁnit la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este
deﬁnit la articolul menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivului menţionat.
(51)
Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor a fost consultată în conformitate cu
articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi a emis un aviz la 19 iulie 2012 (1),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
Obiect
(1) Prezenta directivă instituie un cadru comun al unui set de dispoziţii, măsuri şi mecanisme de control adecvate, necesare pentru o punere în aplicare, o aplicare şi o asigurarea a respectării aplicării mai
bune şi mai uniforme ale Directivei 96/71/CE, inclusiv măsuri pentru a preveni şi sancţiona orice abuz şi
eludare privind normele aplicabile, fără a aduce atingere domeniului de aplicare al Directivei 96/71/CE.
__________
(1)

JO C 27, 29.1.2013, p. 4.

__________
Prezenta directivă urmăreşte să garanteze respectarea unui nivel adecvat de protecţie a drepturilor
lucrătorilor detaşaţi pentru prestarea transfrontalieră de servicii, în special asigurarea respectării
aplicării clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă ce se aplică în statul membru în care urmează să
ﬁe prestat serviciul, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 96/71/CE, facilitând în acelaşi timp exercitarea libertăţii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, promovând un climat de concurenţă loială între aceştia din urmă şi sprijinind astfel funcţionarea pieţei interne.
(2) Prezenta directivă nu afectează în niciun fel exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt
recunoscute în statele membre, precum şi la nivelul Uniunii, inclusiv dreptul sau libertatea de a intra în
grevă sau de a întreprinde alte acţiuni care ţin de sistemele speciﬁce de relaţii de muncă din statele
membre, în conformitate cu dreptul intern şi/sau practicile naţionale. Ea nu afectează nici dreptul de a
negocia, de a încheia şi de a pune în aplicare convenţii colective şi de a desfăşura acţiuni colective în
conformitate cu dreptul intern şi/sau practicile naţionale.
Articolul 2
Deﬁniţii
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele deﬁniţii:
(a) „autoritate competentă” înseamnă o autoritate sau un organism, care poate include biroul
(birourile) de legătură menţionat(e) la articolul 4 din Directiva 96/71/CE, desemnată de un stat
membru să îndeplinească funcţii în temeiul Directivei 96/71/CE şi în temeiul prezentei directive;

pagina 11

(b) „autoritate solicitantă” înseamnă autoritatea competentă dintr-un stat membru care transmite o cerere de asistenţă, de informaţii, de notiﬁcare sau de executare a unei sancţiuni şi/sau a
unei amenzi, astfel cum este menţionată în capitolul VI;
(c) „autoritate solicitată” înseamnă autoritatea competentă dintr-un stat membru căreia îi este
adresată o cerere de asistenţă, de informaţii, de notiﬁcare sau de executare a unei sancţiuni şi/sau
a unei amenzi, astfel cum este menţionată în capitolul VI.

Articolul 3
Autorităţile competente şi birourile de legătură
În sensul prezentei directive, statele membre, în conformitate cu dreptul intern şi/sau practicile
naţionale, desemnează una sau mai multe autorităţi competente care pot include unul sau mai multe
birouri de legătură menţionate la articolul 4 din Directiva 96/71/CE. Atunci când îşi desemnează autorităţile competente, statele membre tratează cu consideraţia cuvenită necesitatea de a asigura protecţia datelor pentru informaţiile comunicate, precum şi drepturile legale ale persoanelor ﬁzice şi juridice care pot ﬁ afectate. Statele membre au responsabilitatea ﬁnală în ceea ce priveşte garantarea
protecţiei datelor şi garantarea drepturilor legale ale persoanele afectate şi implementează mecanisme corespunzătoare în acest sens.
Statele membre comunică datele de contact ale autorităţilor competente Comisiei şi celorlalte state
membre. Comisia publică şi actualizează cu regularitate lista autorităţilor competente şi a birourilor de
legătură.
Atât celelalte state membre, cât şi instituţiile Uniunii respectă alegerea ﬁecărui stat membru în ceea
ce priveşte autorităţile competente desemnate.
Articolul 4
Identiﬁcarea unei detaşări reale şi prevenirea abuzurilor şi eludărilor
(1) În scopul punerii în aplicare, al aplicării şi al asigurării respectării aplicării Directivei 96/71/CE, autorităţile competente realizează o evaluare de ansamblu a tuturor elementelor faptice considerate
necesare, inclusiv, în special, a celor indicate la alineatele (2) şi (3) ale prezentului articol. Elementele
respective sunt destinate să le ofere asistenţă autorităţilor competente atunci când efectuează veriﬁcări şi controale şi în cazurile în care au motive să creadă că un lucrător nu poate ﬁ considerat detaşat
în temeiul Directivei 96/71/CE. Aceste elemente sunt factori orientativi în evaluarea globală care trebuie realizată şi, prin urmare, nu sunt apreciate separat.
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(2) Pentru a stabili dacă o întreprindere exercită în mod efectiv activităţi semniﬁcative, altele decât
cele pur interne de gestionare şi/sau administrative, autorităţile competente realizează, luând în considerare un interval de timp mai îndelungat, o evaluare de ansamblu a tuturor elementelor faptice care
caracterizează activităţile desfăşurate de o întreprindere în statul membru în care aceasta este stabilită şi, atunci când este necesar, în statul membru gazdă. Aceste elemente pot include, în special, aspectele următoare:
(a) locul în care întreprinderea îşi are sediul social şi administraţia, locul în care deţine birourile,
plăteşte impozite şi contribuţii de asigurări sociale şi, dacă este cazul, în conformitate cu dreptul
intern, este autorizată să îşi exercite activitatea sau este înregistrată la camerele de comerţ sau
organismele profesionale;
(b) locul de recrutare a lucrătorilor detaşaţi şi locul din care sunt detaşaţi;
(c) legea aplicabilă contractelor încheiate de întreprindere cu lucrătorii acesteia, pe de o parte, şi
cu clienţii, pe de altă parte;
(d) locul în care întreprinderea îşi exercită activitatea de bază, precum şi locul în care angajează
personal administrativ;
(e) numărul de contracte executate şi/sau mărimea cifrei de afaceri realizate în statul membru de
stabilire, ţinând seama de situaţia speciﬁcă, printre altele, a întreprinderilor nou înﬁinţate şi a
IMM-urilor.

(3) Pentru a evalua dacă un lucrător detaşat temporar îşi desfăşoară munca pe teritoriul unui stat
membru, altul decât cel în care lucrează în mod obişnuit, se examinează toate elementele faptice care
caracterizează această muncă şi situaţia lucrătorului. Aceste elemente pot include, în special, aspectele următoare:
(a) munca se desfăşoară pentru o perioadă limitată de timp în alt stat membru;
(b) data la care începe detaşarea;
(c) detaşarea se efectuează în alt stat membru decât statul în care sau din care lucrătorul detaşat
îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008
(Roma I) şi/sau Convenţia de la Roma;
(d) lucrătorul detaşat se întoarce sau se aşteaptă că îşi va relua munca în statul membru din care a
fost detaşat, după ﬁnalizarea muncii sau prestarea de servicii pentru care a fost detaşat;
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(e) natura activităţilor;
(f) cheltuielile de transport, masă şi cazare sunt asigurate sau rambursate de angajatorul care detaşează lucrătorul şi, în acest caz, modul în care transportul, masa şi cazarea sunt puse la dispoziţie sau metoda de rambursare;
(g) orice perioade anterioare în care postul a fost ocupat de acelaşi sau de un alt lucrător
(detaşat).

