
Prof. Dr. Thomas Schmitz                                                                                                    10.06.2008 

LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  

 
 

Privire de ansamblu asupra celor celor mai importante surse legale  

A. Drept primar 

TUE          Tratatul privind Uniunea Europeană (7 februarie 1992) 
EUV / EU Treaty  

TCE          Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (25 martie 1957) 
EGV / EC Treaty  
   ↓                 ↓ ↓ ↓ 
TFUE         Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
AEUV / FEU Treaty 

EWRV / EEA Treaty      Acordul privind Spatiul. Economic European semnat la 2 mai 1992 

B. Drept secundar 

Directiva 2004/38     Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004  
Freizügigkeitsrichtlinie     privind dreptul la liberă circulatie si sedere pe teritoriul statelor  membre pentru cetă- 
Free Movement Directive    tenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE)  
           nr. 1612/68 si de abrogare a Directivelor  64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,  
           73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE 

Directiva 96/71      Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996  
Entsenderichtlinie      privind detasarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
Posting Directive 

Directiva 2006/123    Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006  
Dienstleistungsrichtlinie     privind serviciile în cadrul pietei interne 
Services Directive 

Regulamentul 1612/68    Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera cir-
           culatie a lucrătorilor în cadrul Comunitătii 

Regulamentul 1408/71    Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regi-
Wanderarbeitnehmerverordnung  murilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si  cu familiile acestora care  
    ↓          se deplasează în cadrul Comunitătii 
Regulamentul 883/2004   Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29  
Wanderarbeitnehmerverordnung  aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială 

Regulamentul 1251/70    Regulamentul (CEE) nr. 1251/70 al Comisiei din 29 iunie 1970 privind dreptul lucrători- 
           lor de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă 

Directiva 2005/36     Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005  
Berufsanerkennungsrichtlinie   privind recunoasterea calificărilor profesionale 
Professional Recognition Directive 
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Directiva 98/5      Directiva 98/5/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 de  
Rechtsanwaltsrichtlinie     facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de  avocat într-un stat membru,  
Lawyers Directive      altul decât cel în care s-a obtinut calificarea 

C. Drept secundar special pentru art. 61 [ff.] TCE 

Community Code on Visas  Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Community  
Visakodex         Code on Visas (in preperation) 

Regulamentul 539/2001   Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei  
           tărilor terte ai căror resortisanti trebuie să detină viză pentru trecerea frontierelor externe  
           si a listei tărilor terte ai căror resortisanti sunt exonerati de această obligatie 

Regulamentul 415/2003    Regulamentul (CE) nr. 415/2003 al Consiliului din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la  
           frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit 

Regulamentul 1030/2002   Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model  
           uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte 

Codul Frontierelor Schengen Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din  
Schengener Grenzkodex     15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontiere- 
Schengen Borders Code     lor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) 

Directiva 2003/9     Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor  
Asylaufnahmerichtlinie     minime pentru primirea solicitantilor de azil în statele membre 

Directiva 2003/86      Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntre girea familiei 

Regulamentul 343/2003   Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a crite-
Asylzuständigkeitsverordnung   riilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei  
           cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei tări  
           terte 

Regulamentul 2725/2000   Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului din 11 decembrie 2000 privind instituirea siste- 
           mului "Eurodac" pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Conventiei  
           de la Dublin 

Directiva 2004/83     Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime refe- 
           ritoare la conditiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisantii tărilor terte sau apatri- 
           zii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au 
           nevoie de protectie internatională si referitoare la continutul protectiei acordate 

Directiva 2001/55     Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru  
Massenzustromsrichtlinie    acordarea protectiei temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, si  
           măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea  
           acestor persoane si suportarea consecintelor acestei primiri 

Directiva 2003/19     Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisan- 
           tilor tărilor terte care sunt rezidenti pe termen lung 

Regulamentul 1030/2002   Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui  model  
           uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte 
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Din acquis-ul Schengen:1 

Schengener Übereinkommen   Acordul între guvernele statelor Uniunii economice Benelux, Republica Federală Germa- 
Schengen Agreement     nia şi Franţa cu privire la scoaterea treptată a controalelor de la graniţele comune înce- 
           pând cu 14 iunie 1985 

Schengener Durchführungs    Acordul pentru realizarea Acordului Schengen din data de 14 iunie 1985 între guvernele 
übereinkommen (SDÜ)     statelor Uniunii economice Benelux, Republica Federală Germania şi Franţa cu privire la  
Schengen Convention     scoaterea treptată a controalelor de la graniţele comune începând cu 19 iunie 1990 

Cu excepţia Acordului Schengen pot fi găsite pe Internet toate sursele legale la adresa EUR-Lex (http://eur-lex. 
europa.eu/ro/index.htm) (de cele mai multe ori şi în limba română). Reţineţi pentru legislaţia secundară căutarea simplă 
pe baza numărului documentului (http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do). 

Mai multe informaţii pe pagina specială web pentru această întâlnire la adresa http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/ 
tschmitz/Lehre/EU-Personenverkehr.htm. Acolo se găsesc şi linkuri directe către sursele legale.  

(F i ş i e r :  P r i v i r e  d e  a n s a m b l u  a s u p r a  s u r s e l o r  l e g a l e  (C i r c u l a ţ i a  p e r s o a n e l o r  î n  U E ) )  

                                                      
1 Prin Art. 2 al protocolului pentru includerea Acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii europene din 1997 în legislaţia (secundară), vezi pentru  
 clasificarea separată deciziile 1999/435 şi 1999/436 a Comisiei. 
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