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LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  

la art. 1 Introducere 

Schema 1 
Libera circulaţie a persoanelor în spectrul libertăţilor fundamentale ale UE  

 

Libera circulaţie a mărfurilor  
(art. 23 ss., 90 s. TCE) 
(în viitor: 28 ss., 110 s. TFUE) 

 Libera circulaţie a 
serviciilor  
(art. 49 ss. TCE) 
(în viitor: 56 ss. TFUE) 

 Libertăţile de circulaţie a 
persoanelor  
(art. 39 ss., 43 ss. TCE) 
(în viitor: 45 ss., 49 ss. TFUE) 

 Libera circulaţie a 
capitalurilor  
(art. 56 I, 57 ss. TCE) 
(în viitor: 63 I, 64 ss. TFUE) 

 Libertatea operaţiilor de 
plată  
(art. 56 II, 58 ss. TCE) 
(în viitor: 63 II, 65 ss. TFUE) 

  Dreptul la 
liberă 
circulaţie  
(art. 18 TCE) 
(în viitor: 21 
TFUE) 

(mobilitatea mărfurilor în afara graniţelor)  (mobilitatea în afara graniţelor a servi-
ciilor, a prestatorilor de servicii şi a 
beneficiarilor serviciilor) 

 (mobilitatea în afara graniţelor a activităţii  
lucrative) 

 (mobilitatea în afara graniţelor a capi-
talului financiar şi a celui real) 

 (mobilitatea în afara graniţelor a 
mijloacelor de plată) 

  (mobilitate ne-
economică)                    

                                                               
1) Libertate de bariere comerciale tarifare   1) Libertatea activă a serviciilor  

    - Prestarea de servicii în alt SM  
    - şi prin utilizarea personalului adus  
2) Libertatea pasivă a serviciilor  
    - Beneficierea de servicii în alt SM  
3) Libertatea de servicii în afara  
     graniţelor  
    - Prestatorul şi beneficiarul  
       rămân în statul lor membru  
4) Libertatea de servicii în cazul  
     ieşirii comune în afara grani- 
     ţelor  
    - şi prin utilizarea personalului adus  

 1) Dreptul de liberă circulaţie al anga- 
     jaţilor  

 1) transferul liber al valorilor  
     mijloacelor financiare  

 • transferul liber de mijloace de  
   plată pentru plata serviciilor  
   în contrapartidă  

  • mişcare liberă  
   în SM  

   • acces liber la ocupaţie      
 • fără vămi (art. 23, 25)     - candidatură liberă (art. 39 III lit. a)   - şi de bani numerar        - şi intrare şi  

       ieşire   • fără taxe cu efect asemănător vămilor  
   (art. 23, 25) 

    - şederă liberă în scopul căutării unui  
   loc de muncă (art. 39 III lit. b) 

  - şi de devize              
       - şi de hârtii de valoare   („libertatea de anexă“ necesară pentru 

celelalte libertăţi fundamentale) 
  • şedere liberă  

   în SM   • fără taxe interne mai mari decât pentru produ- 
   sele interne (art. 90 subal. 1) 

   • exercitare liberă a ocupaţiei (art.  
   39 III lit. c) 

  - şi de participaţii sociale la  
   între-prinderi  

   
                     - şi alegerea  

     unui domiciliu   • fără taxe interne cu scopul protejării produselor  
   (art. 90 subal. 2) 

   • şedere după încheierea activităţii  
   (art. 39 III lit. d) 

  - şi împrumuturi              
      - şi garanţii ale creditului ( de ex.  

   cauţiuni) 
                 

 • fără rambursări exagerate a taxelor după expor- 
   tul mărfurilor (art. 91) 

   • aceleaşi avantaje sociale şi fiscale  
   ca şi angajaţii din ţară (Drept se- 
   cundar) 

              • doar completare  
   a libertăţilor  
   fundamentale  

                          

     2) transferul liber al valorilor 
bunurilor corporale  

            • definiţie restric- 
   tivă prin dreptul  
   secundar  

                • drepturile membrilor familiei  
   (conform dreptului secundar) 

             

2) Libertate de bariere comerciale  
     netarifare  

     - şi achiziţionarea de proprietăţi  
   imobiliare  

            • şi pentru pen- 
   sionari, studenţi  
   etc.    • nu se referă la studenţi                        

 • fără limitări la import în ceea ce priveşte canti- 
   tatea (art. 28 TCE [34 TFUE]) 

              (şi transferuri cu un caracter personal 
ca de exemplu donaţii, moşteniri, 
legaţii testamentare, plăţii în fosta 
patrie etc.) 

            
   2) Libertatea de stabilire în orice loc               
 • fără Măsuri cu acelaşi efect ca limitările la  

   import în ceea ce priveşte cantitatea (art. 28  
   TCE) 

             • preluarea şi exercitarea liberă a  
   activităţii lucrative independente  
   (art. 43 subal. 1, 2) 

                  
                                
                                         
  - o noţiune foarte vastă (→ Dassonville)              • înfiinţarea şi conducerea liberă de  

   întreprinderi (art. 43 subal. 1, 2) 
                           

  - şi regulamente de capacitate a circulaţiei  
   (→ Cassis de Dijon) 

                                        
                - şi formarea de concerne sau mutarea  

   sediului în afara graniţelor  
                           

  - dar nu cuprinde regulamente ale modali- 
   tăţilor de cumpărare (→ Keck) 

                                         
               • înfiinţarea liberă de filiale, socie- 

   tăţi-fiică, agenţii, întreprinderi,  
   părţi din întreprinderi etc. (art. 43  
   subal. 1 S. 2) 

                           
 • fără limitări la export în ceea ce priveşte  

   exportul (art. 29 TCE [35 TFUE]) 
                                        

                                         
 • fără măsuri cu acelaşi efect ca şi limitările la  

   export în ceea ce priveşte cantitatea (art. 29  
   TCE) 

                                        
               - şi alegerea dacă este sediu central  

   sau filială într-un SM  
                           

                                          
                                                               

(Dosar: Schema 1  (Libera ciculaţie a persoanelor în UE)) 
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