(4) Nerespectarea unuia sau a mai multora dintre elementele faptice prevăzute la alineatele (2) şi (3)
nu exclude în mod automat posibilitatea ca o situaţie dată să ﬁe caracterizată drept una de detaşare.
Evaluarea acestor elemente se adaptează ﬁecărui caz în parte şi ţine cont de particularităţile situaţiei.
(5) Elementele menţionate în prezentul articol şi utilizate de către autorităţile competente la evaluarea de ansamblu a unei situaţii pentru a stabili dacă este vorba despre o detaşare reală pot ﬁ luate în
considerare şi pentru a stabili dacă o persoană se încadrează la deﬁniţia aplicabilă a unui lucrător în
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva 96/71/CE. Statele membre ar trebui să se orienteze, printre altele, în funcţie de fapte legate de executarea lucrărilor, de subordonarea şi de remunerarea lucrătorului, indiferent de modul în care este caracterizată relaţia în orice dispoziţie, contractuală
sau nu, care a fost, eventual, convenită între părţi.
CAPITOLUL II
ACCESUL LA INFORMAŢII
Articolul 5
Îmbunătăţirea accesului la informaţii
(1) Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta faptul că informaţiile privind
clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă menţionate la articolul 3 din Directiva 96/71/CE care trebuie să ﬁe aplicate şi respectate de prestatorii de servicii sunt puse la dispoziţie pe scară largă şi gratuit, într-un mod clar, transparent, lipsit de ambiguitate şi uşor accesibil de la distanţă şi prin mijloace
electronice, în formate şi în conformitate cu standardele informatice privind accesibilitatea online care
asigură accesul persoanelor cu handicap şi pentru a garanta că birourile de legătură sau celelalte organisme naţionale competente menţionate la articolul 4 din Directiva 96/71/CE sunt în măsură să îşi
îndeplinească sarcinile în mod eﬁcace.
(2) Pentru a contribui la îmbunătăţirea accesului la informaţii, statele membre:
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(a) indică în mod clar, într-o manieră detaliată şi uşor de utilizat şi într-un format accesibil, pe un
site internet oﬁcial naţional unic şi prin alte mijloace adecvate, care sunt clauzele şi condiţiile de
încadrare în muncă şi/sau care parte a dreptului naţional şi/sau regional urmează să se aplice lucrătorilor detaşaţi pe teritoriul acestora;
(b) iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţie pe scară largă pe site-ul internet naţional oﬁcial unic şi prin alte mijloace adecvate informaţiile cu privire la convenţiile colective aplicabile şi
persoanele vizate şi cu privire la clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă care urmează să ﬁe
aplicate de către prestatorii de servicii din alte state membre, în conformitate cu Directiva 96/71/
CE, includ, dacă este posibil, linkuri către site-urile internet existente şi alte puncte de contact, în
special cele legate de partenerii sociali relevanţi;
(c) pun informaţiile la dispoziţia lucrătorilor şi prestatorilor de servicii, cu titlu gratuit, în limba
(limbile) oﬁcială (oﬁciale) ale statului membru gazdă şi în limbile cele mai relevante ţinând seama
de cererea de pe propriile pieţe ale muncii şi lăsând opţiunile în acest sens la latitudinea statului
membru gazdă. Aceste informaţii sunt făcute disponibile, dacă este posibil, sub formă rezumativă
într-o broşură care să indice principalele condiţii de muncă aplicabile, oferind inclusiv descrierea
procedurilor de depunere a plângerilor, şi, la cerere, în formate accesibile persoanelor cu handicap; pun la dispoziţie într-un mod uşor accesibil, cu titlu gratuit, informaţii suplimentare detaliate
privind condiţiile de muncă şi sociale aplicabile lucrătorilor detaşaţi, referitoare inclusiv la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
(d) îmbunătăţesc accesibilitatea şi claritatea informaţiilor pertinente, în special a celor furnizate
pe un site internet oﬁcial naţional unic, menţionat la litera (a);
(e) indică o persoană de contact din cadrul biroului de legătură, responsabilă cu tratarea cererilor
de informaţii;
(f) actualizează informaţiile furnizate în ﬁşele de ţară.

(3) Comisia va continua să sprijine statele membre în domeniul accesului la informaţii.
(4) În cazul în care, în conformitate cu dreptul intern, tradiţiile şi practicile naţionale şi respectând pe
deplin autonomia partenerilor sociali, clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă menţionate la articolul 3 din Directiva 96/71/CE sunt stabilite prin convenţii colective în conformitate cu articolul 3 alineatele (1) şi (8) din directiva menţionată, statele membre se asigură că clauzele şi condiţiile în cauză se
pun la dispoziţia prestatorilor de servicii din alte state membre şi a lucrătorilor detaşaţi într-o manieră
uşor de consultat şi transparentă şi urmăresc să obţină implicarea partenerilor sociali în această privinţă. Informaţiile relevante în acest sens ar trebui să se refere, în special, la diferitele niveluri minime
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de plată şi la elementele lor constitutive, la metoda utilizată pentru calcularea remuneraţiei datorate
şi, acolo unde este relevant, la criteriile de clasiﬁcare în diferitele categorii de salarii.
(5) Statele membre indică organismele şi autorităţile cărora lucrătorii şi întreprinderile li se pot adresa
pentru informaţii generale în legătură cu dreptul intern şi practicile naţionale aplicabile acestora în
ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor pe teritoriul statelor membre în cauză.
CAPITOLUL III
COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ
Articolul 6
Asistenţa reciprocă — principii generale
(1) Statele membre lucrează în strânsă cooperare şi îşi acordă fără întârzieri nejustiﬁcate asistenţă reciprocă pentru a facilita punerea în aplicare, aplicarea şi asigurarea respectării aplicării prezentei directive şi a Directivei 96/71/CE.
(2) Cooperarea dintre statele membre constă în special în a răspunde cererilor de informare motivate
din partea autorităţilor competente şi în efectuarea unor veriﬁcări, inspecţii şi investigaţii cu privire la
situaţiile de detaşare menţionate la articolul 1 alineatul (3) din Directiva 96/71/CE, inclusiv investigarea
oricărei nerespectări sau abuz în ceea ce priveşte normele aplicabile privind detaşarea lucrătorilor.
Cererile de informare includ informaţii cu privire la eventuala executare a unei sancţiuni administrative
şi/sau a unei amenzi administrative sau la notiﬁcarea unei decizii prin care se impune o astfel de
sancţiune şi/sau amendă, astfel cum este menţionată în capitolul VI.
(3) Cooperarea dintre statele membre poate include, de asemenea, transmiterea sau comunicarea de
documente.
(4) Pentru a răspunde unei cereri de asistenţă din partea autorităţilor competente dintr-un alt stat
membru, statele membre se asigură că prestatorii de servicii stabiliţi pe teritoriul lor transmit autorităţilor lor competente toate informaţiile necesare pentru controlul activităţii lor în conformitate cu
dreptul intern. Statele membre iau măsurile corespunzătoare în cazul nefurnizării acestor informaţii.
(5) În cazul unor diﬁcultăţi privind îndeplinirea unei cereri de informare sau efectuarea de veriﬁcări, inspecţii sau investigaţii, statul membru în cauză informează fără întârziere statul membru solicitant, în
vederea găsirii unei soluţii.
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În cazul oricăror probleme persistente legate de schimbul de informaţii sau al unui refuz permanent de
a oferi informaţii, Comisia este informată, dacă este cazul prin intermediul IMI, şi ia măsurile adecvate.
(6) Statele membre furnizează informaţiile cerute de către alte state membre sau de către Comisie
prin mijloace electronice, cu respectarea următoarelor termene:
(a) dacă este vorba despre cazuri urgente care necesită consultarea de registre, cum ar ﬁ cele
legate de conﬁrmarea codului de înregistrare în scopuri de TVA, în vederea veriﬁcării existenţei
unei stabiliri într-un alt stat membru, cât mai rapid posibil şi în maximum două zile lucrătoare de la
primirea cererii.

