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FIŞĂ DE INFORMARE  
 

Coordonarea sistemelor de securitate socială 
COM(2016)815 

 
 

 Tratatele UE consacră dreptul cetățenilor europeni și al familiilor acestora de a circula liber 
și de a locui în orice stat membru al UE, acest drept fiind considerat o piatră de temelie a integrării 
europene. Libera circulație a lucrătorilor este una dintre cele patru libertăți fundamentale ale pieței 
unice, care se bazează pe libertățile economice și pe protejarea drepturilor lucrătorilor. Statele 
membresunt competente să-șiconceapă normele și domeniul de aplicare al propriului sistem de 
securitate socială. Garantarea drepturilor în materie și eliminarea obstacolelor indirecte din calea 
liberei circulații a lucrătorilor și a serviciiloroferă cetățeniloreuropeni posibilitatea de a locui sau de 
a munci în altă țară. 

 

1. CONTEXT 
 Sistemul complex de norme ale UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială 
trebuie să răspundă diferitelor probleme și să se adapteze diferitelor circumstanțe naționale, în 
continuă schimbare. Dificultățile întâmpinate se referă la: aplicarea neuniformă și inadecvată, lipsa 
de transparență, o lipsă de înțelegere a normelor existente și o anumită incertitudine în ceea ce 
privește situațialucrătoriilor transfrontalieri și a prestațiilor care li se cuvin.  Jurisprudența recentăa 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, care clarifică o serie de aspecte importanteaplicabile relației 
dintre statele membre și acordarea de prestații sociale cetățenilor UE reprezintă o altă provocare. 
  
 Parlamentul European a invitat în mai multe rânduri Comisia Europeană să 
actualizezelegislația în vigoare astfel încât aceste problemă să poată fi soluționată. De asemenea, 
Comitetul Economic și Social European, prin avizul său din aprilie 2016 a recomandat actualizarea 
legislației în vigoare. În plus, reprezentanți ai diferitelor grupuri de părți interesate au făcutsolicitări 
similare. 
 
 Între iulie și octombrie 2015, Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială în UE. Aceasta a arătat că existența unor norme mai 
clare și mai ușor de pus în aplicare ar fi în interesul statelor membre, al cetățenilor și al 
întreprinderilor și că normele îmbunătățite ar spori oportunitățile și condițiile de mobilitateși 
protecția drepturilor lucrătorilor, asigurând în același timp, instrumente eficientede combatere a  
abuzurilorși/sau a fraudelor. 
 
 În luna decembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere de modificare, mult 
așteptată,a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 privind 
coordonarea sistemelor de securitatea socială. Evaluarea impactului care însoțește această 
propunere a identificat o serie de probleme, printre care distribuția dezechilibrată a sarcinii 
financiare, riscul pierderii protecției sau al plăților duble, lipsa de transparență și securitate juridică 
pentru cetățeni și instituții, inegalitatea de tratament a cetățenilor în situații comparabile, precum și 
măsurile de descurajare a muncii sau a continuării acesteia în alt stat membru.Propunereaaduce o 
serie de modificări, în special la prestațiile de lungă durată, prestațiile de șomaj, prestațiile sociale și 

https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00258-00-00-ac-tra-fr.docx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=ro&consultId=16&visib=0&furtherConsult=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1491388447847&uri=CELEX:52016PC0815
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prestațiile familiale, oferă posibilitatea de a furniza  îmbunătățiri la normele aflate în vigoare, și face 
parte din programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016.  
 
 Normele de coordonare se aplică în statele membre ale Uniunii Europene, în Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Propunerile nu au nicio implicație asupra bugetului UE. 
 
