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II. PREZENTAREA TEMEI CERCETATE, IMPORTANTA ȘI 

ELEMENTELE DE NOUTATE 

Punctul de plecare al tezei l-au constituit dilemele situației actuale QVO VADIS 

EUROPA? QVO VADIS EUROPAE CIVIUM? Întrebarea dacă Uniunea Europeană va reuși să 

subziste și cum va reuși să reziste în condițiile crizelor actuale influențate de migrație este o 

preocupare a tuturor. Pe de altă parte dorința individului de emigrare, de a locui, a munci sau de 

a se pregăti profesional în afara granițelor țării impune stabilirea cadrului legal de realizare a 

acestor drepturi pe principii de egalitate și nediscriminare care să fie aplicate de toate statele 

membre. 

Din doctrina juridică și prelegerile oamenilor politici se conturează tot mai accentuat, ca 

în cazul oricărei controverse, două opinii, ambele argumentate cu ample studii, fapte cu impact 

istoric și decizii luate la nivel juridic sau politic cu implicații extinse pe termen lung. Va găsi 

Uniunea Europeană soluția să apere unitatea și interesele statelor membre sau ideea de Uniune 

este depășită în dorința de neutralitate și autonomie națională?
1
 Vor găsi statele soluția în 

gestionarea migrației între granițele proprii în condițiile de egalitate și nediscriminare promovate 

de Uniune?
2
 

În acest context economic, politic și social european dreptul la libera circulație a 

persoanelor în spațiul Uniunii Europene este o temă de acută actualitate întrucât nu se raportează 

numai la actualele state membre ale uniunii Europene, ci excede granițele acesteia. Astfel 

vizează atât statele care urmează să adere ulterior - candidate actuale fiind Albania, Macedonia 

de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia, cât și pe cele care s-au retras sau urmează să se retragă 

din Uniunea Europeană - de actualitate Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - 

Brexit, dar și cele care participă la aplicarea normelor europene privind dreptul la libera 

circulație a persoanelor în baza unor acorduri bilaterale, cum este Confederația Elvețiana. 

Apreciem că Acordul dintre Confederația Elvețiană pe de o parte și Uniunea Europeană 

și statele ei membre pe de altă parte privind libera circulație a persoanelor, poate constitui atât 

un punct de plecare cât și un exemplu pentru stabilirea raporturilor Uniunii Europene cu 

oricare dintre statele terțe interesate să beneficieze de avantajele reciproce privind dreptul la 

libera circulație. Ținând cont de particularitățile pe care le prezintă raporturile Uniunii 

Europene cu Regatul Unit, ca stat membru care s-a retras din Uniune, considerăm că soluția 

                                                 

1
 Christopher Booker, Richard North, The Great Deception: Can the European Union Survive?, Bloomsbury, 

London, New York, 2016, IV-VI, p. 582 
2
 Brad K. Blitz, Migration and Freedom, Mobility, Citizenship and Exclusion, Edward Elgar Publishing, 

Northampton 2014, p. 50 
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viitoarelor relații dintre acestea poate fi dată de modelul acordului încheiat cu Confederația 

Elvețiană.  

Plecând de la ideea că sistemul de drept european se suprapune peste diferitele sisteme de 

drept naționale ale statelor membre s-a analizat și modul în care principiul aplicării prioritare a 

normelor de drept internațional în raport cu cele naționale și principiul aplicării directe a 

dispozițiilor Tratatelor Uniunii, își găsesc aplicabilitatea și în ceea ce privește libera circulație, 

mai ales prin evocarea practicii Curții de Justiție a Uniunii Europene. Această analiză a fost 

făcută atât la nivelul statelor Uniunii care vin să-și adapteze legislațiile naționale în funcție de 

normele de drept europene, cat și la nivelul statelor terțe care și-au stabilit raporturile prin 

acordurile bilaterale cu Uniunea, și care n-au fost  interesate de o coordonare la nivelul întregului 

sistem de drept. 

Astfel la nivelul legislației interne a Elveției, stat nemembru al Uniunii Europene, s-au 

organizat în ultima sută de ani o treime din voturile privitoare la modificarea normelor de drept 

internațional public, expresie atât a democrației elvețiene
3
 dar adăugam noi și a dorinței de 

aliniere la normele europene care reglementează domeniile de interes. Și întrucât în Elveția, stat 

federativ, alături de organul legislativ național se emit norme juridice și către organele legislative 

cantonale, Constituția Elveției vine să stabilească în art. 5 că „federația și cantoanele vor ține 

cont de normele de drept internațional public”.
4
 Însă aceasta reglementare constituționala este 

mai nouă iar în Elveția principiului aplicării prioritare a dreptului internațional public nu și-a 

găsit întotdeauna aplicabilitatea. De referință în acest sens este hotărârea Schubert a Instanței 

Federale Elvețiene din 2 martie 1973, prin care s-a acordat prioritate aplicării normelor mai noi 

din dreptul intern în raport cu dispozițiile unui acord internațional mai vechi semnat de statul 

elvețian cu cel austriac, aflat încă în vigoare, decizie care a dus ulterior la denunțarea acordului 

internațional.
5
  

Importanța temei analizate decurge în primul rând din faptul că este o temă de actualitate 

legata intrinsec de scopul care a stat la baza formarii Uniunii Europene, cel de a conferi drepturi 

și avantaje egale și reciproce cetățenilor statelor membre, iar principalul avantaj a fost dreptul la 

libera circulație. În centrul ideii de liberă circulație a stat și va sta principiul nediscriminării în 

                                                 

3
 Daniel Thürer, Völkerrecht und Landesrecht, Vortrag über Aktuelle Rechtsentwicklungen in der Schweiz und auf 

internationale Ebene – aufbereitet für die Praxis, (Dreptul internațional public și Dreptul național, Prelegere 

despre actuala dezvoltare a sistemului de drept elvețian și la nivel internațional - pentru practică), Universitatea 

Zürich, 12.08.2016. 
4
 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, Stand am 12. Februar 2017, 

Constituția Confederației Elvețiene din 18.04.1999, stadiu 12.02.2017. 
5
 Hotărârea Schubert, Decizia Curții Supreme Federale din 2.03.1973, ATF 99 Ib 39. 
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ceea ce privește dreptul de ședere și de muncă în interiorul Uniunii Europene.
6
 Iar într-un context 

politic internațional în care interzicerea discriminării pe de o parte ocupă locul central în sistemul 

de drept european iar pe de altă parte este criticată sub aspectul diminuării și anulării identității și 

drepturilor naționale, analiza temei și găsirea unei cai de mijloc poate constitui rațiunea nu numai 

a unor avantaje reciproce dar și a evitării unor posibile viitoare conflicte.
7
 În acest sens este 

analizat tangențial și conceptul de nediscriminare, pornind de la ideea că în doctrină există și 

opinii care pe de o parte consideră că nu putem vorbi de egalitate în privința liberei circulații 

decât prin prisma nivelului de bunăstare al statelor întrucât se influențează reciproc
8
, sau ca este 

inevitabila discriminarea în raport cu proprii cetățeni
9
, în opoziție cu majoritatea opiniilor care 

pleacă de la prezentarea egalității și a nediscriminării ca și principii fundamentale respectate de 

toate statele
10

, sau care susțin că discriminarea trebuie combătuta indiferent de formele ei, 

legiferată, publică, formală, sau ascunsă, materială
11

. 

Pe de altă parte importanța temei analizate rezultă din legătura intrinsecă dintre dreptul la 

libera circulație și noțiunea de cetățean european spre care a evoluat în timp acest drept. Astfel 

pornind de la Tratatul de la Maastricht din 1992 care a reunit organizațiile Comunității Europene, 

a pus bazele Uniunii Europene, a introdus conceptul de Piață Unică Europeană, a consacrat 

libera circulație a persoanelor, mărfurilor, capitalurilor și serviciilor și a menționat ca obiectiv al 

Uniunii Europene „consolidarea protecției drepturilor și intereselor resortisanților prin 

instaurarea unei cetățenii a Uniunii Europene”
12

, s-a ajuns în prezent la consacrarea legislativă 

a cetățeniei europene în art. 20 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (fostul art. 17 

al TCE) care prevede: „Se instituie cetățenia Uniunii. Este cetățean al Uniunii orice persoană 

                                                 

6
 Nicolae Voiculescu, Protecția internațională a drepturilor omului, Note de curs, Editura Hamangiu Bucuresti 

2017, p. 166. 
7
 Brad K. Blitz, Migration and Freedom, Mobility, Citizenship and Exclusion, Edward Elgar Publishing, 

Northampton 2014, p. 92. 
8
 Susanne K. Schmidt, Michael Blauberger, Dorte Sindbjerg Martinsen, Free movement and equal treatment in an 

unequal union, Journal of European Public Policy Routledge-Taylor and Francis Group, London, 2018, p. 10. 
9
 Brad K. Blitz, Migration and Freedom, Mobility, Citizenship and Exclusion, Edward Elgar Publishing, 

Northampton 2014, p. 92. 
10

 Nicolae Voiculescu, Protecția internațională a drepturilor omului, Note de curs, Editura Hamangiu Bucuresti 

2017, p.166; Augustin Fuerea, Dreptul Uniunii Europene, Universul Juridic, București 2016, pag. 191. 

Pustul, Monika, Freizügigkeit der Unionsbürger und das Recht auf Sozialleistungen în der EU und unter dem 

Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU, Schulthess, Zürich 2014, p. 50. 
11

 Christa Tobler, Equal Treatment and non-discrimination, Pieter Jan Kuijper, Fabian Amtenbrink, Deirdre Curtin, 

Bruno De Witte, Alison McDonnell, Stefaan van den Bogaert, The Law of the European Union and the European 

Communities, Wolters Kluwer, Haga, 2018, Chapter 29. 
12

 Tratatul Uniunii Europene, Tratatul de la Maastricht (TUE), OJ C 191, 29/07/1992 P. 0001 - 0110, 

11992M/TXT, art. 8 (1): Este introdusă cetățenia Uniunii. Cetățean al Uniunii este orice persoană care este 

resortisant al unui stat membru. 
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care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se 

adaugă acesteia”.
13

 

Un aspect important care face ca tema liberei circulații să fie și să rămână mereu de 

actualitate îl reprezintă schimbările de natură politică, economică, socială și legislativă la nivel 

național în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, schimbări care influențează implicit și 

raporturile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Astfel urmările referendumului din 9 

februarie 2014 prin care cetățenii elvețieni au votat pentru stoparea emigrației excesive a atras 

demararea negocierilor pentru modificarea condițiilor de realizare a liberei circulații conform 

Acordului privind libera circulație dintre Confederația Elvețiană pe de o parte și Uniunea 

Europeană și statele membre pe de altă parte, prin modificarea condițiilor de acordare a dreptului 

de imigrare în Elveția al cetățenilor Uniunii. La fel urmările referendumului din 23.06.2016 prin 

care cetățenii Regatului Unit au decis încetarea calității de membru al Uniunii Europene se 

răsfrâng în ceea ce privește libera circulație, atât asupra cetățenilor Regatului Unit cât și asupra 

cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, dar și asupra cetățenilor statelor terțe 

care au încheiat acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană. În aceste condiții pentru Regatul Unit 

nu mai rămâne decât să adopte unul dintre modelele statelor europene nemembre ale Uniunii 