Motivul caracterului urgent se indică în mod clar în cerere, inclusiv câteva detalii care să demonstreze acest caracter urgent;
(b) în cazul tuturor celorlalte cereri de informare, maximum 25 de zile lucrătoare de la primirea
cererii, cu excepţia cazului în care între statele membre se convine, de comun acord, un termen
mai scurt.

(7) Statele membre se asigură că registrele în care au fost înscrişi prestatorii de servicii şi care pot ﬁ
consultate de către autorităţile competente pe teritoriul lor pot ﬁ, de asemenea, consultate în aceleaşi
condiţii de către autorităţile competente echivalente ale celorlalte state membre, în scopul punerii în
aplicare a prezentei directive şi a Directivei 96/71/CE, în măsura în care aceste registre sunt listate de
statele membre în sistemul IMI.
(8) Statele membre se asigură că informaţiile schimbate de către organismele menţionate la articolul
2 litera (a) sau transmise acestora sunt utilizate numai în scopul (scopurile) pentru care au fost solicitate.
(9) Cooperarea administrativă şi asistenţa reciprocă se furnizează cu titlu gratuit.
(10) O cerere de informaţii nu împiedică autorităţile competente să ia măsuri în conformitate cu dispoziţiile relevante din dreptul naţional şi din dreptul Uniunii pentru a cerceta şi a preveni presupusele
încălcări ale Directivei 96/71/CE sau ale prezentei directive.
Articolul 7
Rolul statelor membre în cadrul cooperării administrative
(1) În conformitate cu principiile stabilite la articolele 4 şi 5 din Directiva 96/71/CE, în timpul perioadei
de detaşare a unui lucrător într-un alt stat membru, inspecţiile vizând clauzele şi condiţiile de în-
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cadrare în muncă care trebuie respectate în conformitate cu Directiva 96/71/CE ţin de răspunderea autorităţilor statului membru gazdă, în cooperare, atunci când acest lucru este necesar, cu cele ale statului membru de stabilire.
(2) Statul membru de stabilire al prestatorului de servicii va continua să monitorizeze, să controleze şi
să adopte măsurile de supraveghere sau de executare necesare, în conformitate cu dreptul intern,
practicile şi procedurile sale administrative naţionale, cu privire la lucrătorii detaşaţi în alt stat membru.
(3) Statul membru de stabilire al prestatorului de servicii asistă statul membru în care are loc detaşarea, astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor aplicabile în temeiul Directivei 96/71/CE şi al
prezentei directive. Această responsabilitate nu diminuează în niciun fel posibilităţile statului membru
în care are loc detaşarea de a desfăşura activităţi de monitorizare, activităţi de control sau de a lua
orice măsuri de supraveghere şi de executare necesare, în conformitate cu prezenta directivă şi cu Directiva 96/71/CE.
(4) În cazul în care există fapte care indică posibile nereguli, un stat membru comunică din proprie iniţiativă statului membru vizat orice informaţii relevante, fără întârzieri nejustiﬁcate.
(5) Autorităţile competente din statul membru gazdă pot solicita, de asemenea, autorităţilor competente din statul membru de stabilire, în ceea ce priveşte ﬁecare prestare de servicii sau ﬁecare prestator de servicii, furnizarea de informaţii privind legalitatea stabilirii şi buna conduită a prestatorului de
servicii, precum şi privind absenţa oricărei încălcări a normelor aplicabile. Autorităţile competente din
statul membru de stabilire comunică respectivele informaţii în conformitate cu articolul 6.
(6) Obligaţiile prevăzute în prezentul articol nu dau naştere unei obligaţii din partea statului membru
de stabilire de a efectua veriﬁcări şi controale faptice pe teritoriul statului membru gazdă în care se
prestează serviciul. Astfel de veriﬁcări şi controale pot ﬁ efectuate, în cazul în care este necesar, de
către autorităţile statului membru gazdă, din proprie iniţiativă sau la cererea autorităţilor competente
din statul membru de stabilire, în conformitate cu articolul 10 şi cu respectarea atribuţiilor de control
prevăzute în dreptul intern, practicile şi procedurile administrative naţionale ale statului membru
gazdă şi în conformitate cu dreptul Uniunii.
Articolul 8
Măsuri de însoţire
(1) Statele membre, asistate de Comisie, adoptă măsuri de însoţire pentru a dezvolta, facilita şi promova schimburi între funcţionarii însărcinaţi cu punerea în aplicare a cooperării administrative şi a
asistenţei reciproce, precum şi pentru a monitoriza respectarea şi asigurarea respectării aplicării
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normelor aplicabile. De asemenea, statele membre pot să adopte măsuri de însoţire pentru a veni în
sprijinul organizaţiilor care oferă informaţii lucrătorilor detaşaţi.
(2) Comisia evaluează necesitatea unui sprijin ﬁnanciar în scopul de a îmbunătăţi şi mai mult cooperarea administrativă şi de a spori încrederea reciprocă prin intermediul proiectelor, inclusiv prin promovarea schimburilor de funcţionari competenţi şi formare, precum şi prin elaborarea, încurajarea şi
promovarea bunelor practici, inclusiv cele ale partenerilor sociali la nivelul UE, cum ar ﬁ dezvoltarea şi
actualizarea bazelor de date sau a site-urilor internet comune care conţin informaţii generale sau sectoriale speciﬁce privind clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă care trebuie respectate şi
colectarea şi evaluarea unor date exhaustive speciﬁce procesului de detaşare.
În cazul în care ajunge la concluzia că există o astfel de necesitate, Comisia utilizează, fără a aduce
atingere prerogativelor Parlamentului European şi ale Consiliului în cadrul procedurii bugetare, instrumentele de ﬁnanţare disponibile vizând consolidarea cooperării administrative.
(3) Respectând autonomia partenerilor sociali, Comisia şi statele membre pot asigura sprijinul adecvat
iniţiativelor relevante întreprinse de către partenerii sociali la nivelul Uniunii şi la nivel naţional cu
scopul de a informa întreprinderile şi lucrătorii cu privire la clauzele şi condiţiile de încadrare în muncă
aplicabile stabilite în prezenta directivă şi în Directiva 96/71/CE.
CAPITOLUL IV
CONTROLUL RESPECTĂRII DISPOZIŢIILOR APLICABILE
Articolul 9
Cerinţe administrative şi măsuri de control
(1) Statele membre nu pot impune decât cerinţe administrative şi măsuri de control necesare pentru a
asigura monitorizarea eﬁcace a respectării obligaţiilor prevăzute în prezenta directivă şi în Directiva
96/71/CE, cu condiţia ca acestea să ﬁe justiﬁcate şi proporţionale în conformitate cu dreptul Uniunii.
În aceste scopuri, statele membre pot impune îndeosebi următoarele măsuri:
(a) obligaţia pentru un prestator de servicii stabilit în alt stat membru de a efectua o simplă declaraţie către autorităţile competente naţionale responsabile, cel târziu la începutul prestării serviciilor, în limba oﬁcială/în una dintre limbile oﬁciale ale statului membru gazdă sau într-o altă limbă acceptată/în alte limbi acceptate de statul membru gazdă, care să conţină informaţiile relevante necesare pentru a permite controale faptice la locul de muncă, inclusiv:
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(i) identitatea prestatorului de servicii;
(ii) numărul anticipat de lucrători detaşaţi clar identiﬁcabili;
(iii) persoanele menţionate la literele (e) şi (f);
(iv) durata anticipată şi datele preconizate de începere şi de încheiere a detaşării;
(v) adresa (adresele) locului de muncă; şi
(vi) natura serviciilor care justiﬁcă detaşarea;
(b) obligaţia de a deţine sau de a pune la dispoziţie şi/sau de a păstra copii în format de hârtie sau
în format electronic ale contractului de muncă sau un document echivalent în sensul Directivei
91/533/CEE a Consiliului (1), inclusiv, în cazul în care este necesar sau relevant, informaţiile suplimentare menţionate la articolul 4 din directiva respectivă, ﬁşe de salariu, ﬁşe de prezenţă care să
indice începutul, sfârşitul şi durata timpului de lucru zilnic, precum şi dovada de plată a salariilor
sau copiile documentelor echivalente pe perioada detaşării într-un loc accesibil şi identiﬁcabil în
mod clar pe teritoriul său, cum ar ﬁ locul de muncă sau şantierul, sau pentru lucrătorii mobili din
sectorul transporturilor, baza de operaţiuni sau vehiculul cu care este furnizat serviciul;
(c) obligaţia de a furniza documentele menţionate la litera (b), după terminarea perioadei de detaşare, la cererea autorităţilor din statul membru gazdă, într-un termen rezonabil;
(d) obligaţia de a furniza o traducere a documentelor menţionate la litera (b) în limba oﬁcială/în
una dintre limbile oﬁciale ale statului membru gazdă sau într-o altă limbă/în alte limbi acceptate
de statul membru gazdă în cauză;
(e) obligaţia de a desemna o persoană care să asigure legătura cu autorităţile competente din
statul membru gazdă în care sunt prestate serviciile şi să trimită şi să primească documente şi/sau
avize, dacă este cazul;
(f) obligaţia de a desemna o persoană de contact, în cazul în care este necesar, care să acţioneze
în calitate de reprezentant prin intermediul căruia partenerii sociali competenţi pot încerca să determine prestatorul de servicii să se angajeze în negocieri colective în statul membru gazdă, în
conformitate cu dreptul intern şi/sau practicile naţionale, pe perioada în care sunt prestate serviciile. Această persoană poate ﬁ diferită de persoana menţionată la litera (e) şi nu este obligată să ﬁe
prezentă în statul membru gazdă, dar trebuie să ﬁe disponibilă în urma unei cereri rezonabile şi
justiﬁcate.
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(2) Statele membre pot impune alte cerinţe administrative şi măsuri de control în cazul în care apar
situaţii sau evoluţii noi, din care reiese că cerinţele administrative şi măsurile de control existente nu
sunt suﬁciente sau eﬁciente pentru a asigura monitorizarea eﬁcace a respectării obligaţiilor prevăzute
în Directiva 96/71/CE şi în prezenta directivă, cu condiţia să ﬁe justiﬁcate şi proporţionale.
_________
(1)
Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă (JO L 288, 18.10.1991, p. 32).

