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EXPUNERE DE MOTIVE'S:'c-'

Secfiunea 1

Titiul proiectului de act normativ
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2017 privind deta$area salanafilor in cadrul

prestarii de servicii transnafionale
4

Secliunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situafiei actuale

La nivel european, cadrul general de reglementare in ceea ce priveste conditiile de munca aplicabile 
lucratorilor detasati este reprezentat de:

- Directiva 96/71/CE privind deta§area lucratorilor in cadrul prestarii de servicii,

- Directiva 2014/67/UE privind asigurarea respectarii aplicarii Directive! 96/71/CE privind deta§area 
lucratorilor in cadrul prestarii de sendcii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind 
cooperarea administrative prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (,,Regulamentul IMP’),

- Directiva 2018/957/UE de modificare a Directive! 96/71/CE privind deta§area lucratorilor in cadrul prestarii 
de servicii.

Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind 
deta^area lucratorilor in cadrul prestarii de servicii transna|ionale a fost transpusa in legislatia nationala 
prin Legea nr.344/2006 privind deta§area salariatilor in cadrul prestarii de servicii transna|ionale.

Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind punerea in 
aplicare a Directive! 96/71/CE privind deta^area lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul 
Sistemului de informare al pietei interne (^Regulamentul IMl”) a fost adoptata in mai 2014.

Scopul Directive! 20i4/67/UE este clarificarea §i imbunatatirea transpunerii, aplicarii §i asigurarii 
respectarii Directive! 96/71/CEE privind deta§area lucratorilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.

In scopul transpunerii in legislatia nationala a prevederilor Directive! 2014/67/UE, a fost adoptata Legea nr. 
16/2017 privind deta§area salarialilor in cadrul prestarii de servicii transnaponale. Legea nr. 16/2017 a preluat 
totodata dispozitiile Legii nr. 344/2006, pe care a abrogat-o, asigurand astfel transpunerea printr-un singur act 

- nohnativ a prevederilor Directivei 96/71/UE si pe cele ale Directivei 2014/67/UE.
•Cl

in cursul anului 2018, a fost adoptata Directiva 2018/957/UE de modificare a Directivei 96/71/CE 
privind deta^area lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al 
Comunitalilor Europene, seria L, nr.l73 din 09.07.2018.

Directiva 2018/957/UE actualizeaza, in ceea ce priveste libertatea de a presta servicii si protectia 
lucratorilor detasati, cadrul de reglementare stabilit prin Directiva 96/71/CE, respectand, in acelasi timp, 
dfVersitatea relatiilor intre partenerii sociali la nivel national. Modalitatea de punere in aplicare a acesteia la 
nivel european este asigurata, in continuare, prin prevederile Directivei 2014/67/UE.

Astfel, Directiva 2018/957/UE aduce elemente de noutate in ceea ce priveste asigurarea unui nivel mai 
ridicat de protectie a lucratorilor pentru a se garanta libertatea de a presta servicii pe baza echitabila atat pe
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termeifscurt, cat §i pe termen lung.
Cu privire la nucleul drepturilor de baza de care trebuie sa beneficieze un iucrator detasat temporar pe 

teritoriul unui alt stat membru, in cadrul prestarii de servicii transnationale, Directiva 2018/957/UE introduce 
mai multe modificari.

In timp ce Directiva 96/71 prevedea ca lucratorilor detasati ar trebui sa le fie garantate „ralele minfme de 
platcf din statele membre gazda, Directiva (UE) 2018/957 introduce notiunea de remuneratie, fara sa o 

^ d^fineasca, insa prevede ca remuneratia include pentru lucratorii detasati "toate elementele constitutive ale 
^ re%uneratiei, care sunt obligatorii pentru lucratorii nationali, stabilite prin legislatia nationala sau prin 

contracte colective de munca care au fost declarate universal aplicabile.” Notiunea de remuneratie este 
determinata de legislatia §i/sau practica nationala a statului membru gazda. Remuneratia (cu elementele sale 
constitutive) acordata unui Iucrator local este stabilita prin reguli de natura diferita: lege si/sau alte prevederi 
legale, diferite tipuri de contracte colective de munca (nationale, sectoriale, locale, la nivelul intreprinderii) sau 
la nivelul contractului individual de munca convenit intre angajator si angajat.