Europene
14

, dintre care cel mai apropiat îl apreciem cel al Confederației Elvețiene
15

. Pentru toți 

cetățenii acestor state este de interes deosebit modul în care Regatul Unit va înțelege să continue 

relația cu Uniunea Europeană, după parcurgerea perioadei de tranziție prevăzută de Acordul de 

retragere, care se va finaliza la 31 decembrie 2020.
16

 

Prin urmare am concluzionat că întinderea teritorială a aplicabilității normelor 

referitoare la libera circulație este determinată de aspectele legate de contextul politic 

internațional european care vizează stabilirea întinderii teritoriale a Uniunii Europene atât prin 

aderarea noilor state cât și prin retragerea statelor care doresc să părăsească Uniunea 

Europeană iar datorită acestor schimbări va reprezenta mereu o temă de actualitate. Și sub 

aspectul întinderii personale a dreptului la libera circulație sunt aduse precizări prin prisma 

                                                 

13
 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (versiune consolidată), OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390, 

art. 20 (ex. art.17). 
14

 Sieglinde Gstöhl, The European Union`s Different Neighbourhood Models, din The European Union's Non-

Members Independence under hegemony?, editat de Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum, Routledge Taylor & 

Francis Group, London și New York, 2015, pp 43-50. 
15

 Sandra Lavenex și Rene Schwok, The Swiss way: the nature of Switzerland`s relationschip with the EU, Erik 

Oddvar Eriksen, John Erik Fossum, The European Union's Non-Members Independence under hegemony?, 

Routledge Taylor & Francis Group, London și New York, 2015, pp. 43-50. 
16

 Ulrich Brassche, Europäische Integration: Wirtschaft, Euro-Krise, Erweiterung und Perspektiven, DE Gruyter 

Oldenbourg, 2017, p. 26. 
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practicii recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene chemată să explice întinderea 

termenilor din actele normative ale Uniunii.
17

 

Elementul central de noutate pentru doctrina juridică românească îl constituie prezentarea 

Acordului dintre Confederația Elvețiană pe da o parte și Uniunea Europeană și statele membre 

pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, încheiat la data de 21.06.1999 și extins la 

statele Uniunii Europene aderate ulterior.  

La acest element de noutate s-a adăugat situația fără precedent creată de retragerea 

Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, la data de 30 

ianuarie 2020, de asemenea cu implicații asupra liberei circulații a persoanelor în cadrul Uniunii 

Europene. 

În suprapunerea acestor situații și în găsirea răspunsurilor care au determinat cercetarea 

juridică materializată în lucrarea de doctorat, analiza științifica are la bază două studii 

comparative privitoare la libera circulație, ambele având ca element comun Confederația 

Elvețiană.  

Un prim studiu comparativ se referă la dreptul la libera circulație pentru cetățenii Uniunii 

și membrii de familie ai acestora, conferit de reglementările Acordului dintre Confederația 

Elvețiană și Uniunea European în comparație cu reglementările Uniunii. Acest acord bilateral 

care vizează în mod direct și România ca stat membru al Uniunii Europene și care profită și 

cetățenilor români în ceea ce privește dreptul la libera circulație în Elveția, a rămas până în 

prezent o temă neabordata de către juriștii români. Analiza comparativă dintre drepturile care 

decurg din libera circulație a persoanelor conferită tuturor cetățenilor Uniunii, pe de o parte pe 

teritoriul Uniunii Europene în baza Tratatelor și Directivelor Uniunii Europene, iar pe de altă 

parte pe teritoriul Confederației Elvețiene ca stat terț, în baza Acordului bilateral privind libera 

circulație, reprezintă o temă de noutate pentru doctrina românească. Trebuie menționat că în baza 

Acordului bilateral privind libera circulație dintre Confederația Elvețiană și Uniunea Europeană, 

având la bază principiul reciprocității, aceleași drepturi sunt conferite și cetățenilor elvețieni pe 

teritoriul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, deci și pe teritoriul României, fiind o 

temă care vizează atât cetățenii români cât și România. 

Un al doilea studiu comparativ analizează, raportat la situația politică actuală, modul în 

care reglementarea liberei circulații a persoanelor în raporturile Confederației Elvețiene cu 

Uniunea Europeană poate constitui un model al viitoarelor raporturi dintre Regatul Unit și 

Uniune. Apreciem că Acordul Elveției cu Uniunea Europeană poate fi analizat ca un posibil 

exemplu pentru viitoarele relații ale Uniunii Europene și ale statelor membre pe de o parte, cu 

                                                 

17
 vezi Brexit; vezi cauza Coman a CJUE prezentate in cadrul lucrării. 
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Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe de altă parte, după data de 31 decembrie 

2020 când dreptul Uniunii va înceta să se mai aplice, ca urmare a Acordului de retragere din 

Uniunea Europeană (Brexit). Acesta va putea constitui un punct de plecare al negocierilor 

viitoarelor tratate bilaterale pentru instituirea bazelor noilor raporturi cu Uniunea Europeană, mai 

ales cu privire la modul în care va fi reglementată libera circulație a persoanelor. 

Astfel prin Referendumul din 9 februarie 2014 votat cu 50,3% poporul elvețian a decis 

modificarea art. 121 din Constituția Elvețiană, referitor la controlul imigrației stabilindu-se că se 

va contingenta numărul permiselor de ședere, se vor limita drepturile de rezidență, de reîntregire 

familială și serviciile sociale pentru străini, se va acorda prioritate națională la angajare și nu vor 

fi încheiate acorduri internaționale care să contravină acestor dispoziții
18

, lucru care a dus la 

exprimarea intenției de renegociere a Acordului privind libera circulație a persoanelor cu  

Uniunea Europeană. Eșuarea negocierilor dintre Elveția și Uniune poate duce în cel mai rău caz 

la căderea Acordului privind libera circulație a persoanelor și o data cu el a celorlalte șase 

acorduri semnate de sub titlul Bilaterale I la data de 21 iunie 1999 și care se referă la transportul 

aerian, transportul terestru, achizițiile publice, comerțul cu produse agricole, eliminarea 

barierelor tehnice din calea comerțului și cooperarea în domeniul cercetării.
19

 Clauza ghilotină 

care precizează că aceste acorduri se vor aplică toate împreuna iar căderea unui acord urmează să 

desființeze și celelalte acorduri face ca modificarea oricăruia dintre acestea să devina o temă 

extrem de sensibila, cu implicații determinante asupra celorlalte acorduri.  

În mod asemănător prin Referendumul organizat de Regatul Unit la data de 23 iunie 2016 

votat cu 51,89 % poporul britanic a decis ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană – Brexit 

și în acord cu art. 50 din TFUE guvernul britanic a notificat Consiliului European intenția de 

retragere la 29 martie 2017, semnând Acordul de retragere din  Uniunea Europeană la 24 

ianuarie 2020. Regatul Unit a părăsit oficial Uniunea la 31 ianuarie 2020 și se află într-o 

perioadă de tranziție care va dura până la 31 decembrie 2020, timp în care se vor mai aplică 

reglementările Uniunii Europene, inclusiv cele cu privire la libera circulație a persoanelor. 

Potrivit acordului de retragere al Regatului Unit
20

 acesta are statutul de stat terț față de Uniunea 

Europeană începând cu 1 februarie 2020. Prin urmare un nou posibil Acord cu Uniunea poate să 

fie negociat în viitor de Regatul Unit numai de pe poziția unui stat terț, la fel ca și în cazul 

Elveției. 

                                                 

18
 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Constituția Elvețiană) din 18 aprilie 1999, art. 121, 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a8. 
19

 Fișe tehnice privind Uniunea Europeană, Relațiile externe ale Uniunii, Spațiul Economic European (SEE), Elveția 

și Nordul, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html. 
20

 Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, JO UE CI 384/1, 12.11.2019 (2019/C 384 I/01). 
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Lăsând la o parte opiniile potrivit cărora nu va mai exista nici un fel de acord între 

Uniunea Europeană și Regatul Unit și alăturându-ne părerilor în favoarea unui astfel de acord, 

considerăm că modelul elvețian poate fi un bun exemplu și datorită faptului că Elveția se află 

într-o continuă procedură de reglementare internă a normelor de aplicare privind dreptul la 

libera circulație a persoanelor, luând-se în discuție chiar și o renegociere a Acordului cu 

Uniunea Europeană. Prin urmare tema liberei circulații în raport cu Uniunea Europeană este de 

actualitate în cazul ambelor state.
21

 Diferența este că pentru Elveția, Acordul privind libera 

circulație a persoanelor este deja în vigoare și aplicabil în timp ce pentru Regatul Unit, după data 

de 31 decembrie 2020, se vor aplică normele Uniunii privitoare la cetățenii statelor terțe.  

Un alt subiect de actualitate și noutate îl constituie emiterea la începutul anului 2020, a 

unor acte normative la nivelul național al statelor, prin care atât state membre ale Uniunii 

Europene cât și state care au încheiat acorduri privind libera circulație a persoanelor cu Uniunea, 

cat și alte state terțe, au dispus măsuri de urgență de restricționare a dreptului la libera circulație 

a persoanelor, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit 

Organizației Mondiale a Sănătății, aceasta boală a provocat la nivel mondial începând cu 

decembrie 2019 și pana in august 2020, peste 20 de milioane de îmbolnăviri din care peste 

760.000 decese, fără a fi eradicata.
22

 În mod logic aceste masuri luate individual de fiecare stat, 

dar care au atins un fenomen de masă, au determinat analiza temeiurilor juridice și a 

reglementarilor din dreptul Uniunii Europene care au constituit baza legală a limitării dreptului la 

liberă circulație pentru cetățenii Uniunii.  Concomitent au fost emise la nivelul Uniunii Europene 

un set de regulamente, recomandări și linii directoare, care vizează instituirea și ridicarea 

restricțiilor de călătorie, acordarea vizelor și repatrierea cetățenilor, care de asemenea au fost 

menționate în cadrul lucrării ca și temei legal pentru masurile de limitare a dreptului la libera 

circulație a persoanelor pe durata pandemiei cu COVID-19.
23

 Astfel sub aspectul controlului 

frontierelor, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede în art. 77 (ex-art. 

62 TCE) că Parlamentul European și Consiliul pot adopta măsuri privind controlul persoanelor la 

trecerea frontierelor interne și absența controalelor la trecerea frontierelor interne
24

, în timp ce 

art. 45 (ex-art. 39) prevede ca libera circulație a lucrătorilor se exercita "sub rezerva restricțiilor 

                                                 

21
 Hau-Kit Man, UK-EU Renegotiation: Quantitative Analysis of Immigration and Free Movement (Renegocieri 

RU-UE Analiza cantitativa a imigrației și a liberei circulații), ETH Zürich, 2016, p.69. 

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/necom-dam/documents/Theses/Hau-Kit_Man.pdf. 
22

 Organizația Mondiala a Sănătății, 15 august 2020, 20.995.433 cazuri confirmate COVID-19, inclusiv 760.774 

decese, https://covid19.who.int/. 
23

 Masurile Uniunii Europene privind pandemia de COVID-19, 

https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html?locale=ro. 
24

 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (versiune consolidată), OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–

390,, art. 77(ex-art. 62). 
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justificate de motive de ordine publică, siguranță publică și sănătate publică"
25

. În acest sens 

Codul Frontierelor Schengen, actualizat prin Regulamentul 2016/399/UE, prevede in preambulul 

actului normativ ca la frontierele interne ale statelor controlul ar trebui să contribuie "la 

combaterea imigrației ilegale și a traficului de ființe umane, precum și la prevenirea oricărei 

amenințări la adresa securității interne, a ordinii publice, a sănătății publice și a relațiilor 

internaționale ale statelor membre" iar în art. 25 prerogativa statelor membre de reintroducere în 

mod cu totul excepțional controlul la toate frontierele interne doar în situația în există "o 

amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne"
26

.  