__________
(3) Prezentului articol nu afectează alte obligaţii care decurg din legislaţia Uniunii, inclusiv pe cele care
decurg din Directiva 89/391/CEE a Consiliului (1) şi din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, şi/sau din dreptul intern privind protecţia sau încadrarea în muncă a lucrătorilor, cu condiţia ca acestea din urmă să
ﬁe aplicabile în egală măsură întreprinderilor stabilite în statul membru în cauză şi să ﬁe justiﬁcate şi
proporţionale.
(4) Statele membre se asigură că procedurile şi formalităţile referitoare la detaşarea lucrătorilor în
temeiul prezentului articol pot ﬁ îndeplinite de întreprinderi într-un mod uşor de realizat, de la distanţă
şi prin mijloace electronice, în măsura posibilului.
(5) Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei orice măsuri menţionate la alineatele (1) şi (2) pe care
le aplică sau pe care le-au pus în aplicare şi informează prestatorii de servicii în legătură cu acestea.
Comisia comunică dispoziţiile respective celorlalte state membre. Informaţiile pentru prestatorii de
servicii sunt puse la dispoziţie, în general, pe un site internet naţional unic în limba sau limbile cele mai
relevante, astfel cum au fost stabilite de statul membru.
Comisia monitorizează îndeaproape aplicarea măsurilor menţionate la alineatele (1) şi (2), evaluează
conformitatea acestora cu dreptul Uniunii şi, după caz, adoptă măsurile necesare conform competenţelor sale în temeiul TFUE.
Comisia transmite rapoarte periodice Consiliului cu privire la măsurile comunicate de statele membre
şi, după caz, la situaţia actuală a evaluării şi/sau a analizei sale.
Articolul 10
Inspecţii
(1) Statele membre asigură instituirea unor mecanisme adecvate şi eﬁcace de veriﬁcare şi monitorizare prevăzute în conformitate cu dreptul intern şi practicile naţionale şi că autorităţile desemnate în
dreptul intern efectuează inspecţii eﬁcace şi adecvate pe teritoriul lor, pentru a controla şi a monitoriza respectarea dispoziţiilor şi a regulilor prevăzute în Directiva 96/71/CE, ţinând seama de dispoziţiile
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relevante ale prezentei directive, garantând astfel că acestea sunt corect aplicate şi că aplicarea lor
este respectată. Fără a aduce atingere posibilităţii de a efectua controale aleatorii, inspecţiile se
bazează, în primul rând, pe o evaluare a riscurilor realizată de autorităţile competente. Evaluarea
riscurilor poate identiﬁca sectoarele de activitate în care se recurge frecvent la lucrători detaşaţi pentru prestarea de servicii pe teritoriul lor. Atunci când se realizează o astfel de evaluare a riscurilor pentru proiecte mari de infrastructură, se pot lua în considerare în special existenţa unor lanţuri lungi de
subcontractanţi, apropierea geograﬁcă, problemele şi nevoile speciﬁce din anumite sectoare, antecedentele în materie de nerespectare a legislaţiei, precum şi vulnerabilitatea anumitor grupuri de
lucrători.
(2) Statele membre se asigură că inspecţiile şi controalele conformităţii efectuate în temeiul prezentului articol nu sunt discriminatorii şi/sau disproporţionate, ţinând seama de dispoziţiile relevante din
prezenta directivă.
(3) Dacă sunt necesare informaţii în cursul inspecţiilor şi ţinând seama de articolul 4, statul membru
gazdă şi statul membru de stabilire acţionează în conformitate cu normele de cooperare administrativă. În special, autorităţile competente cooperează în conformitate cu normele şi principiile stabilite
la articolele 6 şi 7.
(4) În statele membre în care, în conformitate cu dreptul intern şi/sau practicile naţionale, stabilirea
clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă a lucrătorilor detaşaţi menţionate la articolul 3 din Directiva 96/71/CE şi, în special, nivelurile minime de remuneraţie, inclusiv timpul de lucru, ţin de responsabilitatea angajatorilor şi salariaţilor, partenerii sociali pot, la nivelul corespunzător şi sub rezerva respectării condiţiilor stabilite de statele membre, să monitorizeze, de asemenea, aplicarea clauzelor şi
condiţiilor de încadrare în muncă a lucrătorilor detaşaţi, cu condiţia garantării unui nivel adecvat de
protecţie echivalent cu cel oferit de Directiva 96/71/CE şi de prezenta directivă.
(5) Statele membre în care inspectoratele de muncă nu au nicio competenţă în ceea ce priveşte monitorizarea şi controlul condiţiilor de muncă şi/sau a clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă a lucrătorilor detaşaţi pot să instituie, să modiﬁce sau să menţină, în conformitate cu dreptul intern şi/sau
practicile naţionale, dispoziţii, proceduri şi mecanisme care garantează respectarea clauzelor şi
condiţiilor de încadrare în muncă, cu condiţia ca procedurile instituite să ofere persoanelor respective
un nivel adecvat de protecţie echivalent celui oferit de Directiva 96/71/CE şi de prezenta directivă.
__________
(1)
Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

