
Expunere de motive 

Mobilitatea lucrătorilor, a forţei de muncă, este unut dintre pilonii fundamentali ai 

construcţiei Uniunii Europene, libertatea de circulaţie Bind garantată la art. 45-48 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Lucrătorii frontalieri ocupă un loc 

distinct in legislaţia europeană subsecventă, acoperind domenii precum dreptul de rezidenţă, 

dreptul la tratament egal şi drepturile de asistenţă socială — îngrijiri medicale, şomaj, pensie, 

alte beneficii — atât pentru lucrătorii care destăşoară activităţi independente sau dependente 

cât şi pentru membrii familiilor lor. 

Din punetul de vedere at benefrciilor sociale lucrătorii frontalieri sunt definiţi ca persoanele 

care îndeplinesc două criterii: 

a) criteriul politic — de desfăşurare a muncii pe teritoriul altui stat membru decât cel de 

rezidenţă 

b) criteriul social — de revenire periodică (zilnic sau cel puţin săptămânal) în statul de 

rezidenţă. 

O definiţie unitară nu există deocamdată, însă în ceea ce priveşte mobilitatea lor şi protecţia 

socială sunt în funcţiune mecanisme care să be faciliteze identificarea unui loc de muncă 

(BURRS), recunoaşterea reciprocă a califrcărilor, accesul la benefîciile de asistenţă socială 

şi reducerea poverilor administrative. Astfel, legislaţia şi practica europeană recunosc 

importanţa lucrătorilor frontalieri ai statelor membre ca un semn al vitalităţii pieţei interne, 

capabile să orienteze în mod optim resursele sale umane înspre sectoarele unde este nevoie 

de această resursă, precum şi ca un barometru al libertăţii de care se bucură cetăţenii 

Spaţiului Economic European în a-şi alege locurile de muncă cele mai potrivite pregătirii şi 

orizontului de aşteptări. 

În cadrul financiar multianual 2007-2013 România a accesat fonduri europene 

nerambursabile din programul de cooperare transfrontalieră împreună cu Ungaria, având ca 

obiectiv strategic global de a apropia persoanele, comunităţile şi agenţii economici din 

zona transfrontalieră pentru a facilita dezvoltarea cornună a zonei de cooperarel, jar 

printre acţiunile prioritare s-au munărat construcţia, reabilitarea şi lărgirea drumurilor şi 

porţiunilor de căi ferate transfrontaliere, proiectarea de servicii de transport public 

transfrontalier, precum şi sprijinirea cooperării antreprenoriale transfrontaliere şi cooperarea 

în domeniul pieţei muncii. 
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Ca urmare a derulării acestor proiecte, au fost aşadar construite drumurj de acces spre 

puncte de frontieră între comuaităţi aflate în apropierea graniţelor dintre cele două state, jar 

numeroşi cetăţeni din ambele ţări lucrează pe teritoriul celuilalt stat. 

Pandemia cu care se confruntă Europa în prezent a scos la iveală şi obstacolele pe care 

întâmpină locuitorii zonelor benefrciare ale proiectelor de cooperare teritorială: punctele de 

trecere a frontjerei nu au fost deschise aşa cum ar fi trebuit, jar vătnile rămase deschise pe 

perioadele de urgenţă şi de alertă instituite pe teritoriul ţărij au fost aglomerate mult peste 

posibilitatea respectării normelor de protecţie sanitară. De altfel, chiar şi in vrernuri de 

normaljtate, lucrătorii frontalieri s-au plâns de faptul că timpul de trecere a graniţei este 

imprevizibil şi au solicitat luarea de măsuri care să accelereze procedurile, astfel încât să î i 

poată respecta orarul de lucre convenit Cu angajatorii. 

Penn soluţionarea celor două aspecte, prezenta.iniţiativă legislativă pe de o parte propune 

valorificarea rezultatelor derulării proiectelor din cadrul Ungaria - Româniq program de 

cooperare transfrontalieră 2007-2013 prin deschiderea de către partea română a,punctelor 

de trecere a frontierei către care an fost fanalizate drumurile de acces şi/sau punctele de 
control, iar pe de altă parte vine cu o soluiie pentru facilitarea trecerjj graniţei de către 

lucrătorii frontalieri, şi anume înfiiniarea de benzi de control speciale pentru aceştia, astfel 

încât să nu He nevoiţi să aştepte în urma persoanele care ar putea fi supuse unor controale 

mai amănuntite. 
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