Alte elementele de noutate ale tezei decurg pe de o parte din prezentarea jurisprudenței de 

actualitate a instanțelor europene raportat la conceptul de cetățenie Europeană și libera circulație 

a persoanelor. Astfel atât la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE, Haga), cât și la 

nivelul Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO, Strasbourg), dar și la nivelul Curții de 

Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb (CJAELS, Luxembourg), s-au pronunțat 

decizii care apără și protejează atât dreptul la libera circulație a persoanelor instituit prin 

Tratatele Europene cât și libertatea fundamentală de circulație consacrată de Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului, și care au făcut obiectul analizei științifice, având un rol 

determinant în stabilirea în practică prin analiza unor cazuri reale, concrete, a modului de 

aplicare de către state a legislației Uniunii Europene relativ la libera circulație a persoanelor.
27

 În 

cadrul analizei practicii judiciare s-au identificat situații de drept identice, care în timp au primit 

soluții divergente, și s-a căutat și găsit explicația acestei situații.  

În același scop s-a analizat și jurisprudența națională, cazurile de sesizare a Curții de 

Justiție a uniunii Europene de către instanțele naționale și s-a urmărit și analizat modul de 

implementare și aplicare a normelor Uniunii Europene privitoare la libera circulație la nivel 

național. Aceasta analiza a dus de asemenea la identificarea unor situații nereglementate, precum 

și la identificarea unor situații reglementate mai dezavantajos prin normele naționale decât prin 

cele ale Uniunii. 

Pentru redactarea tezei s-a realizat o amplă cercetare a doctrinei de specialitate referitoare 

la libera circulație a persoanelor în spațiul Uniunii Europene sau în legătură directă cu această 

temă, începând de la perioada premiselor înființării Uniunii și ajungând până la emiterea unor 

                                                 

25
 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (versiune consolidată), OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390, 

art. 45(ex-art. 39): „...(3) Sub rezerva restricțiilor justificate de motive de ordine publică, siguranță publică și 

sănătate publică, libera circulație a lucrătorilor implică dreptul...”. 
26

 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul 

Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) JO L 77, 

23.3.2016, p. 1-52, preambul și art. 25. 
27

 Susanne K. Schmidt, The European Court of Justice and the Policy Process: The Shadow of Cauza Law, Oxford 

Scholarship, Oxford, 2018, p. 74. 
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teorii și ipoteze cu privire la viitorul Uniunii. Pentru stabilirea contextului juridic și politic în 

care ne situăm au fost analizate cronologic evenimente și acte juridice care au determinat situația 

actuală îmbinând metodele istorică, cronologică, analitică și structurală. În cadrul acestei analize 

s-a folosit în primul rând analiza comparativă și analitică prin studiul în paralel a mai multor 

situații juridice și acte normative relevante din cadrul legislației europene și naționale precum și 

a Acordului bilateral dintre Confederația Elvețiană și Uniunea Europeană care reglementează 

libera circulație.
28

 Deosebit de importantă în prezentarea aplicabilității practice a normelor 

studiate o constituie practica judiciară atât a instanțelor europene cât și a instanței interne în 

emiterea deciziilor privind aspecte legate de libera circulație a persoanelor și pentru a căror 

abordare s-a folosit metoda analitică și logică. În concluzie la realizarea prezentei lucrări s-au 

examinat și interpretat legislații, doctrine juridice și cazuri ale instanțelor europene în vederea 

emiterii unor concluzii relevante cu privire la subiectul de cercetare. De un real folos sunt alături 

de informațiile extrase din doctrina și practica de specialitate găsită în biblioteci și librării și 

informațiile accesate on-line pe paginile instituțiilor de specialitate în domeniul legislativ sau ale 

instituțiilor sau instanțelor europene precum și cele dobândite în mod direct în cadrul cursurilor 

și conferințelor de specialitate susținute de personalități ale vieții științifice și politice. Prin 

aplicarea acestor metode s-au obținut răspunsurile la întrebări care au stat la baza analizei 

științifice și s-au adus critici și s-au identificat posibilitățile și mijloacele de îmbunătățire a 

prevederilor legislative naționale și a modului de aplicare a normelor europene, făcându-se 

propuneri de precizare a terminologiei și de acoperire a situațiilor nereglementate. 

                                                 

28
 Tamara Hervey, Robert Cryer, Bal Sokhi-Bulley, Ali Bohm, Research Methodologies in EU and International 

Law, Hart Publishing, Oxford, 2011, p. 28. 
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III. STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL TEZEI  

Structurata în treisprezece capitole, teza de doctorat prezinta o paralela între cadrul legal 

al liberei circulații a persoanelor în cadrul Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, al 

Spațiului Schengen, pe teritoriul statelor terțe care au încheiat Acorduri în acest sens cu Uniunea 

Europeană, precum și în raport cu statele terțe cu care nu s-au încheiat astfel de acorduri. 

Primul Capitol a fost dedicat prezentării generale a temei cercetate, a subiectelor 

abordate în cadrul acestei teme și a metodelor care au stat la baza structurării tezei, cu o 

subliniere a importantei și a elementelor de noutate pe care le aduce aceasta lucrare. 

Capitolul doi vine sa definească libera circulație a persoanelor și sa analizeze conceptul 

de libera circulație ca drept și /sau libertate fundamentala, în cadrul celor patru liberați 

fundamentale referitoare la libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor 

sau în cadrul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

Pentru definirea conceptului de liberă circulație s-a examinat doctrina juridică europeană  

și s-a observat că acesta este folosit atât într-un sens mai larg atunci când se refera la libera 

circulație a persoanelor, serviciilor, mărfurilor și capitalurilor și într-un sens restrâns atunci se 

vorbește doar de libera circulație a persoanelor întrucât între cele patru libertăți fundamentale 

care se referă la libera circulație a persoanelor, care este mai cuprinzătoare și are implicații 

asupra tuturor celorlalte
29

. La nivelul Comunităților Europene și mai târziu al Uniunii Europene, 

conceptul de liberă circulație a persoanelor a constituit mereu un principiu de bază al 

nediscriminării pe motiv de apartenență națională
30

, fapt care a determinat doctrina juridică să 

definească libera circulație a persoanelor ca "absența oricărei discriminări bazate pe cetățenie 

originară între lucrătorii statelor membre"
31

, "în ce privește angajarea, remunerarea și alte 

condiții de muncă și angajare"
32

. Raportat la modul de exercitare, putem defini libera circulație 

a persoanelor și ca totalitatea drepturilor principale, de deplasare, de ședere și de muncă 

precum și a drepturilor subsecvente care decurg din acestea pentru exercitarea lor în condiții 

egale cu cetățenii statului pe al cărui teritoriu se află, fără nici un fel de discriminare pe motiv 

de apartenență națională. 

                                                 

29
 Jürgen Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Editura Nomos, Baden-Baden 2012, pp. 706-716. 

30
 Tratat de instituire a Comunității Economice Europene, (TCEE), Tratatul de la Roma din 25 martie 1957, 

Document 11957E/TXT, Art. 3. 
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Pornind de la analiza reglementărilor liberei circulații s-a observat că se vorbește atât de 

dreptul la libera circulație atunci când este definit de Tratatele Uniunii cât și de libertatea de 

circulație atunci când este prevăzută între drepturile și libertățile fundamentale. Uni doctrinari 

juridici apreciază ca fiind unul și același lucru, plecând de la ideea că „dreptul este o libertate 

iar libertatea este un drept” fiind vorba de o singura noțiune juridică,
33

 alți autori apreciază că 

libera circulație este o libertate fundamentală atunci când deplasarea pe teritoriul altui stat este 

exercitată "în scopul clar stabilit de a onora o oferta reală de muncă", și este un drept atunci 

când "deplasarea are loc în orice alt scop"
34

. Analizând comparativ cele două noțiuni se 

constată că noțiunea de drept este folosită în situații care implică instituții ale statului în 

consacrarea sau apărarea dreptului reglementat, în timp ce din reglementarea libertăților 

constatăm că exercitarea acestora este lăsată la aprecierea individului dacă dorește să le 

exercite sau nu. Raportat la libera circulație, considerăm că prin reglementarea ei ca și drept 

este asigurat cadrul legal de exercitare al acesteia, în timp ce prin prevederea libertății de 

circulație se conferă exercitarea dreptului. În concret putem afirma că libera circulație este 

reglementată ca și „drept fundamental” de Tratatele Uniunii și apărată ca „libertate 

fundamentală” de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Analiza conceptului liberei circulații a persoanelor in cadrul celor patru libertăți 

fundamentale, libera circulații a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor a avut ca si 

punct de plecare cronologia in reglementare acestuia, evoluția de la Piața Comună instituită de 

Tratatul de la Roma din 1957, la Piața Internă introdusă de Actul Unic European din 1986 și 

prevăzută de Tratatul de la Maastricht din 1992, apoi extinsă la Piața Unică prin Acordul de 

înființare al Spațiului Economic European din 1994 și acordurile bilaterale, pana la garantarea 

celor patru libertăți, respectiv a liberei circulații a bunurilor, a capitalului, a serviciilor și a forței 

de muncă, in afara granițele statelor membre ale Uniunii Europene. Analizând comparativ aceste 

patru libertăți fundamentale prevăzute de dreptul Uniunii Europene în cursul reglementarii 

acestora, se observă că la baza lor a stat și stă în continuare libera circulație a persoanelor care 

a determinat practic apariția celorlalte. Astfel din dorința cetățenilor de a desfășura activități 

lucrative în condiții de egalitate atât ca și salariați cât și ca lucrători independenți, pe teritoriul 

statelor membre, a decurs nevoia de a elimina barierele și în circulația mărfurilor și a 
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capitalurilor, fapt care s-a realizat practic în cadrul Pieței Unice a Uniunii care a ajuns să 

depășească teritoriul Uniunii Europene. 

În analiza liberei circulații a persoanelor între drepturile și libertățile fundamentale ale 

omului s-a plecat de la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale (Convenția Europeană a Drepturilor Omului), semnată la Roma la 4 noiembrie 

1950, și intrată în vigoare la 3 septembrie 1953, care împreună cu protocoalele adiționale, apără 

și protejează drepturile și libertățile omului considerate fundamentale, de neîncălcat în nici o 

situație, ca un instrument juridic internațional. Protocolul nr. 4 la Convenția pentru apărarea 

Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, semnată la Strasbourg, la 16 septembrie 1963 

introduce libertatea de circulație ca dreptul de circula în mod liber, dreptul de alegere al 

reședinței și dreptul de a părăsi țara, singurele restrângeri putând fi justificate doar în legătură cu 

securitatea națională, siguranța și ordinea publică, prevenirea faptelor penale, protecția sănătății 

sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor și libertăților altora.
35

 Se observă așadar că la 

foarte puțin timp după prevederea dreptului la libera circulație al lucrătorilor în Tratatul de la 

Roma din 1957, a fost consacrată libertatea de circulație ca și libertate fundamentală de către 

Protocolul nr. 4 la Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, 

semnata la Strasbourg în 1963. 