_________
CAPITOLUL V
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ASIGURAREA RESPECTĂRII APLICĂRII LEGISLAŢIEI
Articolul 11
Apărarea drepturilor — facilitarea plângerilor — plăţile restante
(1) Pentru executarea obligaţiilor stabilite în Directiva 96/71/CE, în special la articolul 6 din respectiva
directivă, şi în prezenta directivă, statele membre se asigură că există mecanisme eﬁcace care să permită lucrătorilor detaşaţi să depună plângeri împotriva angajatorilor lor în mod direct, precum şi dreptul de a iniţia proceduri judiciare sau administrative, în statul membru pe al cărui teritoriu sunt sau au
fost detaşaţi lucrătorii, în cazul în care aceştia consideră că au suferit pierderi sau daune ca urmare a
nerespectării normelor aplicabile, chiar şi după încetarea relaţiei în cadrul căreia se presupune că a
avut loc nerespectarea.
(2) Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere competenţei instanţelor din statele membre, astfel cum
este prevăzută, în special, de instrumentele aplicabile ale dreptului Uniunii şi/sau convenţiile internaţionale.
(3) Statele membre se asigură că sindicatele şi alte părţi terţe, cum ar ﬁ asociaţiile, organizaţiile şi alte
entităţi juridice care au, în conformitate cu criteriile stabilite în temeiul dreptului intern, interese legitime pentru a asigura respectarea prezentei directive şi a Directivei 96/71/CE, pot să iniţieze, în numele
sau în sprijinul lucrătorilor detaşaţi sau al angajatorului lor, şi cu aprobarea acestora, orice procedură
judiciară sau administrativă, în vederea punerii în aplicare a prezentei directive şi a Directivei 96/71/CE
şi/sau a executării obligaţiilor în temeiul prezentei directive şi al Directivei 96/71/CE.
(4) Alineatele (1) şi (3) se aplică fără a aduce atingere:
(a) normelor naţionale privind termenele de prescripţie sau termenele limită de introducere a
unor acţiuni similare, cu condiţia să nu se considere că acestea sunt capabile să facă practic imposibilă sau excesiv de diﬁcilă exercitarea drepturilor respective;
(b) altor competenţe şi drepturi colective ale partenerilor sociali şi ale reprezentanţilor angajaţilor
şi angajatorilor, după caz, prevăzute în dreptul intern şi/sau practicile naţionale;
(c) normelor naţionale de procedură privind reprezentarea şi apărarea în faţa instanţelor.

(5) Lucrătorii detaşaţi care iniţiază proceduri judiciare sau administrative în sensul alineatului (1) beneﬁciază de protecţie împotriva oricărui tratament defavorabil din partea angajatorului lor.
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(6) Statele membre se asigură că angajatorul lucrătorului detaşat este răspunzător pentru orice drepturi datorate rezultate în urma unei relaţii contractuale între angajator şi lucrătorul detaşat.
Statele membre se asigură în mod special că există mecanismele necesare pentru a garanta că lucrătorii detaşaţi sunt în măsură să primească:
(a) orice remuneraţie netă restantă care ar ﬁ fost datorată, în temeiul clauzelor şi condiţiilor de
încadrare în muncă aplicabile menţionate la articolul 3 din Directiva 96/71/CE;
(b) orice plăţi retroactive sau rambursări de taxe, impozite ori contribuţii la asigurările sociale
reţinute în mod nejustiﬁcat din salariile lor;
(c) rambursarea costurilor excesive, în raport cu remuneraţia netă sau cu calitatea locului de
cazare, reţinute sau deduse din salarii pentru cazarea oferită de angajator;
(d) atunci când este cazul, contribuţii ale angajatorului la fonduri sau instituţii comune ale
partenerilor sociali reţinute în mod nejustiﬁcat din salariile lor.