In cazul lucratorilor detasati, conform reglementarilor introduse prin Directiva (UE) nr. 2018/957, numai 
elementele de remuneratie aplicabile in mod obligatoriu tuturor lucratorilor locali (din aria geografica sau din 

' seEorul de activitate), trebuie sa fie considerate drept remuneratie. Astfel, sunt considerate elemente de 
remunerate obligatorii numai cele care sunt prevazute de legislatia nationala sau de conventiile colective 
universal aplicabile. Prin urmare, in cazul lucratorilor detasati sunt excluse orice norme privind remuneratia 
prevazute in conventiile colective care nu sunt aplicabile in mod universal (convenite la nivelul intreprinderii, 
de exemplu).

Directiva 2018/957/UE extinde nucleul normelor de baza aplicabile lucratorilor detasati §i in ceea ce 
pfiveste conditiile de cazare aplicabile lucratorilor pe teritoriul statului membru gazda. Astfel, 
atttbritafile organismele competente, in conformitate cu dreptul intern §i/sau practicile nationale ar trebui sa 
fie in masura sa verifice daca conditiile de cazare pentru lucratorii detasati oferite in mod direct sau indirect de 
angajator respecta normele nationale existente din statul membru pe teritoriul caruia sunt detasati lucratorii 
care se aplica, de asemenea, lucratorilor detasati.

In acela§i timp, lucratorii detasati care sunt trimisi temporar de la locul lor de munca obisnuit in statul 
membru gazda la un alt loc de munca, ar trebui sa beneficieze cel putin de acelea^i indemnizatii sau de 
acelasi nivel de rambursare a cheltuielilor de transport, cazare masa pentru lucratorii trimisi departe 
digteasa din ratiuni profesionale care se aplica lucratorilor locali in statul membru respectiv. Acelasi lucru ar 
trebui sa fie valabil pentru cheltuielile suportate de lucratorii detasati atunci cand acestia sunt obligati sa 
calatoreasca catre §i de la locul lor de munca obi§nuit din statul membru gazda. Plata dubla a cheltuielilor de 
transport, cazare si masa ar trebui evitata.

Avand in vedere durata lunga a unor deta§ari si recunoscand legatura dintre piata muncii din statul membru 
gazda si lucratorii detasati pe astfel de perioade lungi, in cazul detasarilor care depasesc 12 luni, statele 
membre gazda ar trebui sa se asigure ca intreprinderile care deta^eaza lucratori pe teritoriul lor garanteaza 
lucratorilor respectivi un set suplimentar de conditii de munca de incadrare in munca aplicabile in mod 
obligatoriu lucratorilor din statul membru pe teritoriul caruia se destasoara munca. Aceasta perioada ar trebui 
extinsa cu o perioada suplimentara de 6 luni, atunci cand prestatorul de servicii transmite o notificare 
motivata autoritalilor competente ale statului membru gazda. In situatiile in care o detasare depaseste 12 luni 
sau, dupa caz, 18 luni, setul suplimentar de conditii de munca si de incadrare in munca pe care urmeaza sa il 
garanteze intreprinderea care detaseaza lucratori pe teritoriul unui alt stat membru, urmeaza sa se aplice si in 
cazul lucratorilor detasati pentru a inlocui alti lucratori detasati care indeplinesc aceeasi sarcina in acelasi loc 
de munca, pentru a garanta faptul ca nu se recurge la astfel de inlocuiri in scopul eludarii normelor aplicabile 
in jnod normal.