Analizând comparativ aceste dispoziții se observă că deosebirile care apar sunt că 

Tratatul se referă la lucrători, ca și persoane care exercită dreptul la libera circulație în scopul 

desfășurării unei activități lucrative, în timp ce Convenția consacră acest drept oricărei 

persoane. Însă prin tratatele ulterioare care au dus la formarea Uniunii Europene
36

 dreptul la 

libera circulație a fost extins și altor categorii de persoane și anume, prestatorilor de servicii 

inclusiv persoanelor care desfășoară activități independente, artizanale, comerciale și 

industriale, iar prin Directivele ulterioare ale Parlamentului European și Consiliului și asupra 

persoanelor care nu desfășoară o activitate lucrativă cum sunt persoanele aflate la studiu sau 

pregătire profesională sau persoanele care dețin mijloacele financiare de întreținere într-un alt 

stat, ajungându-se până la recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor de calificare și a 

anumitor profesii liberale, dar și la coordonarea sistemelor de asigurări sociale. 
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În Capitolul trei este prezentat cadrul legal al liberei circulații a persoanelor, de la 

apariția conceptului, evoluția acestuia, pana la reglementarea actuala în cadrul dreptului Uniunii 

Europene, cu cazuri relevante din practica Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Analizând cronologic istoria formării Uniunii este logic de concluzionat că principalul 

obiectiv l-a constituit ideea de colaborare economică, de sprijin economic și cum la baza oricăror 

raporturi trebuie să stea niște principii, s-au stabilit și valorile acestor colaborări, egalitatea, 

pacea, bunăstarea, libertatea, securitatea, justiția și s-a stabilit spațiul aplicării acestor valori ca 

un spațiu comun fără frontiere interne și în cadrul căruia este asigurată libera circulație a 

persoanelor, dezvoltându-se în timp spre ideea de Uniune. În acest sens doctrina juridică a 

evidențiat pe bună dreptate rolul determinant al liberei circulații a persoanelor în ceea ce este 

Uniunea Europeană de astăzi, drept despre care se afirmă că „este o realitate în cadrul Uniunii 

Europene”
37

. La nivelul anului 2017, 4% din cetățenii europeni activi trăiau în afara granițelor 

naționale, într-un alt stat UE, situația care diferă însă la nivelul statelor individuale, de la 1% în 

Germania la aproape 20% în România.
38

 In concluzie putem adaugă că această realitate, care 

este libera circulație a persoanelor, este la nivelul cetățeanului Uniunii cel mai important câștig, 

fiind potrivit statisticilor cel mai exercitat drept și printre cele mai invocate libertăți în fata 

curților europene 

Retragerea din Uniune a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Brexit) a dat 

ocazia la numeroase opinii, critici și speculații privind viitorul Uniunii Europene. Se fac auzite 

tot mai multe păreri ale doctrinarilor pesimiști care consideră că epoca Uniunii a trecut, acum 

fiind de așteptat dezbinarea, întrucât la nivelul Uniunii Europene lipsește încă o „societate 

Europeană” ca și primă condiție pentru o democrație durabilă și doar o dată cu construirea 

acesteia se poate salva viitorul Uniunii.
39

 Ne raliem însă opiniei majorității doctrinarilor care se 

arată optimiști în găsirea soluției Brexit și a viitorului Uniunii și care concluzionează că este 

timpul negocierilor.
40

 

Constatăm în cadrul acestei analize că cel mai important aspect în procesul de formare 

al Uniunii îl constituie faptul că în cadrul tuturor tratatelor încheiate s-au reglementat drepturi 

ale individului, ale cetățenilor statelor semnatare iar în cadrul acestora un rol important l-au 

avut drepturile lucrătorilor. Analizând cronologic și comparativ modul în care a fost 
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reglementat dreptul la libera circulație la nivel european, se constată că a fost conceput inițial 

ca un drept al lucrătorilor doritori de a munci și de a-și exercita profesia pe teritoriul altor state 

ajungând-se în timp la conceptul modern de cetățenie a Uniunii Europene, care conferă drepturi 

egale tuturor cetățenilor statelor membre. Astfel reglementările din art. 153 și 156 din TFUE 

privind condițiile de muncă, securitatea socială, protecția lucrătorilor, formarea profesională, 

protecția și igiena muncii, reprezentarea și apărarea colectivă dar și dreptul de a desfășura o 

activitate lucrativă pe teritoriul celorlalte state au impus statelor membre o structurare economică 

și legislativa în reglementarea raporturilor de muncă și a protecției lucrătorilor.
41

 Și întrucât nu 

putem vorbi de dreptul lucrătorilor de a desfășura o activitate lucrativă pe teritoriul celorlalte 

state fără a atinge tema liberei circulații, ajungem din nou să concluzionăm că libera circulație 

a devenit în prezent cel mai important avantaj al cetățenilor Uniunii presupunând pe lângă o 

mobilitate personală sau ocupațională a cetățenilor Uniunii și o garanție a egalității și non-

discriminării ridicată la grad de principiu. 

Legislația Uniunii Europene, obligatorie pentru statele membre, este formată din 

Tratatele care au stat la baza instituirii Uniunii Europene, respectiv Tratatul de înființare a 

Comunității Economice Europene (CEE), Tratatul privind Uniunea Europeană (TEU) și Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU), care constituie dreptul primar al Uniunii 

Europene, reglementând pe de o parte organizarea și pe de altă parte drepturile fundamentale ale 

cetățenilor Uniunii, printre care și libera circulație a persoanelor. Din dreptul derivat/secundar al 

Uniunii sunt relevante pentru libera circulație a persoanelor Directiva 2004/38/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și 

ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, care 

reglementează modalitatea și condițiile în care se poate exercita dreptul la libera circulație, 

dreptul de ședere permanentă și condițiile în care pot fi limitate aceste drepturi pentru motive de 

ordine, siguranță sau sănătate publica pe teritoriul statelor membre și categoriile de persoane 

cărora li se aplică
42

, Regulamentul EU492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 

aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, care vine să particularizeze 

reglementările în legătură dreptul de muncă pentru cetățenii statelor membre pe teritoriul altor 
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state membre, stabilind principiile care trebuie să stea la baza exercitării acestui drept
43

 și de dată 

mai recentă, Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 

2014, privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul 

liberei circulații a lucrătorilor, care aduce noi precizări cu privire la modul de ocrotire a 

drepturilor care decurg din exercitarea liberei circulații și stabilește obligații pentru state în ceea 

ce privește procedurile judiciare, organizațiile neguvernamentale și organismele competente să 

înlăture restricțiile ce încalcă principiului egalității în exercitarea dreptului la libera circulație.
44

 

Doctrina juridică, având un rol necontestat în adaptarea legislațiilor naționale, subliniază 

faptul că prin prisma reglementărilor europene, cea mai importantă componentă a exercitării 

dreptului la libera circulație o constituie egalitatea de tratament pe piețele interne, respectiv 

faptul că un resortisant al unui stat membru nu poate fi tratat pe teritoriul unui alt stat diferit față 

de lucrătorii naționali.
45

 De asemenea se apreciază că libera circulație a persoanelor comporta în 

privința drepturilor cetățenilor europeni o abordare tridimensionala, pe de o parte în privința 

dreptului de liberă circulație și ședere, pe de altă parte cu privire la dreptul de a desfășura o 

activitate lucrativă salariată în baza unui raport de muncă, iar în al treilea rând privind dreptul de 

desfășurare al unei activități independente, pe teritoriul oricărui alt stat al Uniunii.
46

 

Pe lângă legislație si doctrina un rol important în stabilirea cadrului legal actual al liberei 

circulații a persoanelor l-a jucat jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene care prin 

deciziile adoptate a determinat de fiecare dată precizarea drepturilor privind egalitatea și 

nediscriminarea și care a consacrat principiul supremației dreptului Uniunii ca un principiu 

fundamental.
47

 Raportat la acest principiu, și în doctrină s-a arătat că sistemul de legi creat de 

dreptul internațional este complementar legilor naționale ale statelor individuale și în nici un caz 

antagonist acestora, întrucât are la baza aceleași principii și urmărește același scop în apărarea 
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statului de drept.
48

 Hotărârile pronunțate de Curte au un caracter obligatoriu doar pentru 

instanțele de sesizare, nu și pentru părți, iar soluțiile nu sunt de rezolvare a litigiului ci de 

interpretare a normelor dreptului Uniunii aplicabile litigiului. Acest fapt a determinat doctrina 

juridică să declare că hotărârile Curții nu sunt decizii iar raportul cu instanțele europene 

naționale de sesizare rămâne unul pe orizontala și nu de subordonare pe verticala.
49

 Activitatea 

jurisdicționala a Curții de Justiție a Uniunii Europene interferează cu cea a Curții Europene a 

Drepturilor Omului
50

 în ceea ce privește apărarea și respectarea drepturilor fundamentale ale 

omului garantate de Convenția Europeană sens în care cele două curți cooperează, analizează 

deopotrivă în cadrul jurisdicțiilor lor și dreptul național.
51

 

Capitolul patru este dedicat cadrului legal general al liberei circulații a persoanelor în 

raport cu statele terțe cu care s-au încheiat acorduri în acest sens:  

- Turcia - ca și stat candidat la Uniunea Europeană,  

- Algeria, Maroc, Tunisia - statele Magreb, 

- Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Albania, Bosnia Herțegovina, Kosovo - ca și 

state cu care s-au încheiat acorduri de asociere,  

- Norvegia, Irlanda, Liechtenstein - statele Spațiului Economic European (SEE), 

- Confederația Elvețiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - statele cu 

care s-au încheiat acorduri bilaterale. 

În timp ce conceptul de cetățenie a Uniunii a fost introdus prin Tratatul de la Maastricht 

semnat la 7 februarie 1992
52

, noțiunea de cetățean al unui stat terț și drepturile acestora nu a 

făcut, cum de altfel este și normal, obiectul Tratatelor Uniunii Europene. Pornind de la definiția 

cetățeniei Uniunii, așa cum a fost instituită legislativ în art. 8 al Tratatului de la Maastricht, 

pentru „fiecare persoană care are naționalitatea unui stat membru”, se conturează conceptul de 

cetățean al unui stat terț ca fiind persoana care nu are naționalitatea unui stat membru. Și ne 

referim aici atât la cetățenii statelor care nu au fost, dar și la cetățenii statelor care nu mai sunt 
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membre ale Uniunii Europene
53

. În Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen este 

definit statul terț ca "orice stat, cu excepția părților contractante".
54

 Dreptul Uniunii se aplică 

doar statelor membre astfel încât atât statele care au dobândit statutul oficial de stat candidat cât 

și statele care sunt potențial candidate, rămân în principiu pe tot parcursul procedurii de aderare 

state terțe. Diferența o constituie Acordurile de Asociere și faptul că statele candidate procedează 

la o adaptare a legislației interne la dreptul Uniunii Europene, astfel că în momentul aderării 

acesta să poată fi aplicabil. 