Prezentul alineat se aplică, de asemenea, în cazurile în care lucrătorii detaşaţi au revenit din statul
membru în care a avut loc detaşarea.
Articolul 12
Răspunderea în materie de subcontractare
(1) În vederea combaterii fraudei şi a abuzurilor, după consultarea partenerilor sociali relevanţi, în conformitate cu dreptul intern şi/sau practicile naţionale, statele membre pot lua, într-un mod nediscriminatoriu şi proporţional, măsuri suplimentare pentru a se asigura că, în cadrul lanţurilor de subcontractare, contractantul căruia angajatorul (prestatorul de servicii) vizat de articolul 1 alineatul (3) din
Directiva 96/71/CE îi este un subcontractant direct poate, în plus faţă de angajator sau în locul acestuia, să ﬁe considerat răspunzător de către lucrătorul detaşat în ceea ce priveşte remuneraţia netă
restantă aferentă nivelurilor minime de plată şi/sau contribuţiile datorate unor fonduri sau instituţii
comune ale partenerilor sociali în măsura în care acestea sunt prevăzute la articolul 3 din Directiva
96/71/CE.
(2) În ceea ce priveşte activităţile menţionate în anexa la Directiva 96/71/CE, statele membre prevăd
măsuri prin care se asigură că, în cadrul lanţurilor de subcontractare, lucrătorii detaşaţi pot trage la
răspundere contractantul căruia angajatorul îi este un subcontractant direct, în plus faţă de angajator
sau în locul acestuia, pentru respectarea drepturilor lucrătorilor detaşaţi menţionate la alineatul (1) al
prezentului articol.
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(3) Răspunderea menţionată la alineatele (1) şi (2) se limitează la drepturile lucrătorului dobândite în
temeiul relaţiei contractuale dintre contractant şi subcontractantul acestuia.
(4) Statele membre pot, în conformitate cu legislaţia Uniunii, să prevadă de asemenea norme mai
stricte în dreptul intern privind răspunderea, în mod nediscriminatoriu şi proporţional, în ceea ce
priveşte domeniul de aplicare şi tipul răspunderii în materie de subcontractare. Statele membre pot,
de asemenea, în conformitate cu legislaţia Uniunii, să prevadă această răspundere în alte sectoare
decât cele menţionate în anexa la Directiva 96/71/CE.
(5) Statele membre pot, în cazurile menţionate la alineatele (1), (2) şi (4), să prevadă că un contractant
care şi-a îndeplinit obligaţiile de diligenţă, astfel cum sunt deﬁnite în dreptul intern, nu este considerat
răspunzător.
(6) În locul normelor privind răspunderea menţionate la alineatul (2), statele membre pot adopta alte
măsuri de executare adecvate, în conformitate cu dreptul intern şi/sau practicile Uniunii şi naţionale,
care să permită, în cadrul unei relaţii directe de subcontractare, aplicarea de sancţiuni eﬁcace şi proporţionale împotriva contractantului, în vederea combaterii fraudei şi a abuzurilor în situaţiile în care
lucrătorii întâmpină diﬁcultăţi în obţinerea drepturilor care le revin.
(7) Statele membre informează Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului articol şi pun
la dispoziţie informaţiile în limba/limbile cele mai relevante, alegerea rămânând la latitudinea statelor
membre.
În cazul alineatului (2), informaţiile furnizate Comisiei includ elemente care stabilesc răspunderea în
cadrul lanţurilor de subcontractare.
În cazul alineatului (6), informaţiile furnizate Comisiei includ elemente care stabilesc eﬁcacitatea măsurilor naţionale alternative în ceea ce priveşte normele privind răspunderea menţionate la alineatul
(2).
Comisia pune aceste informaţii la dispoziţia celorlalte state membre.
(8) Comisia monitorizează îndeaproape aplicarea prezentului articol.
CAPITOLUL VI
EXECUTAREA TRANSFRONTALIERĂ A SANCŢIUNILOR ADMINISTRATIVE FINANCIARE ŞI/SAU A
AMENZILOR ADMINISTRATIVE

pagina 25

Articolul 13
Domeniul de aplicare
(1) Fără a aduce atingere mijloacelor care sunt sau pot ﬁ prevăzute în alte dispoziţii din dreptul Uniunii,
principiul asistenţei reciproce şi al recunoaşterii reciproce, precum şi măsurile şi procedurile prevăzute
în prezentul capitol se aplică în ceea ce priveşte executarea transfrontalieră a sancţiunilor administrative ﬁnanciare şi/sau a amenzilor administrative impuse unui prestator de servicii stabilit într-un stat
membru pentru nerespectarea normelor aplicabile privind detaşarea lucrătorilor într-un alt stat membru.
(2) Prezentul capitol se aplică sancţiunilor administrative ﬁnanciare şi/sau amenzilor administrative,
inclusiv taxelor şi suprataxelor, care sunt impuse de către autorităţile competente sau conﬁrmate de
către organisme administrative sau judiciare ori, atunci când este cazul, care decurg din hotărâri ale
instanţelor competente în domeniul dreptului muncii şi care sunt legate de nerespectarea Directivei
96/71/CE sau a prezentei directive.
Prezentul capitol nu se aplică executării sancţiunilor care intră sub incidenţa Deciziei-cadru 2005/214/
JAI a Consiliului (1), a Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului (2) sau a Deciziei 2006/325/CE a
Consiliului (3).
Articolul 14
Desemnarea autorităţilor competente
Fiecare stat membru comunică Comisiei, prin intermediul sistemului IMI, ce autoritate sau autorităţi
sunt competente în sensul acestui capitol, în conformitate cu dreptul său intern. Statele membre pot
desemna, dacă acest lucru este necesar având în vedere organizarea sistemelor lor interne, una sau
mai multe autorităţi centrale responsabile cu transmiterea şi primirea administrativă a cererilor şi cu
sprijinirea altor autorităţi relevante.
Articolul 15
Principii generale — asistenţă şi recunoaştere reciprocă
(1) La cererea autorităţii solicitante, sub rezerva articolelor 16 şi 17, autoritatea solicitată:
(a) execută o sancţiune administrativă şi/sau o amendă administrativă care a fost impusă în conformitate cu actele normative şi procedurile statului membru solicitant de către o autoritate com-
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petentă sau conﬁrmată de către un organism administrativ sau judiciar, sau, după caz, de către o
instanţă competentă în domeniul dreptului muncii şi care nu face obiectul unei căi de atac; sau
(b) notiﬁcă o decizie prin care se impune o astfel de sancţiune şi/sau amendă.

În plus, autoritatea solicitată notiﬁcă orice alt document relevant legat de executarea unei astfel de
sancţiuni şi/sau amenzi, inclusiv hotărârea sau decizia ﬁnală, care poate ﬁ sub forma unei copii certiﬁcate, care constituie temeiul juridic şi titlul pentru executarea cererii de executare.
__________
(1)
Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii
reciproce a sancţiunilor ﬁnanciare (JO L 76, 22.3.2005, p. 16).
(2)
Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (JO L 12, 16.1.2001, p. 1).
(3)
Decizia 2006/325/CE a Consiliului din 27 aprilie 2006 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în
materie civilă şi comercială (JO L 120, 5.5.2006, p. 22).

