
Dispoziții care facilitează asigurarea și respectarea drepturilor de liberă circulație a 

lucrătorilor din celelalte state ale Uniunii Europene pe teritoriul României 

 

 

 

În România, pentru garantarea și apărarea drepturilor lucrătorilor U.E. sunt în vigoare două acte 

normative dedicate:  

o Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 

European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul 

României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul 

Uniunii Europene; 

Pe teritoriul României, aceste două reglementări (împreună cu documentele normative din 

câmpurile de activitate conexe) garantează principiile și drepturile fundamentale cuprinse în 

cadrul general comunitar de dispoziții, măsuri și mecanisme acoperite în special:  

de Articolul 45 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene privind libera circulație a 

lucrătorilor,  

de Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind interzicerea 

discriminării sub orice formă a lucrătorilor din U.E. și a membrilor familiilor lor, 

de Directiva 2004/38/CE privind privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul 

statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, 

de Rgulamentul (UE) nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii 

Europene,  

de Directiva 2014/54/UE privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite 

lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor. 

Principii și drepturi recunoscute: 

- libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, 

- dreptul la nediscriminare, în special pe motiv de cetățenie,  

- dreptul de negociere și de acțiune colectivă,  

- dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte,  

- dreptul la libertatea de circulație și de ședere,  

- dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. 

- dreptul la avantajele sociale şi fiscale     

- dreptul de asociere la organizaţii sindicale şi dreptul de a fi ales ca reprezentant al 

salariaţilor  

- dreptul la locuinţe  

 