Cu exceptia cazului in care indemnizatiile specifice detasarii vizeaza cheltuielile efectiv generate de 
deta§are, precum cheltuielile de transport, cazare si masa, acestea ar trebui sa fie considerate parte a 
remuneratie! ar trebui sa se tina seama de astfel de indemnizatii in scopul compararii sumelor totale brute 
ale remuneratiei.
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In ceea ce priveste lucratorii pusi de dispozitie unei intreprinderi utilizatoare din alt stat membru de 
catre un agent de munca temporara, Directiva 2018/957/UE contine mai multe reglementari noi, specifice

l a^stei'situatii. Astfel, statele membre trebui sa se asigure ca mtreprinderea utilizatoare informeaza agentul de 
mdhca temporara cu privire la lucratorii detasati care isi desfasoara temporar activitatea pe teritoriul unui alt 
stat membru decat statul membru pe teritoriul caruia acestia lucreaza in mod normal pentru intreprinderea cu 
incadrare in munca temporara sau agentul de munca temporara sau pentru intreprinderea utilizatoare, pentru a 
permite angajatorului sa aplice, dupa caz, conditiile de munca si de incadrare in munca mai favorabile 
lucratorului detasat. Responsabilitatea detasarii acestor lucratori ramane in sarcina agentului de munca 
temporara.

, |lCu privire la lucratorii din domeniu) transportului rutier international, Directiva 2018/957/UE 
recbnoaste caracterului foarte mobil al muncii acestora §i faptul ca punerea in aplicare a prezentei directive in 
respectivul sector genereaza intrebari §i dificultati juridice deosebite, care urmeaza sa fie abordate la nivel 
european in cadrul pachetului privind mobilitatea prin intermediul unor norme specifice transportului rutier, 
consolidandu-se, totodata, combaterea fraudelor §i a abuzurilor. In acest scop, Directiva 2018/957/UE prevede, 
ca exceptie, faptul ca reglementarile acesteia se aplica sectorului transportului rutier de la data aplicarii unui 
act legislativ de modificare a Directive! 2006/22/CE in ceea ce priveste cerintele de control si de stabilire a 
normelor specifice cu privire la Directiva 96/71/CE si Directiva 2014/67/UE pentru detasarea conducatorilor 
auto din domeniul transportului rutier.

Totodata, pentru a permite intreprinderilor care detaseaza lucratori sa se adapteze noilor reguli si pentru a 
asigura o aplicare unitara a acestora la nivelul intregii Uniunii Europene, statele membre au obligatia de a 
asigUra aplicarea noilor reguli numai de la data de 30 iulie 2020. Pana la aceasta data Directiva 96/71/CE 
ramane aplicabila in versiunea anterioara modificarilor introduse prin Directiva 2018/957/UE.

De asemenea, Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European si a Consiiiului din 20 iunie 2019 
pavind transparenta §i previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana reglementeaza, la art. 7 
aba. (2) §i alin. (4), setul informatiilor obligatorii pe care angajatorii sunt obligati sa le puna la dispozitia 
lucratorilor detasati transnational pentru a presta servicii pe teritoriul altui stat membru al UE.

l'. Prezentul act normativ transpune legislatie comunitara.
Proiectul de lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 16/2017 privind deta§area salaria|ilor in cadrul 
prestarii de servicii transnationale transpune Directiva 2018/957/UE de modificare a Directivei 96/71/CE 
privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitafilor 
Europene, seria L, nr.l73 din 09.07.2018.
Totodata, prezentul proiect de lege transpune prevederile art. 7 alin. (2) si art. 7 alin. (4) din Directiva (UE) 
2019/1152 a Parlamentului European §i a Consiiiului din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea 
conditiilor de munca in Uniunea Europeana.

2. Schimbari preconizate
Obligativitatea transpunerii Directivei 2018/957/UE de catre statele membre conduce la necesitatea 

reconfigurarii cadrului legislativ national existent, impunandu-se crearea unui proiect de lege care sa unifice 
riispozitiile referitoare la detasarea transnationala.

■ Astfel, proiectul de lege transpune Directiva 2018/957/UE prin modificarea si completarea dispozitiilor 
Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariafilor in cadrul prestarii de servicii transnafionale.

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial, se vor adopta prin hotarare 
de Guvern de modificare si completare a Hotararii Guvemului nr. 337/2017, normele de aplicare ale 
prezentei legi.