__________
(2) Autoritatea solicitantă se asigură că cererea de executare a unei sancţiuni administrative şi/sau a
unei amenzi administrative sau notiﬁcarea unei decizii de impunere a unei astfel de sancţiuni şi/sau
amenzi se efectuează în conformitate cu actele cu putere de lege, actele administrative şi practicile
administrative în vigoare în statul membru respectiv.
O asemenea cerere se efectuează doar în cazul în care autoritatea solicitantă nu este în măsură să
procedeze la executare sau la notiﬁcare în conformitate cu actele sale cu putere de lege, actele sale
administrative şi practicile sale administrative.
Autoritatea solicitantă nu efectuează o cerere de executare a unei sancţiuni administrative şi/sau a
unei amenzi administrative sau de notiﬁcare a unei decizii de impunere a unei astfel de sancţiuni şi/sau
amenzi dacă şi atât timp cât sancţiunea şi/sau amenda, precum şi creanţa corespondentă şi/sau instrumentul care permite executarea acesteia în statul membru solicitant sunt contestate sau atacate
în statul membru respectiv.
(3) Autoritatea competentă care primeşte o cerere de executare a unei sancţiuni administrative şi/sau
a unei amenzi administrative sau de notiﬁcare a unei decizii de impunere a unei astfel de sancţiuni şi/
sau amenzi, transmisă în conformitate cu acest capitol şi cu articolul 21, recunoaşte cererea în cauză
fără să mai ﬁe necesare formalităţi suplimentare şi ia fără întârziere toate măsurile necesare pentru
punerea sa în aplicare, cu excepţia cazului în care autoritatea solicitată respectivă decide să invoce
unul dintre motivele de refuz prevăzute la articolul 17.
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(4) În materie de executare a unei sancţiuni administrative şi/sau a unei amenzi administrative sau de
notiﬁcare a unei decizii prin care se impune o astfel de sancţiune şi/sau amendă, autoritatea solicitată
acţionează în conformitate cu actele cu putere de lege, actele administrative şi practicile administrative naţionale care sunt în vigoare în statul membru solicitat şi care se aplică în cadrul acestuia încălcărilor sau deciziilor identice cu cele aﬂate în cauză sau, în absenţa unor categorii identice, încălcărilor
sau deciziilor similare.
Notiﬁcarea unei decizii de impunere a unei sancţiuni administrative şi/sau a unei amenzi administrative de către autoritatea solicitată şi cererea de executare sunt considerate, în conformitate cu actele
cu putere de lege, actele administrative şi practicile administrative naţionale care sunt în vigoare în
statul membru solicitat, ca având acelaşi efect ca în cazul în care ar ﬁ fost formulate de statul membru
solicitant.
Articolul 16
Cererea de executare sau notiﬁcare
(1) Cererea autorităţii solicitante de executare a unei sancţiuni administrative şi/sau a unei amenzi
administrative, precum şi de notiﬁcare a unei decizii privind o astfel de sancţiune şi/sau amendă se întocmeşte fără întârzieri nejustiﬁcate prin intermediul unui instrument uniform şi indică cel puţin următoarele elemente:
(a) numele şi adresa destinatarului şi orice alte date sau informaţii relevante pentru identiﬁcarea
destinatarului;
(b) o prezentare pe scurt a faptelor şi circumstanţelor încălcării, natura infracţiunii şi normele
aplicabile relevante;
(c) instrumentul care permite executarea în statul membru solicitant şi toate celelalte informaţii
sau documente relevante, inclusiv cele de natură judiciară, cu privire la creanţa corespondentă
sau la sancţiunea administrativă şi/sau amenda administrativă; şi
(d) numele, adresa şi alte date de contact cu privire la autoritatea competentă responsabilă de
evaluarea sancţiunii şi/sau amenzii administrative şi, în cazul în care sunt diferite, organismul
competent care poate oferi informaţii suplimentare privind sancţiunea şi/sau amenda sau posibilităţile de a contesta obligaţia de plată sau decizia care o impune.

(2) În plus faţă de cele prevăzute la alineatul (1), cererea speciﬁcă următoarele:
(a) în cazul notiﬁcării unei decizii, scopul notiﬁcării şi termenul în care trebuie efectuată;
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(b) în cazul cererilor de executare, data la care hotărârea sau decizia a devenit executorie sau ﬁnală, o descriere a naturii şi a valorii sancţiunii şi/sau amenzii administrative, orice date relevante
în contextul procesului de executare, inclusiv dacă hotărârea sau decizia a fost notiﬁcată pârâtului/pârâţilor şi/sau luată în lipsa acestuia/acestora şi, dacă da, modul în care aceasta a fost notiﬁcată şi/sau luată, o conﬁrmare din partea autorităţii solicitante a faptului că sancţiunea şi/ sau
amenda nu fac obiectul niciunei căi de atac şi o descriere a creanţei corespondente pentru care se
formulează cererea şi a diverselor sale componente.

(3) Autoritatea solicitată ia toate măsurile necesare pentru a informa prestatorul de servicii cu privire
la cererea de executare sau la decizia de impunere a unei sancţiuni administrative şi/sau a unei amenzi
administrative, precum şi la documentele relevante, după caz, în conformitate cu dreptul intern şi/sau
practicile naţionale, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la primirea cererii.
În cel mai scurt termen posibil, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă în legătură cu:
(a) cursul dat cererii sale de executare şi notiﬁcare şi, mai precis, în legătură cu data la care notiﬁcarea a fost trimisă destinatarului;
(b) motivele de refuz, în cazul în care refuză să execute o cerere de executare a unei sancţiuni
administrative şi/sau a unei amenzi administrative sau să notiﬁce o decizie de impunere a unei
sancţiuni administrative şi/sau a unei amenzi administrative în conformitate cu articolul 17.

Articolul 17
Motive de refuz
Autorităţile solicitate nu sunt obligate să execute o cerere de executare sau o notiﬁcare dacă cererea
respectivă nu conţine informaţiile menţionate la articolul 16 alineatele (1) şi (2), dacă este incompletă
sau dacă există o lipsă clară de concordanţă între cerere şi decizia subiacentă.
În plus, autorităţile solicitate pot refuza să execute o cerere de executare în următoarele situaţii:
(a) în urma cercetărilor efectuate de autoritatea solicitată, este evident că costurile sau resursele
preconizate necesare pentru executarea sancţiunii şi/sau amenzii administrative sunt disproporţionate în raport cu suma care urmează să ﬁe recuperată sau sunt de natură să genereze diﬁcultăţi semniﬁcative;
(b) sancţiunea ﬁnanciară totală şi/sau amenda totală are o valoare mai mică de 350 EUR sau decât
echivalentul acestei sume;
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(c) drepturile şi libertăţile fundamentale ale pârâţilor şi principiile de drept care li se aplică astfel
cum sunt prevăzute în Constituţia statului membru solicitat nu sunt respectate.