Uniunea Europeană a încheiat acorduri privind extinderea dreptului la libera circulație a 

persoanelor, asupra cetățenilor unor state terțe, având la baza pe de o parte de art. 210 TCEE
55

 și 

art. 47 TUE
56

 care i-au conferit personalitate juridică iar pe de altă parte de art. 217-218 TFUE
57

 

care o abilitează să încheie acorduri cu state terțe, implicând drepturi și obligații reciproce care 

se aplică deopotrivă, în aceeași măsura și concomitent atât pentru instituțiile europene cât și 

pentru statele membre.
58

  

Se consideră de către doctrină, că scopul de bază al acordurilor privind libera circulație a 

persoanelor cu statele terțe, este punerea în aplicare a mandatului acordat de art. 8 TUE
59

 care se 

referă la dezvoltarea bunelor relații cu statele vecine
60

. Alți autori apreciază că la baza încheierii 

acestor acorduri stă de fapt ideea de integrare europeană.
61

 Din ansamblul acordurilor încheiate 

de Uniune cu privire la libera circulație a persoanelor putem concluziona că rațiunea încheierii 

acestor acorduri a fost determinată în primul rând de relațiile cu statele interesate să adere la 

Uniune și doar apoi pentru bune relații cu statele vecine nemembre sau cu statele terțe cu care 

s-a dorit dezvoltarea pe cale bilaterală a raporturilor economice, sociale și culturale. 
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Întrucât drepturile cetățenilor Uniunii sunt garantate de Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene
62

, s-a pus problema dacă în raport cu dispozițiile art. 153 lit. g din TFUE în 

formă consolidată, referitor la condițiile de muncă ale resortisanților țărilor terțe care sunt 

rezidenți legali pe teritoriul Uniunii, trebuie să le se ofere acestora același tratament ca și 

cetățenilor Uniunii sau dacă li se aplică dreptul secundar al Uniunii prevăzut pentru cetățenii 

statelor terțe. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a concluzionat că raportat la aplicarea 

personală a dreptului Uniunii, acesta este limitat la cetățenii Uniunii, cu anumite excepții pentru 

cetățenii statelor cu care s-au încheiat Acorduri de asociere
63

, ca acordurile bilaterale încheiate 

de uniune sunt de stricta interpretare conform dispozițiilor acordurilor, dar si că în baza 

principiului egalității promovat de Uniune, este lăsat la latitudinea statelor membre să promoveze 

acest principiu și cu privire la condițiile de muncă ale cetățenilor statelor terțe, în legislațiile 

naționale
64

.  

Din analiza acordurilor încheiate de Uniunea Europeană cu statele terțe privitor la 

libera circulație a persoanelor, putem concluziona ca prin încheierea acestora s-a urmărit în 

primul rând să se stabilească dreptul cetățenilor statelor terțe, care desfășoară o activitate 

lucrativă legală pe teritoriul Uniunii Europene, de a beneficia de condiții egale de muncă cu 

cele ale cetățenilor statului unde lucrează. În baza principiului reciprocității beneficiază și 

cetățenii europeni de aceleași condiții egale de muncă pe teritoriile statelor care intră sub 

incidența acordurilor încheiate.  

Capitolul cinci releva modul în care s-a ajuns la realizarea dreptului la libera circulație a 

persoanelor în cadrul statelor Spațiului Economic European, de la înființarea Asociației 

Europene a Liberului Schimb pana la cadrul legal actual, cu invocarea cazurilor relevante din 

practica Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb în materia liberei circulații. 

Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), s-a înființat prin semnarea unei 

Convenții la data de 4 ianuarie 1960 la Stockholm de către Regatul Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord, Danemarca, Norvegia, Suedia, Austria, Elveția și Portugalia, și a intrat în 

vigoare la data de 3 mai 1960, scopul fiind eliminarea taxelor vamale și a barierelor cantitative la 

produsele industriale, dezvoltat ulterior în cooperarea economica a statelor membre pa baza 

principiului liberului schimb și a eliminării politicilor economice protecționiste.
 65

 Ulterior au 
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mai aderat la Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și Finlanda (din 1986), Islanda 

(din 1970) și Liechtenstein (din 1991).
 
 

Devansând instituirea Comunității Europene, Asociația Europeană a Liberului Schimb a 

dat startul colaborării dintre state în stabilirea unor raporturi internaționale de interes reciproc. 

Diferența fata de Comunitatea Europeana este că Asociația Europeana nu a urmărit ideea de 

unitate, nici formarea unei uniuni vamale, nici a unei piețe comune, nici desfășurarea unei 

politici comune, ci doar oferirea unor avantaje reciproce cu păstrarea autonomiei în stabilirea 

individuala a taxelor vamale cu statele terțe. O parte din statele membre ale Asociației Europene 

a liberului schimb s-au retras pe parcurs, devenind membre ale Uniunii Europene astfel că în 

prezent mai fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb doar Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia și Elveția, state care nu au fost și nu sunt membre ale Uniunii Europene. Acestea au 

încheiat în mod individual cu Uniunea Europeană acorduri bilaterale de liber schimb și care au 

intrat în vigoare la 1 ianuarie 1973. Începând cu anii 90, statele care au rămas membre ale AELS 

au folosit aceasta organizație ca platformă pentru negocierea comună a acordurilor de liber 

schimb cu țări terțe din afara UE.  

La data de 2 mai 1992 s-a semnat de către cele șapte state care mai erau la acea data 

membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), respectiv Elveția, Austria, 

Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, și Suedia pe de o parte și Comunitatea Economica 

Europeana, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și statele membre ale acestora pe de 

altă parte, Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).
66

 În prezent Spațiul Economic 

European include toate statele membre ale Uniunii Europene și trei din cele patru state membre 

ale AELS, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. În anul 1994, o data cu intrarea în vigoare a 

Acordului privind Spațiul Economic European, toate statele membre ale Asociației Europene a 

Liberului Schimb cu excepția Elveției au devenit membre ale SEE iar reglementarea liberei 

circulații a persoanelor a fost stabilită în baza dreptului Uniunii. Pentru statele care în afara de 

Elveția, în prezent mai fac parte din Asociația Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia, dispozițiile Acordului AELS continuă să se aplice în paralel cu 

dispozițiile Acordului SEE, în special pentru relațiile cu Elveția care nu a devenit parte a SEE. 

Cadrul legal al liberei circulații a persoanelor în interiorul Spațiului Economic European 

o constituie Partea III a Acordului privind SEE intitulată „Libera circulație a persoanelor, a 

serviciilor și a capitalului” unde în Capitolul I, este prevăzut dreptul la libera circulație al 

salariaților și al lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă. Acordul Asociației 

Europene a Liberului Schimb a fost ulterior actualizat continuu, inclusiv cu privire la dispozițiile 
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Acordului privind libera circulație a persoanelor între Elveția și Uniunea Europeană intrat în 

vigoare la 1 iunie 2002
67

 iar mai târziu adaptat cu și cu partea privind securitatea socială din 1 

ianuarie 2016.
68

 

Elveția a participat la negocieri și a semnat Acordul privind Spațiul Economic European 

la data de 2 mai 1992 iar câteva zile mai târziu, la data de 22 mai 1992, a depus și o cerere de 

aderare la Uniunea Europeană. Urmare a rezultatului votului negativ dat de 50,3% din poporul 

elvețian chemat să se pronunțe la referendumul din data de 22 decembrie 1992 asupra aderării la 

SEE, guvernul elvețian s-a retras din procedurile de aderare atât la SEE cât și la UE.
69

 Elveția a 

rămas membră a Asociației Europene a Liberului Schimb dar nu este membră nici a Spațiului 

Economic European și nici a Uniunii Europene. Elveția a ales să stabilească relațiile cu Uniunea 

Europeană prin încheierea de acorduri bilaterale. Dintre acestea Acordul Bilateral privind libera 

circulație a persoanelor a fost încheiat cu Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii din 

acel moment la data de 21 iunie 1999 și a fost extins de fiecare dată cu privire la statele membre 

ale Uniunii Europene care au aderat ulterior. Acordul AELS a fost ulterior actualizat continuu, 

inclusiv cu privire la dispozițiile Acordului privind libera circulație a persoanelor între Elveția și 

Uniunea Europeana intrat în vigoare la 1 iunie 2002
70

 iar mai târziu adaptat cu și cu partea 

privind securitatea socială din 1 ianuarie 2016.
71

 Ca si membru AELS Elveția are statut de 

observator în pilonul AELS din SEE, putând urmări în mod direct dezvoltarea legislației SEE și 

a Uniunii. 

Puterea judecătorească este exercitata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru 

acțiunile exercitate împotriva statelor Uniunii și Curtea de Justiție a Asociației Europene a 
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Liberului Schimb înființată în 1994 la Luxemburg pentru acțiunile împotriva statelor AELS. Cu 

privire la normele care urmează să fie aplicate de Curtea AELS s-a susținut, în interpretarea 

dispozițiilor art. 6 din Acordul SEE, care sunt identice în esență cu normele corespunzătoare din 

Tratatul CE și actele adoptate în aplicarea acestuia, că normele aplicate de Curtea AESL trebuie 

să fie în concordanță cu dispozițiile relevante din hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene 

pronunțate anterior datei semnării Acordului privind Spațiul Economic European.
72

  

Considerăm că acest acord a reprezentat la momentul respectiv cea mai bună variantă 

pentru statele care nu erau sigure dacă doresc să devină membre ale Comunităților Europene / 

Uniunii Europene, de a participa la piața interna și de a profita de avantajele economice ale 

Uniunii. Așa se explica faptul că pe parcursul derulării acestui acord o parte din state, printre 

care si regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-au retras din AELS pentru a deveni 

membre ale Comunităților, respectiv ale Uniunii Europene, și prin urmare poate constitui in 

continuare o opțiune pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord revenirea ca si 

membru al AELS. 

Capitolul șase prezinta cronologic modul în care s-a ajuns la exercitarea dreptului la 

libera circulație a persoanelor în cadrul Spațiului Schengen, de la Acordul Schengen, Convenția 

de punere în aplicare a Acordului Schengen și Tratatul de la Amsterdam, pana la încorporarea 

acquis-ului Schengen în cadrul juridic al Uniunii Europene, și cazurile relevante din 

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Aflat pe teritoriul Luxemburgului, la granița dintre Luxemburg, Franța și Germania, 

localitatea Schengen a devenit faimoasă prin semnarea aici la data de 14 iunie 1985 a unui Acord 

între Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda
73

 prin care s-a stabilit să renunțe treptat la 

controlul de la frontierele interne, comune astfel încât cetățenii statelor semnatare să poată să 

circule liber, fără controlul actelor de identitate la frontierele interne dintre aceste state.
74

 Deși 

toate statele semnatare sunt state membre fondatoare ale UE, au semnat acest acord ca și state 

suverane care încheie împreuna un tratat internațional multilateral, fără ca acest tratat să fie 
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guvernat de dreptul Uniunii.
75

 Cinci ani mai târziu, în 1990 aceleași state semnează Convenția de 

aplicare a Acordului Schengen din 1985, Convenție care a intrat în vigoare în 1995.
76

 

Spațiul creat de statele semnatare care au eliminat frontierele interne dintre țările lor a 

fost denumit Spațiul Schengen. Acordului și Convenției încheiate la Schengen li s-au adăugat 

ulterior și alte acte normative pentru punerea în aplicare a obiectivelor stabilite de Convenție 

formând așa-zisul acquis Schengen. La Convenția de aplicare a Acordului Schengen au aderat 

ulterior și alte state membre ale UE, tot ca și state suverane, Italia (în 1990), Spania și Portugalia 

(în 1991), Grecia (în 1992), Austria (în 1995), Danemarca, Finlanda și Suedia (în 1996), Cehia, 

Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia, Ungaria (în 2007) contribuind 

astfel la extinderea Spațiului Schengen.
77

 Concomitent au aderat la Convenția Schengen și state 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene și anume Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein. 