2. CONȚINUTUL PROPUNERII 
 
 Obiectivul general declarat al propunerii Comisiei este continuareamodernizării normelor 
UE în materie, prin facilitarea exercitării drepturilor cetățenilor, asigurând, în același timp claritatea 
juridică,o repartizare corectă și echitabilă a sarcinii financiare între statele membre, o simplificare 
administrativă și o forța executorie mai bună a regulilor de coordonare. 
 Revizuirile propusede Comisie vizează actualizarea normelor UE în următoarele domenii-
cheie: 

a) Indemnizația de șomaj 
 
 Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă își pot exporta indemnizația de șomaj de la 
trei luni (cât este reglementat în prezent), la cel puțin șase luni. Astfel, vor avea șanse mai bune de 
a-și găsi un loc de muncă, contribuind la combaterea șomajului și la reducerea necorelării 
competențelor la nivelul UE. 
 Pentru lucrătorii frontalieri (cei care locuiesc într-o țară, lucrează în altă țară și se deplasează 
acasă cel puțin o dată pe săptămână) statul membru în care au lucrat pe parcursul ultimelor 12 luni 
va fi răspunzător pentru plata prestațiilor de șomaj. Acest lucru reflectă principiul conform căruia 
statul membru care a încasat contribuțiile ar trebui să plătească prestațiile. 
 Statele membre pot solicita ca o persoană care a lucrat timp de cel puțin trei luni pe teritoriul 
acestora înainte de a intra în șomaj să se poată baza pe experiența anterioară într-un alt stat membru 
pentru a beneficia de prestații de șomaj. 
 

b) Prestații pentru îngrijirea pe termen lung 
 
 Propunerea clarifică care sunt prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung și unde pot fi 
solicitate aceste prestații. Acest lucru va asigura o mai mare securitate juridică pentru un grup din ce 
în ce mai mare de cetățeni, din societățile noastre, în curs de îmbătrânire, care depind de îngrijirea 
pe termen lung. 
 

c) Accesul la prestații sociale pentru cetățenii inactivi din punct de vedere economic 
 
 Pe baza jurisprudenței Curții Europene de Justiție, propunerea clarifică faptul că statele 
membre pot decide să nu acorde prestații sociale pentru cetățenii mobili, inactivi din punct de 
vedere economic, adică pentru acele persoane care nu lucrează și nici nu caută în mod activ un loc 
de muncă, și nu au drept de ședere legal pe teritoriul lor. Cetățenii inactivi din punct de vedere 
economic au dreptul legal de ședere numai în cazul în care acestea dispun de mijloace de 
subzistență și o acoperire medicală completă. 
 

d) Coordonarea securității sociale pentru lucrătorii detașați 
 
 Comisia Europeană propune să consolideze normele administrative privind coordonarea în 
materie de securitate socială pentru lucrătorii detașați. Totodată, dorește să se asigure că autoritățile 
naționale dispun de instrumente corespunzătoare pentru a verifica statutul social al acestor lucrători 
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și stabilește proceduri mai clare pentru cooperarea între autoritățile statelor membre pentru 
combaterea practicilor neloiale sau potențial abuzive. 
 
 În cele din urmă, propunerea nu modifică dispozițiile existente privind exportul de prestații 
familiale. Nu este prevăzută o indexare a prestațiilor pentru copii: țara locului de muncă a părintelui 
(părinților) rămâne responsabilă pentru plata alocațiilor pentru copii; această sumă nu poate fi 
adaptată în cazul în care copilul își are reședința în altă parte. Mai puțin de 1% din prestațiile 
familiale sunt exportate în UE dintr-un stat membru în altul. 

  
3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII:  

 
Consiliu 
 
 Concluziile Consiliului EPSCO din 3 marie 2017 și dezbaterile care au avut loc pe baza 

notei președinției malteze, auconfirmat importanța revizuirii angajamentul politic necesar 
avansării acestui dosar și nevoia unei codificăricorecte a jurisprudenței existente, a unei 
simplificări și clarități legislative, nevoia de securitate juridică și de transparență.  

 
 Președinția malteză și-a reafirmat angajamentul de finalizare a negocierilor la prezenta 

propunere, nevoia de continuare a lucrărilor pentru a ajunge la un compromis și cu privire la 
calea de urmat. 