Articolul 18
Suspendarea procedurii
(1) În cazul în care, în cursul procedurii de executare sau de notiﬁcare, sancţiunea administrativă şi/sau
amenda administrativă şi/sau creanţa corespondentă fac obiectul unei contestaţii sau al unei cereri de
recurs din partea prestatorului de servicii în cauză sau a unei părţi interesate, procedura de executare
transfrontalieră a sancţiunii şi/sau amenzii impuse se suspendă în aşteptarea deciziei organismului
competent sau a autorităţii competente în domeniu din statul membru solicitant.
Orice contestaţie sau cerere de recurs este adresată organismului sau autorităţii competente adecvate
din statul membru solicitant.
Autoritatea solicitantă informează fără întârziere partea solicitată cu privire la această contestaţie.
(2) Litigiile cu privire la măsurile de executare luate în statul membru solicitat sau cu privire la validitatea unei notiﬁcări efectuate de o autoritate solicitată sunt introduse în faţa organismului competent
sau autorităţii judiciare a statului membru respectiv, în conformitate cu actele cu putere de lege şi
actele administrative ale acestuia.
Articolul 19
Costuri
(1) Sumele recuperate aferente sancţiunilor şi/sau amenzilor menţionate în prezentul capitol revin autorităţii solicitate.
Autoritatea solicitată recuperează sumele datorate în moneda statului său membru, în conformitate
cu actele cu putere de lege, cu normele administrative sau cu practicile şi procedurile administrative
care se aplică creanţelor similare în respectivul stat membru.
Dacă este cazul şi în conformitate cu dreptul intern şi practicile sale naţionale, autoritatea solicitată
converteşte sancţiunea şi/sau amenda în moneda statului solicitat la cursul de schimb aplicabil la data
la care a fost impusă sancţiunea şi/ sau amenda.
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(2) Statele membre nu solicită unul altuia rambursarea cheltuielilor ce decurg din asistenţa reciprocă
pe care şi-o acordă în conformitate cu prezenta directivă sau care rezultă din aplicarea acesteia.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 20
Sancţiuni
Statele membre stabilesc normele privind sancţiunile aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor
naţionale adoptate în temeiul prezentei directive şi iau toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că acestea sunt puse în aplicare şi respectate. Sancţiunile prevăzute trebuie să ﬁe eﬁcace, proporţionale şi cu efect de descurajare. Statele membre notiﬁcă respectivele dispoziţii Comisiei până la
18 iunie 2016. Acestea notiﬁcă Comisiei fără întârziere orice modiﬁcări ulterioare ale respectivelor dispoziţii.
Articolul 21
Sistemul de informare al pieţei interne
(1) Cooperarea administrativă şi asistenţa reciprocă între autorităţile competente ale statelor membre
prevăzute la articolele 6 şi 7, la articolul 10 alineatul (3) şi la articolele 14-18 sunt puse în aplicare prin
intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr.
1024/2012.
(2) Statele membre pot aplica acorduri sau înţelegeri bilaterale privind cooperarea administrativă şi
asistenţa reciprocă dintre autorităţile lor competente în ceea ce priveşte aplicarea şi monitorizarea
clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor detaşaţi menţionate la articolul 3
din Directiva 96/71/CE, cu condiţia ca aceste acorduri sau înţelegeri să nu aducă atingere drepturilor şi
obligaţiilor lucrătorilor şi întreprinderilor în cauză.
Statele membre informează Comisia cu privire la acordurile şi/sau înţelegerile bilaterale pe care le
aplică şi pun la dispoziţie textul acordurilor bilaterale respective.
(3) În contextul acordurilor sau înţelegerilor bilaterale menţionate la alineatul (2), autorităţile competente ale statelor membre utilizează IMI cât mai mult posibil. În orice caz, dacă o autoritate competentă din unul dintre statele membre în cauză a utilizat IMI, acesta se foloseşte, acolo unde este posibil,
pentru orice acţiune ulterioară necesară.
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Articolul 22
Modiﬁcarea Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
În anexa la Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 se adaugă următoarele puncte:
„6. Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind
detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (*): articolul 4.
7. Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării
de servicii şi de modiﬁcare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne («Regulamentul privind IMI»)
(**): articolele 6 şi 7, articolul 10 alineatul (3) şi articolele 14-18.
__________
(*)
(**)

JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
JO L 159, 28.5.2014, p. 11.”

__________
Articolul 23
Transpunerea
(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a
se conforma prezentei directive până la 18 iunie 2016. Ele informează imediat Comisia în acest sens.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau
sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oﬁciale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă
în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 24
Reexaminare
(1) Comisia reexaminează aplicarea şi punerea în aplicare a prezentei directive.
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Până la 18 iunie 2019 cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului
Economic şi Social European un raport privind aplicarea şi punerea în aplicare a prezentei directive şi,
dacă este cazul, propune amendamentele şi modiﬁcările necesare.
(2) În cadrul procedurii sale de reexaminare, după ce a purtat consultări cu statele membre şi, atunci
când este cazul, cu partenerii sociali la nivelul Uniunii, Comisia evaluează în special:
(a) necesitatea şi oportunitatea elementelor faptice referitoare la identiﬁcarea unei detaşări
reale, inclusiv posibilităţile de modiﬁcare a elementelor existente sau de deﬁnire a unor eventuale
noi elemente care să ﬁe luate în considerare pentru a se stabili dacă întreprinderea este reală şi
dacă lucrătorul detaşat îşi desfăşoară temporar activitatea, astfel cum se prevede la articolul 4;
(b) caracterul adecvat al datelor disponibile referitoare la procesul de detaşare;
(c) oportunitatea şi caracterul adecvat ale aplicării măsurilor naţionale de control, ţinând seama
de experienţa obţinută şi de eﬁcacitatea sistemului de cooperare administrativă şi de schimb de
informaţii, de elaborarea unor documente standardizate mai uniforme, de stabilirea unor principii
sau standarde comune pentru inspecţiile în domeniul detaşării lucrătorilor şi de evoluţiile tehnologice, astfel cum se prevede la articolul 9;
(d) măsurile în materie de responsabilitate şi/sau executare introduse pentru a se asigura respectarea normelor aplicabile şi a protecţiei efective a drepturilor lucrătorilor în cadrul lanţurilor
de subcontractare, astfel cum se prevede la articolul 12;
(e) aplicarea dispoziţiilor referitoare la executarea transfrontalieră a sancţiunilor administrative
ﬁnanciare şi a amenzilor administrative, ţinând seama îndeosebi de experienţa obţinută în legătură cu acest sistem şi de eﬁcacitatea sa, astfel cum se prevede la capitolul VI;
(f) recurgerea la acorduri sau înţelegeri bilaterale în legătură cu IMI, ţinându-se seama, atunci
când este cazul, de raportul menţionat la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr.
1024/2012;
(g) posibilitatea de a adapta termenele stabilite la articolul 6 alineatul (6) pentru furnizarea informaţiilor solicitate de statele membre sau de către Comisie în vederea reducerii termenelor respective, ţinând seama de progresele realizate în ceea ce priveşte funcţionarea şi utilizarea IMI.

Articolul 25
Intrarea în vigoare
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Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii Europene.
Articolul 26
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 15 mai 2014.
Pentru Parlamentul European
Preşedintele
M. SCHULZ

Pentru Consiliu
Preşedintele
D. KOURKOULAS

_________________________
Declaraţia comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la articolul 4 alineatul
(3) litera (g)
Faptul că postul repartizat temporar lucrătorului detaşat pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul
prestării de servicii a fost sau nu ocupat de acelaşi sau de un alt lucrător (detaşat) în timpul oricăror perioade anterioare reprezintă numai unul dintre elementele posibile care trebuie avute în vedere în
cadrul unei evaluări generale a situaţiei de fapt, în caz de îndoială.
Simplul fapt că acesta poate constitui unul dintre elemente nu trebuie în niciun caz interpretat ca impunând o interdicţie referitoare la posibila înlocuire a unui lucrător detaşat cu un alt lucrător detaşat
sau ca îngreunând posibilitatea unei astfel de înlocuiri, care ar putea ﬁ inerentă în special serviciilor
prestate cu periodicitate sezonieră ori ciclică sau în mod repetat.
__________________________
Toate drepturile rezervate © 2020 - iLegis - SC CTCE SA

pagina 34