Islanda și Norvegia
78

 s-au asociat Acordului Schengen la data de 19 decembrie 1996 având 

dreptul de a face propuneri și a exprima opinii, fără a avea drept de vot și au aplicat acquis-ului 

Schengen începând cu 25 martie 2001. Un alt acord a fost încheiat pentru ca Islanda și Norvegia 

să-și stabilească relațiile în acest domeniu și cu Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord. Elveția a semnat acordul cu UE privind participarea la Spațiul Schengen la data 

de 26 octombrie 2004 cu același statut de țară asociată ca și Norvegia și Islanda și l-a aplicat 

începând cu 12 decembrie 2008
79

. La data de 28 februarie 2008 a fost semnat și de către 

principatul Liechtenstein un protocol de aderare la Spațiul Schengen pus în aplicare din 19 

decembrie 2011.
80

  

În prezent Spațiul Schengen este format din 26 de state dintre care 22 sunt state membre 

ale UE iar celelalte patru sunt, poate nu chiar întâmplător, chiar statele membre ale AELS.
81

 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Irlanda nu aderat la Tratatul Schengen 

întrucât și-au dorit să păstreze controlul granițelor însă au înțeles să participe în cadrul Schengen 
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la cooperarea judiciară și polițienească, lupta împotriva stupefiantelor și la sistemul informatic 

SIS
82

.  

Țările aderate mai recent la Uniunea Europeană, Bulgaria, România
83

 și Croația precum și Cipru 

se așteaptă să devina membre ale Spațiului Schengen în momentul în care vor întruni condițiile 

de aderare referitoare la controlul frontierelor, acordarea vizelor, protecția datelor și cooperarea 

judiciară internațională. Până atunci cetățenii țărilor UE care nu fac parte din Spațiul Schengen 

vor fi supuși controlului actelor de identitate de câte ori vor părăsi granițele țărilor lor.
84

 

Observând aceasta cronologie putem concluziona că spațiul de aplicare a liberei 

circulații a persoanelor conform acordului Schengen, respectiv Spațiul Schengen, deși inițial a 

reprezentat o parte din spațiul Uniunii Europene, în prezent excede spațiul Uniunii fără să îl 

includă. Prin urmare Spațiul Schengen reprezintă un spațiu independent pe teritoriul căruia este 

aplicabil acquis-ul Schengen integrat și dezvoltat mai târziu de Uniune, fără ca Spațiul 

Schengen să se identifice cu Spațiul Uniunii Europene. 

Structurata pe două părți cu privire la durata de îndeplinire a obiectivelor agreate de 

comun acord, Acordul Schengen prevede în Titlul I măsurile aplicabile în termen scurt, respectiv 

în domeniile supravegherii vizuale a punctelor de frontiera interne, viza comună, coordonarea 

activităților polițienești, renunțarea la controalele transporturilor de mărfuri, iar în Titlul II 

măsurile aplicabile pe termen lung cu privire la circulația persoanelor și a mărfurilor, fără control 

vamal la punctele de trecere a frontierelor interne, lupta comună împotriva infracționalității 

transfrontaliere, armonizarea politicilor naționale și formularea de inițiative comune în cadrul 

Comunității Europene în legătură cu aceste aspecte.
85

 

Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului Uniunii Europene și a Tratatelor de 

instituire a Comunităților Europene a fost semnat de reprezentanții statelor membre, la data de 2 

octombrie 1997 și a intrat în vigoare doi ani mai târziu, la data de 1 mai 1999.
86

 Elementul 

central al Tratatului l-a constituit instituirea unui spațiu de libertate, securitate și justiție în 

interiorul Uniunii Europene iar printr-un Protocol anexat Tratatului s-a stabilit că toate normele 

care constituie acquis-ul Schengen sunt încorporate în cadrul legislativ și instituțional al 
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Uniunii.
87

 Anterior prin Tratatul Uniunii Europene de la Maastricht din 1992 s-a stabilit în art.1 

(5) ca și obiectiv "menținerea și dezvoltarea în continuare a Uniunii ca spațiu de libertate, 

securitate și justiție, care, combinat cu măsuri adecvate în ceea ce privește controalele la 

frontierele externe, azilul, imigrația și prevenirea și lupta împotriva criminalității, garantează 

libera circulație a persoanelor", ajungând-se ulterior ca prin Tratatul de la Lisabona din 2007 să 

se afirme ca: „Uniunea constituie un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea 

drepturilor fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor 

membre”
88

, expresie a faptului că obiectivul propus a fost realizat.
89

 

Din analiza tuturor acestor instrumente de bază care reglementează Spațiul Schengen 

constatăm că toate se subordonează ideii de securitate și de cooperare a statelor în vederea 

realizării spațiului de libertate, securitate și justiție. Acest lucru a adus și critici din partea unor 

autori care au apreciat Acordul Schengen ca o păcăleală a cetățenilor care sub premisa asigurării 

unei libere circulații a persoanelor urmărește de fapt crearea unui regim polițienesc, sub premisa 

asigurării siguranței persoanei facilitează importul de infractori din țările cu infracționalitate mai 

mare către cele cu infracționalitate mai redusa, iar sub premisa schimbului de informații va fi 

afectată sfera privată a persoanelor inclusiv sub aspectul politicii de taxe și a secretului bancar.
90

 

În susținerea acestei idei autorul l-a citat pe Benjamin Franklin, care a spus „cine schimba 

libertatea pe siguranța, nu merita nici libertate nici siguranța”.
91

 Concluzia noastră este ca 

Spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene a fost creat în primul rând pentru a 

asigura libera circulație a persoanelor în condiții de siguranță și securitate pe tot teritoriul 

Uniunii. Chiar dacă la început aceasta a fost doar premisa, pe parcurs a evoluat spre ideea de 

cooperare dintre state în toate domeniile menite să asigure pe de o parte o aplicare mai eficientă 

a principiilor de drept iar pe de altă parte o luptă comună împotriva criminalității. 

Capitolul șapte aduce în prim-plan Confederația Elvețiană, stat terț care deși face parte 

din Asociația Europeana a Liberului Schimb, s-a abținut sa participe la Spațiul Economic 

European și a înțeles sa-și stabilească raporturile cu Uniunea Europeană prin încheierea unui 

Acord bilateral privind libera circulație a persoanelor și sa supună respectarea drepturilor 

convenite prin Acord, controlului instanțelor interne și nu Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
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Confederația Elvețiană a rămas neutră atât în timpul celui de-al doilea război mondial cât 

și în privința aderării la tratatele care au stat la baza înființării Uniunii Europene. Elveția a fost 

singurul stat care prin referendumul organizat în decembrie 1992, a votat cu 50,3% împotriva 

participării la Spațiul Economic European și a ales să stabilească relațiile cu Uniunea Europeană 

prin încheierea de acorduri bilaterale. În mod constant poporul elvețian, adept al continuării 

politicii de neutralitate, a respins prin referendumurile din iunie 1997 și din martie 2001 și 

tratativele de aderare la Uniunea Europeană, cu 74 %, și cu 77 %. 

În ceea ce privește libera circulație a persoanelor, după respingerea aderării la SEE în 

1992, și al UE în 1997, Confederația Elvețiană a încheiat cu Uniunea Europeană în 1999 un 

pachet de șapte acorduri sectoriale, denumite Acorduri bilaterale I, care se referă la domeniile de 

bază ale relațiilor de interes cu UE, printre care și libera circulație a persoanelor, alături de 

comerț, achizițiile publice, agricultura, transportul aerian și terestru și cercetarea științifică. Un 

nou set de acorduri sectoriale, denumite Acorduri bilaterale II, sunt semnate în 2004, incluzând 

participarea Elveției la Acordurile Schengen și Dublin, precum și în alte domenii de interes 

comun privind comerțul, mediul, și prevenirea fraudei. Astfel începând cu data de 12 decembrie 

2008 Elveția a aderat la zona de liberă circulație Schengen prin care s-a eliminat controlul 

persoanelor la frontierele dintre statele membre. Cu toata tendința de izolare, statul elvețian a 

conștientizat necesitatea și importanța păstrării relațiilor de colaborare cu statele europene, 

majoritatea constituite acum în Uniunea Europeană. Elveția a dorit însă ca implementarea 

normelor dreptului european în dreptul intern să se facă prin încheierea unor acorduri bilaterale 

astfel ca aplicarea normelor europene să poată fi adaptată realităților specifice din Elveția.
92

 

Dispozițiile Acordului bilateral privind libera circulație dintre Confederația Elvețiană pe de o 

parte și Uniunea Europeană și statele membre pe de altă parte au fost extinse de către Elveția și 

la cetățenii statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, Norvegia, Islanda și 

Liechtenstein, ca o consecința a Acordului AELS cu Uniunea Europeana privind Spațiul 

Economic European din 1992
93

, dar si asupra statelor membre ale Uniunii Europene care au 

aderat ulterior. Tot o expresie a încercării de păstrare a echilibrului între protecționismul național 

și dorința de aliniere îl constituie și referendumul poporului elvețian din 9 februarie 2014 privind 

limitarea imigrației excesive, urmata de solicitarea Elveției de renegociere a Acordului cu 

Uniunea Europeană privind libera circulație a persoanelor, prin introducerea de contingente și 

reglementarea priorității naționale, propunere care a fost respinsa de Uniune. Urmare a 

solicitărilor de renegociere a Acordului privind libera circulație a persoanelor de către partea 
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Elvețiană, pentru a realiza introducerea unor clauze care să protejeze piața internă a muncii 

elvețiene, respectiv prioritatea la încadrarea în muncă a lucrătorilor de pe piața internă și 

limitarea numărului de lucrători din UE prin stabilirea unor contigente, Parlamentului European 

a emis la 26 martie 2019 o Recomandare adresată reprezentanților UE privind Acordul-cadru 

instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în cadrul căreia a prezentat 

avantajele raporturilor stabilite între parți în cadrul acordurilor bilaterale, care nu pot fi aplicate 

decât împreuna.
94

  

Așa cum era de așteptat Acordul privind libera circulație a persoanelor a stârnit în 

doctrina elvețiana opinii contradictorii, făcându-se auzite în același timp aprecieri și critici, una 

dintre principalele rețineri referindu-se la faptul că lucrătorii Uniunii Europene vor apela și vor 

beneficia de servicii și ajutoare sociale. S-a apreciat pe de o parte că un control al acestei situații 

se va putea realiza la nivel național doar printr-o "administrație unitară" și un schimb de date și 

informații la nivelul tuturor instituțiilor implicate, cu luarea în considerare și a dispozițiilor 

referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la nivel european printr-o "politica 

europeana de emigrație"
95

, dar și ca un tratament diferențiat al lucrătorilor europeni aflați în 

căutarea unui loc de muncă în Elveția, prin neacordarea ajutoarelor sociale, nu trebuie privita că 

având un aspect discriminator.
96

 Doctrina a adus și aprecieri pozitive referitoare la dispozițiile 

acordurilor, precizându-se că Acordul privind dreptul la libera circulație a cetățenilor Uniunii 

este „cel mai important acord bilateral sectorial cu cele mai benefice impacte economice pentru 