Proiectul de lege contine dispozitii care:
*|^reglenienteaza setul suplimentar de conditii de munca si de incadrare in munca pe care urmeaza sa le 
garanteze intreprinderile care detaseaza transnational lucratori pe teritoriul Romaniei si clarifica cooperarea
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intre autoritStile nalionale responsabile de dataware;

• clarifica elementele care definesc notiunile de salariul minim aplicabil salanalului deia^at pe teritoriul 
Romwiiei, sanc(iune fmcmciara adminisiraiiva, sanc(iune fmanciard administrativa, tntreprindere 
.Utilizatoare, cooperare administrativa;/

• definable notiunile de remunerate aplicahila pe teritoriul Romaniei, remunerafia opiicahild pe teritoriul 
unui stat memhru al Uniunii Europene, altul decal Romania sou pe teritoriul Confederatiei Elvefiene, 
contracte colective de mimed cu aplicabilitote generald in contextul legislatiei nafionale;

• compieteaza dispozitiile din Legea nr. 16/2017 privind activiiatea agentului de munca temporara in cadrul 
deta§arii transnaponale §i introduce noi obligalii de infomiare pentru intreprinderile utilizatoare stabilite pe

* .teritoriul Romaniei care utilizeaza lucratori temporari pu§i la dispozitie de catre agenfi de munca temporara 
• sfabiliti pe teritoriul altui stat membru;

• reglementeaza conditiile de munca §i de incadrare in munca aplicabile salariatilor deta§ati pe teritoriul 
Romaniei in cadrul deta^Srii transnafionale de lunga duratS, respectiv situa|iile in care deta§area depa§e§te 12 
luni, respectiv 18 luni §i modalitatea de calcul a duratei deta§arii. inclusiv in cazul unui lucrator deta§at care 
inlocuie§te un alt lucrator deta§at;

• facilitarea accesiilui la informatie pe scara larga privind clauzele §i conditiile de incadrare in munca de care 
Ij^neficiaza salariatii deta§ali pe teritoriul Romaniei, puse la dispozitie pe site-ul Inspectiei Muncii.

Totodata, in ceea ce prive§te intreprinderile stabilite pe teritoriul Romaniei care deta§eaza salariati pe 
teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, prin proiectul de lege se va spori gradul de sensibilizare 
cu privire la dreptiirile §i obligatiile ce le revin in ceea ce prive§te termenii ?i condifiile de incadrare in muncS 
aplicabile pe teritoriul statelor membre gazda.

^ Nolle prevederi stabilite prin prezentul proiect de lege se aplica incepand cu data de 30 iulie 2020, pana la 
• aceaste data ramanand aplicabile prevederile Legii nr. 16/2017.

• I

In ceea ce prive§te domeniul transportului rutier international, prevederile nou introduse prin prezentul 
proiect de lege, nu se aplica conducatorilor auto deta^afi, carora le raman aplicabile prevederile anterioare 
reglementate prin Legea nr. 16/2017.

De asemenea, se va imbunatati protectia drepturilor lucratorilor deta§ati prin prevenirea fraudei §i evitarea 
situatiilor in care drepturile lucratorilor deta§ati nu sunt in totalitate respectate.
iu

•Totodata, Proiectul de lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 16/2017 privind deta§area 
saIaria{ilor in cadrul prestarii de sen'icii transnationale reglementeazS setui de informatii pe care angajatorii 
care deta^eaza transnational lucratori au obligatia sa le puna la dispozitia acestora anterior deta^Srii, fapt ce 
asigura transpunerea prevederilor art. 7 alin. (2) §i art. 7 alin. (4) din Directiva (UE) 2019/1152 a 
Parlamentului European §i a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenta §i previzibilitatea conditiilor 
de'muhca in Uniunea Europeana.
3.Alte informatii - Nu este cazul.
Cl

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic
Nu este cazul

1^. Impactul asupra mediului concurential §1 domeniului ajutoarelor de stat



Nu este cazul
2. impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul
2 . Impactul asupra sarcinilor administrative:

Nu este cazul
2 . Impactul asupra intreprinderilor mici §i mijlocii:

Nu este cazul
3Jmpactul social

, fjNu este cazul
4.1mpactul asupra mediului

Nu este cazul
S.Alte informa|ii

Nu este cazul

Secfiunea a 4 - a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atat pe termen scurt, pentru anul curent,

cat $i pe termen lung (pe 5 ani)

mil lei
Indicator! Anul

curent
Urmatorii 4 ani

1 2 3 4 65 7
1. Modificari ale veniturilor
bugetare, plus/minus din 

~c^i^:
a) buget de slal, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bngefe locale:
(i) impozit pe profit
c) bngetul asigurarilor sociale 
dental:

-(i)contribulii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din
care:
a) bugel de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
b) biigete locale:
^(i)-^heltuie]j de personal 
(ii) bunuri servicii
c) bugetiil asigurarilor sociale 
de stat:
(i) chekuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii
3. Impact financiar, 
plys/minus, din care:
a.) 'buget de stat 
b) biigete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre$terii
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chcUuiehlor biigctarc
5. Propuneri pentru a 
compensa rcduccrea 
vcniturilor bugetare
6.tCalcu]e dctaliate privind 
fundamentarea modificarii 
veniturilor $i/sau cheltuielilor 
bugetarc
7. Alte informatii Nu este cazul.

Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului dc act normativ asupra iegislafiei in vigoare.V,

1'

]. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevcdcrilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modiflcate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ
Legeanr. 16/2017 privind deta§area salariaplor in cadrul prestarii de servicii transna{ionale.
b) acte normative cc trebuie sa fie elaborate Tn vederea impicmentarii noilor dispozi^ii 
Mpdificarea Normelor de aplicare a prezentei legi, respectiv Hotararea de Guvem nr. 337/2017.
1 ^'Compatibilitatca proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul achizitiilor publice.
a) impact legislativ - prevederi de modificare $i complctarc a cadrului normativ in domeniul achizitiilor 
publice, prevederi derogatorii;
Nu este cazul.
b) norme cu impact la nivcl operational/tehnic > sisteme electronice utilizate in desfa$urarea 
proccdurilor de achizifie publica, unitafi centralizate de achizitii publice, structura organizatorica 
interna a autoritatilor contractante.
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislafia curopeana in cazul proiectelor ce transpun 
prevederi europene:

Proiectul de act normativ transpune:
- Directiva 2018/957/UE de modificare a Directivei 96/71/CE privind deta^area lucratorilor in cadrul 
prestarii de scn'icii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunita^ilor Europene, serta L, nr.173 din 
09.07.2018;
- j^rt. 7 alin. (2) §i art. 7 alin. (4) din Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamcntului European $i a Consiliului 
di^^Q-iunie 2019 privind transparen^a §1 prcvizibilitatea conditiilor dc munca in Uniunea Europeana.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative 
Nu este cazul.
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4. Decizii ale Curfii Europene de Justifie $i alte documente 
Nu este cazul.
5. Alte acte normative si/sau documente Internationale din care decurg angajamente
6. Alte informafii
Nu este cazul

j

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informafii privind procesul de consultare cu organizafii neguvernamentaie, institute de cercetare $i 
alte organisme implicate
Nu este cazul.____________________________________________________________________________
2, fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum gi a modului in care

6



activitatea acestor organizatii este legata de obiectul prezcntului act normativ
Nu estecazul.
S.Consultarile organizate cu autorita^ile administratiei publice locale, in situafia in care actui normativ 
are ca obiect activitati ale acestor autoritafi, in condiiiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administra(iei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative

'NiTjeste cazul.
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr.750/200S privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu este cazul.
5. Informafii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii 

, cjf.Consiliul Economic §i Social 
'd)^onsiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ va fi suspus avizarii Consiliului legislativ $i Consiliul Economic $i Social
6. Alte informafii
Nu este cazul.

Scefiunea a 7-a
—^ Activitafi de informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societafii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ
Nu este cazul
2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii 
actului normativ, precum $i efcctele asupra sanatafii securitafii cetafenilor sau diversitafii biologice 
Nu este cazul.
3. Alte informafii
.N^este cazul.

Seefiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere m aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritafile administrafiei 
publice centrale §i/sau locale - infiinfarea unor noi organisme sau extinderea competenfelor institufiilor 
existente.
Nmeste cazul.

2. Alte informafii

Nu este cazul.

Faf3 de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 16/2017 
deta§area salariafilor in cadrul prestarii de ser\'icii transnafionale, pe care il supunem spre adoptare 

Parlamentului Rom^iei.

Initiator

Florin ROMAN
7r --




