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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 23 mai 2013 

Nr. 27/323 
 
 

 

Proiect de opinie 

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 

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în data de 

9 mai 2013 cu examinarea fondului 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. 

Termenul pentru exprimarea opiniei este 7.06.2013. 

Guvernul nu are obiecţii asupra fondului propunerii de Directivă. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus 

menţionat în şedinţa 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. 

Obiectul prezentei propuneri constă în îmbunătăţirea şi consolidarea 

modului în care sunt puse în practică Regulamentul nr. 492/2011 şi art. 

45 din TFUE în vederea respectării 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 uniforme a drepturilor conferite de legislaţia UE lucrătorilor şi 

membrilor familiilor lor care îşi exercită dreptul la libera circulaţie.  

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. 

Pornind de la aceste elemente au fost identificate următoarele 

obiective specifice: 

- reducerea discriminării împotriva lucrătorilor migranţi din UE pe 

motive de cetăţenie sau naţionalitate; 

- reducerea discrepanţei între drepturile lucrătorilor migranţi din UE 

pe hârtie şi exercitarea acestora în practică prin facilitarea punerii în 

aplicare corecte a legislaţiei existente; 

- reducerea cazurilor de practici neloiale împotriva lucrătorilor 

migranţi din UE; 

- responsabilizarea lucrătorilor migranţi din UE pentru a asigura 

respectarea drepturilor acestora. 

 
Statelor membre li se cere să adopte măsurile necesare de punere 

în aplicare a normelor privind mobilitatea profesională şi geografică a 

forţei de muncă şi libera circulaţie a lucrătorilor pe teritoriul Uniunii 

Europene,  să dezvolte strategii adecvate şi instrumente de identificare şi 

analiză a obstacolelor în calea mobilităţii forţei de muncă şi să 

îndeplinească anumite obligaţii de informare, cum ar fi să comunice 
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Comisiei modul în care este transpusă directiva în legislaţiile naţionale şi 

modul în care se face trimitere la directivă în măsurile de punere în 

aplicare.   

 
În constatarea celor mai sus menţionate, membrii Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, favorabil promovării propunerii de directivă, 

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 
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