
 

 

 
 

Către:  Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

În atenția: doamnei Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

13 aprilie 2021 

 

 

Ref.: dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul 

prestării de servicii transnaţionale 

 

Stimată doamnă Ministru, 

 

Dorim să spunem atenției dumneavoastră o problemă ce vizează detașarea salariaților în cadrul prestării 

de servicii naționale, așa cum este reglementată de Legea nr. 16/2017 cu modificările și completările 

ulterioare (“Legea 16”).  

 

Cu referire la dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 16/2017  ale Legii 16, astfel cum acesta 

a fost modificat de art. 1 pct. 3 din Legea nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (“Legea 172”), 

care prevăd că salariatul detaşat de pe teritoriul României reprezintă salariatul unui angajator 

stabilit pe teritoriul României, care, pe o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 24 de luni, 

conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 

sistemelor de securitate socială, desfăşoară muncă pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în 

care îşi are sediul angajatorul prevăzut la art. 3 lit. b), sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pe 

perioada executării contractului încheiat cu angajatorul din celălalt stat membru, astfel cum este 

prevăzut la art. 5 alin. (2), în cadrul prestării de servicii transnaţionale, 

 

Vă solicităm prin prezenta să analizați oportunitatea modificării Legii 16 prin 

promovarea unui proiect legislativ pentru eliminarea termenului de 24 de luni din 

definiția noțiunii de salariat detașat transnațional de pe teritoriul României. 

 

La analizarea solicitării noastre vă rugăm să aveți în vedere următoarele considerente: 

 

• Termenul de 24 de luni nu este prevăzut de directivele transpuse prin Legea 16 și 

Legea 172 

 

În sensul Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (“Directiva” 

/ “Directiva privind detașarea”), astfel cum aceasta a fost modificată prin Directiva nr. 

957/2018(„Directiva de modificare”), prin lucrător detaşat se înţelege un lucrător care, pe o 

perioadă limitată, îşi desfăşoară munca pe teritoriul unui stat membru diferit de cel în care lucrează 

în mod normal. 

 

Directiva, astfel cum a fost modificată prin Directiva de modificare, nu prevede o durată maximă 

pentru care poate fi dispusă o detașare transnațională, facând trimitere doar la caracterul 

limitat în timp / temporar al acesteia. Astfel, este important de subliniat că nici varianta inițială a 

Directivei, nici Directiva de modificare nu limitează durata unei detașări transnaționale la o anumită 



 

 

perioadă, prevăzând doar obligația respectării condițiilor de muncă aplicabile în statul gazdă în situația 

în care detașarea depășește durata de 12/18 luni. 
 

De asemenea, nici Directiva 2014/67/UE 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”) (“Directiva nr. 67/2015”), nu conține prevederi 

cu privire la durata maximă pentru care un angajator stabilit într-un stat membru al 

Uniunii Europene poate dispune detașarea transnațională a angajaților săi. 

 

Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială („Regulamentul“) 

menționează că persoana care desfăşoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator 

care îşi desfăşoară în mod obişnuit activităţile în acest stat membru, şi care este detaşată de angajatorul 

respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continuă să fie supusă legislaţiei primului 

stat membru, cu condiţia ca durata previzibilă a activităţii să nu depăşească 24 de luni şi ca persoana să 

nu fi fost trimisă pentru a înlocui o altă persoană detaşată. Drept urmare, limita de 24 de luni din 

Regulament nu se referă la admisibilitatea detaşării per se, ci la posibilitatea rămânerii salariatului 

detaşat în sistemul de securitate socială din statul membru din care a fost detaşat. 
 

În plus, Regulamentul prevede că, în cazul în care, anterior detașării, se preconizează depășirea acestei 

durate de 24 de luni ori, după dispunerea detașării, această perioadă este depășită, se poate solicita 

prelungirea perioadei pentru care se aplică legislația de securitate socială din statul de pe teritoriul 

căruia se efectuează detașarea; prin urmare, nici Regulamentul nu instituie vreo limitare cu privire la 

durata detașării. 
 

Directiva privind detașarea, Directiva de modificare, precum și Directiva nr. 67/2015 (“Directivele”) 

au fost transpuse în legislația națională prin Legea 16, astfel cum aceasta a fost modificată și completată 

prin Legea 172, și prin Normele sale metodologice aprobate prin Hotărâre nr. 337/2017. În forma sa 

inițială, Legea 16 definea noțiunea de salariat detaşat de pe teritoriul României ca salariatul unui 

angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucrează în România, dar care este 

trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru, altul 

decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile 

prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege. 
 

Legea 172 a modificat definiția noțiunii de salariat detaşat de pe teritoriul României ca fiind salariatul 

unui angajator stabilit pe teritoriul României, care, pe o perioadă limitată de timp, dar nu mai 

mult de 24 de luni, conform art. 12 din Regulament, desfăşoară muncă pe teritoriul unui stat 

membru, altul decât cel în care îşi are sediul angajatorul prevăzut la art. 3 lit. b) din Legea 16, sau pe 

teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pe perioada executării contractului încheiat cu angajatorul din celălalt 

stat membru, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) din lege, în cadrul prestării de servicii 

transnaţionale, fără însă a include niciun fel de dispoziții legale care să menționeze consecințele juridice 

ale nerespectării acestei limitări legale. 