 
Parlamentul European 
 
 Prin rezoluția sa din noiembrie 2016, Parlamentul European invita Comisia să publice 

orientări privind modul în care dreptul Uniunii se aplică diverselor tipuri de modele 
economice colaborative pentru a aborda lacunele în materie de reglementare, atunci când 
este cazul, în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale, respectând în 
același timp competențele naționale. 

 
 Parlamentul European a primit numeroase petiții privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială. 
 
Partenerii sociali 
 
 Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) declara într-un comunicat de presă în 

decembrie 2016 că, în pofida propunerilor Comisiei, „(...) lucrătorii și membrii familiilor 
lor nu ar trebui să fie penalizați pentru că lucrează în altă țară UE [deoarece] lucrătorii 
care plătesc contribuțiile aferente au drepturi care trebuie respectate”.    

 
 Comitetul economic și social european (CESE) constată că pachetul nu abordează lucrătorii 

din regiunile frontaliere ale Europei care locuiesc într-o țară și lucrează în alta.  
 
 Bussiness Europe, solicita prin declarația sa din 2015 referitoare la mobilitatea forței de 

muncă revizuirea legislației privind securitatea socială, subliniind că „ (...) securitatea 
socială poate contribui la încurajarea mobilității în cadrul UE și la îmbunătățirea 
acceptării sale politice (...) cu necesitatea unei revizuiri a reglementărilor în vederea 
adaptării acestora la evoluția situației, prin eliminarea deficiențelor, precum și punerea în 
aplicare și interpretarea lor corectă”.     

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2017/03/03/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6269-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6269-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0455+0+DOC+XML+V0//RO
https://www.etuc.org/press/etuc-labour-mobility-package#.WOTkPdLyjcs
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2015-00393-E.pdf
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 Federațiile impun, de asemenea, o mai bună cooperare între autoritățile statelor membre în 
acest domeniu, care trebuie să ia în considerare, în cadrul reexaminării dosarelor individuale 
și acordarea indemnizațiilor de munca efectuată și de remunerația primită în alte state 
membre. 

 
4. POZIȚIA ROMÂNIEI: 
 
 Într-un comunicat de presă al Ministerului muncii și justiției sociale din data de 3 martie 
2017 se arată că “(...) România se opune categoric oricărei propuneri de armonizare și 
uniformizare care încalcă competențele naționale, în ceea ce privește regulamentul european, și 
consideră că modificarea jurisprudenței referitoare la securitatea socială nu trebuie să afecteze 
drepturile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a celor care se află în perioada de 
tranziție de la un loc de muncă sau altul și a membrilor de familie[și că] miniștrii muncii [din 
statele europene] trebuie să se concentreze pe protejarea drepturilor lucrătorilor mobili europeni 
și a apreciat că statele membre care colectează taxe de la lucrătorii mobili trebuie să ofere o 
acoperire adecvată în ceea ce privește securitatea socială, în conformitate cu respectarea 
principiului tratamentului egal”. 
 
ETAPE VIITOARE 

 
 Propunerile Comisiei Europene vor fi transmise Parlamentului și Consiliului pentru a fi 
examinate și dezbătute. Dată fiind complexitatea propunerilor înaintate de Comisie și faptul că 
unele dintre aceste măsuri vor fi sensibile din punct de vedere politic pentru multe state membre, cel 
mai probabil va fi nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru a se ajunge la un accord între 
Consiliu și Parlament.Odată ce va fi aprobat, regulamentul va intra în vigoare în prima zi de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Până atunci se vor aplica regulile actuale.  

 
  Acordul la care au ajuns șefii de stat și de guvern în februarie 2016 cu privire la o noua 

înțelegere cu Regatul Unit în cadrul UE s-a axat pe o serie de probleme legate de propunerea 
actuală. Ca urmare a referendumului în care cetățenii britanici au votat în favoarea părăsirii UE, 
înțelegerea convenită devine nulă și neavenită, în conformitate cu dispozițiile acordului în cauză. 
 
 
 

 
                                            Daniela Șerban 
                                                  31 martie 2017 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4796-cp-epsco-20170303

