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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 23 mai 2013 
Nr. 27/322 
 
 

 

 

Către:  Comisia pentru afaceri europene 

Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

Direcţiei de drept comunitar 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 

Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, vă înaintăm procesul-verbal privind dezbaterile în 

cadrul comisiei asupra propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite 

lucrătorilor în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor – COM (2013) 236, 

document transmis comisiei noastre pentru verificarea respectării principiului 

subsidiarităţii. 

 

PREŞEDINTE, 
Florin Iordache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCES-VERBAL 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul 

liberei circulaţii a lucrătorilor – COM (2013) 236, în vederea verificării respectării 

principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat în 

şedinţa comisiei din data de 21 mai 2013. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Georgeta Bratu, Secretar 

de Stat şi domnul Auraş Marinescu, consilier pentru afaceri europene. 

În cadrul dezbaterilor s-a arătat că libertatea de circulaţie a lucrătorilor este una 

dintre cele patru libertăţi fundamentale pe care se întemeiază piaţa internă. Ea 

constituie una dintre valorile esenţiale ale Uniunii Europene şi un element fundamental 

al cetăţeniei UE. Art. 45 TFUE consfinţeşte dreptul cetăţenilor Uniunii la libera 

circulaţie pe teritoriul UE, în scopul încadrării în muncă. Acesta include mai cu seamă 

dreptul de a nu fi discriminat pe motiv de cetăţenie, în ceea ce priveşte încadrarea în 

muncă, remunerarea şi celelalte condiţii de muncă. Totodată, se are în vedere 

eliminarea obstacolelor nejustificate din calea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul 

Uniunii. 

Regulamentul (UE) nr.492/2011 detaliază drepturile care derivă din libertatea 

de circulaţie a lucrătorilor şi precizează modalităţi de evitare a discriminării pe bază de 

cetăţenie cu privire la accesul şi condiţiile de muncă, aspecte sociale şi fiscale, accesul 

la formare, organizaţii sindicale, locuinţe şi educaţie pentru copii. Acest document are 

un rol important în circumstanţierea în practică a mobilităţii lucrătorilor, expresie a 

principiului fundamental al liberei circulaţii a persoanelor. 

Regulamentul 492/2011, şi cu atât mai mult TFUE, se bucură de aplicabilitate 

directă în statele membre, nefiind necesare acte separate de transpunere. Totuşi, 

Comisia Europeană a sesizat unele probleme în implementarea normelor existente în 

materie de facilitare a mobilităţii. Principalele elemente în acest sens sunt, conform 

motivării COM: nerespectarea legislaţiei UE de către autorităţile publice (inclusiv 

legislaţie neconformă) şi efectul asupra cetăţenilor; nerespectarea legislaţiei UE de 

către angajatori sau de juriştii chemaţi să o aplice; accesul limitat al lucrătorilor din 

alte state membre la mijloace care să permită respectarea drepturilor lor. 
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Propunerea de directivă urmăreşte să îmbunătăţească şi să consolideze modul 

în care sunt puse în practică Regulamentul nr. 492/2011 şi art. 45 TFUE. Astfel, va fi 

întărită respectarea drepturilor conferite cetăţenilor statelor membre UE de 

Regulamentul nr. 492/2011, stabilite la art. 1-10 din Capitolul I al acestuia, 

„Încadrarea în muncă, egalitatea de tratament şi familia lucrătorilor”. 

 Propunerea vizează stabilirea unui cadru general comun de dispoziţii şi măsuri 

adecvate pentru facilitarea unei aplicări mai bune şi mai uniforme a drepturilor 

conferite de legislaţia UE lucrătorilor şi membrilor familiilor lor care îşi exercită dreptul 

la libera circulaţie.  

Sub aspectul respectării principiilor subsidiarităţii au fost avute în vedere 

următoarele aspecte: 

- statele membre au modalităţi diferite de aplicare şi de asigurare a respectării 

Regulamentului (UE) nr. 492/2011, ceea ce afectează aplicarea corespunzătoare a 

dreptului fundamental la libera circulaţie; 

- propunerea de directivă nu extinde competenţele Uniunii în materie, ci urmăreşte 

numai aplicarea uniformă a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 pe întreg teritoriul 

Uniunii, garantând lucrătorilor migranţi liberul acces la procedurile administrative şi 

judiciare, precum şi egalitatea de tratament a acestora, prevenind discriminarea pe 

bază de cetăţenie ori naţionalitate; 

- claritatea şi certitudinea juridică necesare pot fi obţinute numai la nivelul UE, având 

în vedere faptul că obiectivele propunerii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 

statele membre şi, prin urmare, este necesară o intervenţie la nivelul UE.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că principiul subsidiarităţii 

este respectat şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proces 

verbal, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, 

Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ  
 

 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 
3/3


	Spre informare:
	Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

		2013-05-27T10:30:22+0300
	Lidia G. Vladescu