 

Din documentele disponibile pe site-ul Camerei Deputațilorrezultă că modificarea art. 2 alin. (1) lit. 

c) din Legea 16/2017 nu a avut ca scop transpunerea Directivei de modificare, termenul 

de 24 de luni neavându-și originea în niciuna dintre Directive. În fapt, această modificare nu 



 

 

se regăsea în proiectul de lege inițial1, nici în cel propus spre consultare de Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale, amendamentul fiind propus de Comisia pentru muncă și protecție socială în faza finală a 

procesului legislativ (cu o zi înainte de adoptarea Legii 172) și având ca scop clarificarea unor aspecte 

fiscale, după cum precizează Raportul comisiei2.  

 

Chiar dacă o clarificare a tratamentului fiscal al sumelor primite de lucrătorii detașați transnațional este 

binevenită, considerăm că soluția nu este introducerea unei limitări a termenului detașării 

transnaționale, o astfel de limitare putând avea efecte nedorite atât pentru întreprinderile care 

efectuează detașări, care s-ar vedea în imposibilitatea de a-și desfășura în bune condiții activitatea, 

respectiv de a executa obligațiile asumate prin contractele de prestări de servicii, pentru lucrătorii 

detașați, pentru care o astfel de limită poate însemna o frână în carieră, precum și, nu în ultimul rând, 

pentru Statul român, care se vede expus riscului demarării unei proceduri de infringement, așa cum 

vom arăta în continuare.  

 

• Raportul dintre Directivă și Regulament 

 

Cu titlu preliminar, considerăm important de menționat faptul că între Regulament și Directiva privind 

detașarea nu există un raport de interdependență, astfel cum este descris în Raportul Comisiei pentru 

Muncă și Protecție Socială asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 16, mai 

exact punctul 5 din Anexa - Amendamente admise, secțiunea Motivare amendament.  

 

Scopul Directivelor este oferirea unui cadru clar în vederea garantării unei concurențe loiale și a 

respectării drepturilor lucrătorilor detașați, astfel încât atât angajatorii, cât și lucrătorii să poată 

profita pe deplin de oportunitățile pieței interne, în timp ce scopul Regulamentul îl constituie 

reglementarea la nivel european a legislației de securitate socială aplicabilă și a contribuțiilor de 

asigurări sociale.  

 

Așa cum se arată în Avizul Comitetului European al Regiunilor cu privire la Modificarea Directivei 

privind detașarea lucrătorilor (2017/C 185/10) 3 , obiectivul principal al Regulamentului (CE) nr. 

883/2004 îl reprezintă partajarea responsabilității între statele membre în ceea ce privește drepturile 

cetățenilor UE la prestații în cadrul sistemului de securitate socială din statul membru respectiv. 

Obiectivul Directivei privind detașarea lucrătorilor este de a proteja lucrătorii detașați și de a facilita 

libera circulație a serviciilor. Comitetul nu vede niciun motiv imperativ pentru a coordona 

termenele stabilite în cadrul acestor două instrumente juridice numai pe motiv că 

amândouă reglementează situații în care un cetățean al UE are reședința și lucrează 

temporar într-un anumit stat membru. 

 

Astfel, Regulamentul instituie în cadrul art. 12 alin. (1) o regulă specială cu privire la legislația de 

securitate socială aplicabilă în cazul unui salariat detașat pe teritoriul altui stat membru, respectiv cea 

potrivit căreia salariatul detașat va fi supus sistemului de asigurări sociale din statul de pe teritoriul 

căruia se efectuează detașarea, cu condiţia ca durata previzibilă a activităţii să nu depăşească 24 de luni 

şi ca persoana să nu fi fost trimisă pentru a înlocui o altă persoană detaşată.  

 

                                                        
1 http://www.cdep.ro/proiecte/2020/200/80/5/se364.pdf  
2 Pct. 5 din Anexa la Raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială, http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2020/rp285.pdf  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IR2881&from=EN  



 

 

În cazul în care, anterior detașării, se preconizează depășirea acestei durate de 24 de luni ori, după 

dispunerea detașării, această perioadă este depășită, se poate solicita prelungirea perioadei pentru care 

se aplică legislația de securitate socială din statul de pe teritoriul căruia se efectuează detașarea, iar dacă 

statele implicate nu agreează, în temeiul art. 16 din Regulament, extinderea perioadei în care se aplică 

legislaţia statului de origine a detaşării, legislaţia statului membru în care persoana lucrează efectiv 

începe să se aplice imediat ce expiră perioada de 24 de luni. 