Elveția”.
 97

 Alți doctrinari au apreciat că scopul acordului este, „acordarea de drepturi și 

obligații echivalente ca în dreptul comunitar” urmărind să maximizeze paralelismul situației 

juridice din interiorul Uniunii, în domeniul de aplicare al liberei circulații a persoanelor cu 

Elveția, arătându-se că se poate vorbi de un "paralelism al conceptelor".
98

 Doctrina juridică 

europeana arată că liberul acces la angajare și egalitatea de tratament constituie componente 

esențiale din conținutul liberei circulații a forței de muncă, putând fi exercitat în plenitudinea să 
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numai "dacă este asigurat un tratament egal, în fapt și drept, în ceea ce privește toate aspectele 

legate de desfășurarea unei activități salariale".
99

 

În concluzie s-a demonstrat practic, faptul că reglementările prin care s-a prevăzut că în 

baza Acordului privind libera circulație a persoanelor, că toți cetățenii statelor membre ale 

Uniunii Europene au dreptul să-și stabilească domiciliul și să muncească liber și neîngrădiți în 

Elveția, iar în același timp toți cetățenii elvețieni au aceleași drepturi în oricare din țările 

membre ale Uniunii, nu sunt ușor aplicabile la o disproporție atât de mare a populației între 

cele două părți contractante. Analizând teoretic argumente pozitive cât și opiniile critice 

referitoare la Acord, apreciem că indiferent care vor fi prevederile de modificare ale 

dispozițiilor din dreptul național, acestea trebuie să țină cont de principiile fundamentale 

aplicabile raporturilor de muncă în dreptul internațional, și să nu fie discriminatorii. Concluzia 

este că pentru Elveția, o țară mică izolată din cauza politicii de neutralitate, încheierea 

Acordului cu EU privind libera circulație a persoanelor în cadrul Acordurilor Bilaterale care 

vizează și sectoarele economice, conduce la avantaje economice, politice și sociale cu implicații 

în creșterea numărului de locuri de muncă. Un alt aspect pozitiv îl constituie experiența pe care 

lucrătorii și specialiștii din Uniunea Europeană o aduc cu ei în Elveția în special în acele 

domenii și profesii pentru care Elveției îi lipsesc specialiștii cum ar fi IT și profesiile medicale, 

la care se adaugă activitățile sezoniere acoperite în majoritate de muncă lucrătorilor sezonieri 

din UE, dar și participarea studenților și a cercetătorilor europeni la proiectele de specializare 

și cercetare comună, cu rol important în progresele înregistrate în diferite domenii. 

Având ca și element central de noutate al tezei prezentarea Acordului dintre Confederația 

Elvețiană pe de o parte și Uniunea Europeană și statele membre pe de alta parte privind libera 

circulație a persoanelor, Capitolul opt este dedicat studiului comparativ între drepturile 

principale care decurg din libera circulație potrivit acestui Acord, fata de drepturile conferite prin 

reglementările din actele normative ale Uniunii Europene.  

Analizând comparativ reglementările aplicabile între statele Uniunii și cele care se aplică 

în raport cu Elveția, se observa faptul că ambele situații sunt reglementate de acte normative 

internaționale peste care se suprapun și reglementările naționale. Astfel dacă la nivelul dreptului 

Uniunii Europene dispozițiile vin să completeze și să se implementeze în legislațiile naționale ale 

statelor membre, raporturile dintre Uniunea Europeană și Elveția sunt reglementate printr-un 

acord bilateral internațional, care la nivelul Elveției este pus în aplicare în baza unor norme 

interne stabilite de statul elvețian.  
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O altă remarcă este că atât între statele membre ale Uniunii Europene cât și la nivelul 

relațiilor cu Elveția ca stat terț, aplicarea normelor liberei circulații a persoanelor are la bază 

deopotrivă principiul personalității, al teritorialității și al reciprocității. Astfel pentru statele 

membre ale Uniunii Europene dispozițiile se aplică doar persoanelor care dețin calitatea de 

cetățeni al Uniunii și membrilor de familie ai acestora, în timp ce în raporturile EU cu Elveția se 

aplică resortisanților statelor contractante și membrilor lor de familie. În aplicarea principiului 

teritorialității, normele interne ale Uniunii Europene se aplică doar pe teritoriul statelor membre 

ale Uniunii în timp ce în raporturile reglementate între Uniunea Europeană și Elveția se aplică 

extins și la teritoriul Elveției. Efect al reciprocității, drepturile pe care le are un cetățean al 

Uniunii pe teritoriul celorlalte state ale Uniunii sunt aceleași cu drepturile pe care le au cetățenii 

celorlalte state ale Uniunii pe teritoriul statului al cărui cetățean este. În raporturile UE cu 

Elveția, toate drepturile prevăzute de Acord pentru resortisanții UE în Elveția se aplică reciproc 

și pentru resortisanții Elveției pe teritoriul tuturor statelor membre UE. Toate aceste drepturi s-au 

extins mereu și asupra statelor membre care au aderat mai târziu la Uniunea Europeană. 

Continuând analiza comparativa cu privire la întinderea aplicabilității normelor 

referitoare la libera circulație a persoanelor pe teritoriul statelor membre cu dispozițiile 

Acordului bilateral încheiat între Elveția și EU, constatăm similitudinea drepturilor acordate 

referitoare la dreptul de intrare și ieșire dintr-o țara în alta, mobilitatea geografica și 

ocupațională, dreptul de ședere de scurtă sau lungă durată și dreptul de a desfășura o activitate 

salariată sau independentă. Deosebirea apare însă sub aspectul reglementărilor referitoare la 

dreptul de ședere permanentă care este prevăzut între statele membre UE dar nu și în raporturile 

cu Elveția. Dreptul de rezidență nu face obiectul Acordului Uniunii cu Elveția, ci este 

reglementat doar de Legea federală elvețiană privind străinii și integrarea
100

, în aceleași condiții 

ca și pentru cetățenii statelor terțe.  

Tot în cadrul analizei comparative se evidențiază condițiile dreptului de ședere, de a avea 

un contract de muncă valabil, de a desfășura activități independente, de a deține resursele 

financiare necesare întreținerii și asigurarea de sănătate, prevăzute atât la nivelul statelor membre 

ale Uniunii cât și în raport cu Elveția. Spre deosebire însă de prevederile europene care disting 

între libera circulație a persoanelor respectiv dreptul la ședere și libera circulație a lucrătorilor 

respectiv dreptul de a munci în interiorul Uniunii Europene, dispozițiile care se aplică în 

raporturile dintre Elveția și EU privind libera circulație a persoanelor condiționează, cu anumite 

excepții, obținerea permisului de ședere pe teritoriul Elveției de existența unui raport de muncă. 
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În ceea ce privește ajutoarele sociale, între statele Uniunii, în baza egalității de tratament, 

acestea se pot acorda în anumite condiții după 3 luni de ședere, nefiind un motiv de expulzare 

potrivit art. 14 alin. 4 și art. 24 alin. 2 ale Directivei UE în timp ce potrivit prevederilor art. 2 

alin.1.2. din Anexa 1 a Acordului cu Elveția, nu se acorda ajutoarele sociale. 

Tot în raport cu libera circulație sunt reglementate atât între statele Uniunii, cât și în 

raport cu Elveția furnizarea transfrontalieră a prestărilor de servicii, recunoașterea reciprocă a 

diplomelor, a certificatele profesionale și a profesiilor precum și coordonarea sistemelor de 

securitate socială.  

La nivelul Uniunii, pornind de la ideea de egalitate a lucrătorilor se stabilește în art. 9 al 

Regulamentului nr. 492/2011, dreptul acestora de a primi o locuință sau de a dobândi în 

proprietate locuința de care au nevoie. În același sens și ca și o coincidenta tot în art. 9 al Anexei 

1, Acordul cu Elveția reglementează dreptul cetățenilor statelor contractante care dețin un drept 

de ședere și domiciliul de bază pe teritoriul altui stat contractant, de a dobândi în proprietate 

imobile pe teritoriul acestuia. 

Statul Elvețian a stabilit norme de punere în aplicare ale Acordului pe teritoriul Elveției 

aducând prin dispozițiile acestor norme noi precizări, dar mai ales limitări ale drepturilor 

reglementate prin Acord.
101

 Astfel, la fel ca și în alte legislații interne ale statelor membre
102

, și 

prin reglementările interne elvețiene, în mod succesiv, s-a condiționat acordarea dreptului de 

ședere de norma de muncă, nivelul veniturilor, durata contractului de închiriere, acordarea 

dreptului de reîntregire familială de nivelul veniturilor și dimensiunea locuinței, dreptul de 

rezidență de criteriile de integrare și cunoașterea limbii cantonului. 

 Concluzia examinării comparative a întinderii dreptului la libera circulație este că atât 

in raporturile dintre statele Uniunii Europene cât și in raport cu Elveția, libera circulație 

presupune în primul rând interdicția discriminării între cetățenii statelor membre contractante, 

iar în al doilea rând o introducere treptată a drepturilor pe care libera circulație le presupune, 

diferența constând în faptul ca Elveția nu a preluat normele din Dreptul Uniunii Europene ci 

aplica strict doar dispozițiile Acordului încheiat cu Uniunea. 

Capitolul noua aduce in prim-plan actuala tema a Brexitului și Acordul de retragere al 

Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, și propunerea 

                                                 

101
Weisungen VEP. Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über die Einführung des freien 

Personenverkehrs, (Instrucțiuni VEP Instrucțiuni și explicații la regulamentul privind punerea în aplicare a liberei 

circulații a persoanelor), https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html. 
102

 Aurora Ciuca, Strangers and Estrangement – a Human Rights View, p.180: condiții de durata, de venituri, de 

locuință, taxe, proceduri administrative /Publicata in Antonio Sandu, Ana Caras Frunza, From Theory to Inquiry in 

Social Sciences,Volume 149,LUMEN 2014/. 



38 

 

modelului Confederației Elvețiene în ideea unui posibil viitor acord al Regatului Unit cu Uniunea 

Europeană.  

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a participat la negocierile Tratatelor de 

instituire a Comunităților Europene dar a devenit membră a Uniunii Europene în 1973
103

, 

beneficiind de scopul care a stat la baza formarii Uniunii Europene, de formare a unei piețe unice 

europene, în care este consacrată libera circulație a persoanelor, mărfurilor, capitalurilor și 

serviciilor și protecția drepturilor și intereselor resortisanților prin instaurarea unei cetățenii a 

Uniunii Europene”.
104

 Doctrina juridică a constat în decursul relațiilor cu UE, Regatul Unit avut 

un "statut particular" prin prisma priorităților politice diferite și a opozițiilor la ideea de 

integrare, prin neparticiparea la Spațiul Schengen în privința frontierelor, la Uniunea economică 

și monetară sau la rezolvarea crizei refugiaților din 2015
105

.  