 

După cum se poate observa, chiar normele europene au avut în vedere o eventuală depășire a termenului 

de 24 de luni reglementat în art. 12 alin. (1) din Regulament, astfel că limitarea la maxim 24 de 

luni a detașării efectuate de pe teritoriul României prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 16, astfel cum acesta a fost modificat de art. 1 pct. 3 din Legea nr. 172, apare ca excesivă și 

nejustificată din perspectiva dreptului european. 

  

Mai mult, în niciun caz formularea durata previzibilă a activităţii să nu depăşească 24 de 

luni nu are drept scop o eventuală limitare pe o perioadă determinată de timp a detasării 

transnaționale, având în vedere scopul Regulamentului de a reglementa legislația de 

securitate socială aplicabilă. 

 

• Libertatea prestării serviciilor 

 

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. Conform Directivei de modificare, libertatea de a presta servicii include dreptul 

întreprinderilor de a presta servicii pe teritoriul unui alt stat membru și de a-și detaşa 

temporar lucrătorii pe teritoriul statului membru respectiv pentru prestarea acestor 

servicii.  

 

Totodată, Directiva de modificare precizează că, în vederea garantării libertății de a presta servicii pe 

bază echitabilă atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, este necesară asigurarea unui nivel mai ridicat 

de protecţie a lucrătorilor, în special prin împiedicarea utilizării abuzive a drepturilor garantate prin 

tratate. Cu toate acestea, normele care asigură o astfel de protecţie a lucrătorilor nu pot 

aduce atingere dreptului întreprinderilor care detaşează lucrători pe teritoriul unui alt 

stat membru de a invoca libertatea de a presta servicii și în situațiile în care o detașare 

depășește 12 luni sau, după caz, 18 luni, Directiva de modificare stabilind în ceea ce priveşte 

libertatea de a presta servicii şi protecţia lucrătorilor detaşaţi, un cadru echilibrat 

nediscriminatoriu, transparent şi proporţional. 

 

Astfel, în opinia noastră, limitarea duratei maxime a detașării transnaționale efectuate de către un 

angajator stabilit pe teritoriul României în raport de prevederile Regulamentului referitoare la durata 

previzibilă a activității apare ca fiind excesivă și deloc proporțională cu scopul urmărit de Directiva 

privind detașarea, astfel restricționând libertatea de prestare a serviciilor or, în conformitate 

cu jurisprudenţa constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, restrângerea libertăţii de a 

presta servicii este permisă numai dacă este justificată de motive imperative de interes 

public şi dacă este proporţională şi necesară. 

 



 

 

Prin urmare, având în vedere aspectele învederate mai sus, limitarea duratei maxime  a detașării 

transnaționale la 24 de luni ar putea constitui o încălcare a principiului european privind libertatea de 

prestare a serviciilor existând riscul demarării procedurii de încălcare a legislației europene 

în materia detașărilor transnaționale. 

 

• Distincția nejustificată între detașarea transnațională efectuată de pe teritoriul 

României și cea efectuată pe teritoriul României  

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea 16, salariatul detaşat pe teritoriul 

României este salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau 

pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar 

care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul României, atunci când 

angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege. 

 

În schimb, astfel cum am menționat în preambulul prezentei adrese, art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea 16 

definește salariatul detaşat de pe teritoriul României ca fiind salariatul unui angajator stabilit pe 

teritoriul României, care, pe o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 24 de luni, 

conform art. 12 din Regulament, desfăşoară muncă pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel 

în care îşi are sediul angajatorul prevăzut la art. 3 lit. b) din Legea 16, sau pe teritoriul Confederaţiei 

Elveţiene, pe perioada executării contractului încheiat cu angajatorul din celălalt stat membru, astfel 

cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) din lege, în cadrul prestării de servicii transnaţionale. 

 

Astfel, Legea 172 a modificat, printre altele, doar definiția noțiunii de salariat detașat de pe teritoriul 

României, limitând, în acest caz, durata detașării transnaționale la o perioadă maximă de 24 de luni, 

nefiind modificată și definiția noțiunii de salariat detașat pe teritoriul României, în acest din urmă caz 

neexistând niciun fel de limitare cu privire la durata maximă a detașării. 

 

Considerăm că distincția între cele două tipuri de detașări transnaționale (de pe teritoriul României și 

pe teritoriul României) nu își găsește niciun fel de justificare, nici în legislația națională și, cu atât mai 

puțin, în cea comunitară. 

 

În consecință, față de considerentele juridice mai sus-expuse, în special, pentru a asigura 

prevalența dreptului european celui național și, în mod corespunzător, a diminua riscul 

unor eventuale consecințe juridice pe care o situație contrară le-ar putea genera în 

practică, vă adresăm și rugămintea să analizați modificarea Legii 16 prin promovarea 

unei inițiative legislative care să conducă la eliminarea termenului de 24 de luni din 

definiția noțiunii de salariat detașat transnațional de pe teritoriul României. 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Ileana Refat 
Lider al Grupului de Lucru pentru Muncă 
 
Coaliţia pentru Dezvoltarea României 

 