Printr-un prim referendum din 5.06.1975 cetățenii Regatului Unit s-au pronunțat cu un 

procent de 67% pentru rămânerea în CEE însă prin Referendumul organizat de Regatul Unit la 

data de 23 iunie 2016 poporul britanic a votat cu 51,89 % ieșirea Regatului Unit din Uniunea 

Europeană – Brexit, ca urmare a nemulțumirilor create de imigrația excesiva. Aceasta situație a 

determinat demararea de către reprezentanții britanici a procedurilor de retragere din UE, 

demarate prin notificarea intenției de retragere la 29 martie 2017 si finalizate prin semnarea la 24 

ianuarie 2020 a Acordului de retragere care a intrat în vigoare la 1 februarie 2020. Potrivit 

reglementărilor Acordului de retragere, drepturile reciproce privitoare la libera circulație a 

cetățenilor Uniunii și a resortisanților Regatului Unit, și a membrilor de familie ai acestora, se 

vor aplica doar pe durata unei perioade de tranziție, până la 31 decembrie 2020, când continuă să 

aplice aquis-ul european, data după care nu va mai exista libera circulație în raporturile dintre 

părți. 

Reglementările privind drepturile relative la libera circulație a persoanelor sunt cuprinse 

în Partea a doua intitulata Drepturile cetățenilor și sunt raportate la perioada de tranziție, definită 

ca fiind perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului de retragere, respectiv 1 

februarie 2020 și data de 31 decembrie 2020.
106

  

Relativ la aplicabilitatea Acordului se poate afirma că, în timp ce anumite dispoziții sunt 

aplicabile doar pe durata perioadei de tranziție, teritorial se aplică pe teritoriul Regatului Unit, 

Gibraltăr, Insulele Anglo-Normande și Insula Man, zonele de suveranitate Akrotiri și Dhekelia în 
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Cipru, țările și teritoriile de peste mări enumerate în anexa II la TFUE care au relații speciale cu 

Regatul Unit iar pe de altă parte pe teritoriul statelor membre ale Uniunii
107

, iar referitor la 

aplicarea personală se aplică cetățenilor Uniunii și resortisanților Regatului Unit care și-au 

exercitat dreptul de ședere sau de lucrători transfrontalieri înainte de încheierea perioadei de 

tranziție, precum și membrilor de familie, partenerilor atestați și altor categorii cărora le-a fost 

recunoscut dreptul pe teritoriul statului gazda
108

. Acordul definește termenii de membrii de 

familie, lucrători frontalieri, stat gazda, statul desfășurării activității, într-o maniera identica 

dispozițiilor europene, făcând trimitere la definițiile din TFUE, Directiva 2004/38/CE și 

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului.
109

 La baza reglementărilor referitoare la 

drepturile cetățenilor sta recunoașterea principiului european al non-discriminării pe motive de 

naționalitate,
110

 precum și principiul egalității de tratament cu cetățenii statului gazda, 

resortisanților Uniunii fiindu-le recunoscute aceleași drepturi mai puțin cel la asistență socială, 

care se poate acorda doar după dobândirea dreptului de ședere permanentă.
111

 Analiza drepturilor 

relative la libera circulație a persoanelor la care face referire Acordul, se poate face pe de o parte 

sub aspectul drepturilor conferite iar pe de altă parte sub aspectul persoanelor chemate să 

beneficieze de aceste drepturi. 

Prin Acordul de retragere din 24 ianuarie 2020 au fost stabilite primele reglementări în 

ceea ce privește raporturile actuale iar prin încheierea unor viitoare acorduri bilaterale sectoriale, 

este posibil ca Regatul Unit să profite în continuare de avantajele raporturilor cu UE, dar de pe 

poziția unui stat terț.
112

  

Acordul lasă neacoperită situația exercitării acestor drepturi după parcurgerea 

perioadei de tranziție, fapt care ne determina să afirmam că se impune încheierea unui acord 

bilateral între aceleași părți, cu privire la modul de exercitare al dreptului la libera circulație a 

persoanelor după 31 decembrie 2020. Considerăm că în viitor, pentru ca Regatul Unit să mai 

poată profita de avantajele raporturilor cu UE, trebuie să ia în considerare acordarea liberei 

circulații a persoanelor iar raportat la aceasta, are după părerea noastră următoarele opțiuni: 

1. Revenirea ca membru al Uniunii, care presupune parcurgerea procedurii de aderare 

prevăzuta de art. 45 TUE. Aceasta opțiune rămâne teoretic oricând deschisa și este 
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susținuta și practic de autorii care s-au pronunțat pentru organizarea unui nou referendum 

referitor la participarea Regatului Unit la UE.
113

  

2.  Aderarea la Asociația Economica a Liberului Schimb (AELS) și prin aceasta revenirea în 

Spațiul Economic European (SEE) de pe o poziție din afara UE, poate duce în raporturile 

cu UE la o poziție asemănătoare cu cea a Norvegiei sau Islandei. În formularea acestei 

opinii trebuie menționat că o dată cu retragerea Regatul Unit in Uniunea Europeană, 

acesta părăsește implicit și SEE la care participă în virtutea calității de stat membru al 

Uniunii. Dacă Regatul Unit dorește să facă parte în continuare din piața internă, poate 

realiza acest lucru doar aderând din nou la AELS, putând deveni ulterior membru al SEE. 

Această posibilitate o apreciem ca fiind probabilă doar dacă Regatul Unit va dori să 

revină la legislația Uniunii și la controlul jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii 

Europene. 

3. Aderarea la Spațiul Schengen, poate duce în raporturile cu Uniunea la o poziție 

asemănătoare cu cea a Norvegiei, Islandei sau Elveției. Aceasta opțiune o considerăm 

mai puțin probabilă dat fiind faptul că nu implică nici un fel de avantaje economice și că 

deși stat membru al Uniunii, Regatul Unit a ales încă de la început să nu facă parte din 

Spațiul Schengen. 

4. Semnarea unui nou acord bilateral sau a unui pachet de acorduri bilaterale de către 

Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe de o parte și Uniunea Europeană și 

statele membre pe de altă parte, pentru stabilirea viitoarelor relații după retragerea 

Regatului Unit din Uniune. Pornind de la principiile de bază ale dreptului Uniunii 

Europene, considerăm că în cadrul acestui acord este implicit necesară și reglementarea 

liberei circulații a persoanelor pe lângă celelalte domenii de interes și acest mod de 

cooperare poate duce în raporturile cu Uniunea la o poziție asemănătoare cu cea a 

Elveției. 

Analizând comparativ toate aceste posibilități, apreciem că raportat la situația actuală că pentru 

viitoarele relații dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană cel mai potrivit ar fi modelul elvețian, 

respectiv încheierea unui acord bilateral sau a unui pachet de acorduri bilaterale, prin care să fie 

reglementate pe baze noi, toate domeniile de interes ale ambelor părți. Soluția propusa de noi 

încă de la începutul lucrării, este modelul elvețian, respectiv Acordurile Bilaterale prin care statul 

elvețian ca și stat terț poate să participe la proiectele și programele Uniunii Europene, lucru care 

se poate realiza de Regatul Unit și prin revenirea ca membru al Asociației Europene a Liberului 

Schimb. 
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În doctrina juridică s-a pus imediat problema ce se întâmpla cu legislația UE, obligatorie 

în prezent în Marea Britanie, ca urmare a includerii ei în dreptul național, ajungându-se la 

concluzia că Acordul privind retragerea acordă Parlamentului britanic autoritatea de a modifica 

la nivel național legile Uniunii Europene, după cum consideră oportun, însă dat fiind acoperirea 

legislației Uniunii Europene în sistemul juridic britanic, și faptul că dreptul englez este cea mai 

populară lege din contractele internaționale și arbitraj, de trei ori mai utilizat decât dreptul 

francez, american sau german, se apreciază că este esențială păstrarea dreptului Uniunii 

Europene pentru asigurarea unei securități juridice și pentru a nu-l transforma într-un sistem 

juridic incert.
114

 Alți autori consideră că există dispoziții din dreptul Uniunii Europene, printre 

care și cele referitoare la libera circulație a persoanelor, care ar trebui să fie scoase în cel mai 

scurt timp din legislația națională.
115

 La nivelul individului efectul principal îl constituie 

pierderea cetățeniei Uniunii cu privire la care doctrina juridică a arătat imediat că Brexit duce la 

o formă de pierdere involuntară în masă a cetățeniei Uniunii, impusă unilateral de statul britanic, 

fata de toți cetățenii britanici, inclusiv fata de cei 48% dintre ei, care și-au exprimat dorința de a 

rămâne cetățeni europeni, iar legalitatea unei astfel de măsuri trebuie pusă din punct de vedere 

juridic sub semnul întrebării.
116

 

Părerea noastră cu privire la păstrarea legislației Uniunii în dreptul național britanic 

este ca aceasta s-ar justifica în primul rând dacă Regatul Unit se va decide pentru încheierea 

acordurilor bilaterale cu Uniunea și care va fi mult mai simplu de abordat având baza legală a 

dreptului Uniunii, în timp ce pentru un stat terț și fără raporturi bilaterale, dreptul Uniunii nu 

poate să-și găsească justificarea și aplicabilitatea. În ceea ce privește pierderea involuntară a 

cetățeniei europene, poate apărea nejustificată dacă ne raportam la individ, mai ales dacă ne 

raportăm la acei indivizi care și-au exprimat dorința păstrării cetățeniei Uniunii, însă poate fi 

justificata raportat la condițiile care au stat la baza dobândirii ei, și care nu mai subzistă. 

Capitolul zece supune atenției acquis-ul Ankara și cadrul legal al liberei circulații a 

persoanelor în raport cu Turcia, ca și stat candidat la Uniunea Europeană, dar și practica judiciara 

relevanta a Curții de Justiție a Uniunii Europene în raport cu Acquis-ul Ankara. 

Puternic zdruncinata de rezultatele primului război mondial, Turcia a manifestat o 

politica de neutralitate atât în timpul perioadei interbelice cât și a celui de-al doilea război 
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mondial, devenind în 1952 membră NATO. La data de 31 iulie 1959, la doar patru luni după 

semnarea Tratatului de la Roma de instituire a Comunității Economice Europene, Turcia a 

aplicat pentru o asociere la CEE iar prin negocierile care au urmat s-au stabilit condițiile cadru 

ale acestei asocieri. Deși Turcia a fost marcată în anii care au urmat de perioade de dictatură, 

lovituri de stat și guvernări militare care au determinat întreruperea negocierilor, raporturile au 

fost reluate de fiecare dată, scopul final fiind aderarea Turciei la Uniunea Europeana. În prezent 

Turcia deține statutul oficial de țara candidată la Uniunea Europeană din 1999. 

La data de 12 septembrie 1963 s-a semnat la Ankara Acordul de Asociere dintre CEE și 

Turcia, prin care s-a stabilit planul de aderare al Turciei la CEE, acordul intrând în vigoare la 

data de 1 decembrie 1964.
117

 Având ca obiectiv de bază stabilirea unei uniuni vamale
118

, care s-a 

finalizat în 1995 prin Decizia nr. 1/95 a Consiliului de Asociere CE-Turcia din 22 decembrie 

1995 privind punerea în aplicare a etapei finale a Uniunii Vamale
119

, Acordul a prevăzut și 

înființarea unui Consiliu de Asociere care să stabilească detaliile modului de punere în aplicare a 

reglementărilor și a statuat interzicerea discriminării pe motiv de naționalitate.
120

 Părțile 

contractante au convenit cu caracter general și fără a detalia, ca în considerarea articolelor 48-50, 

52-56 și 58 din Tratatul de instituire a Comunității să fie asigurată treptat libertatea de circulație 

a lucrătorilor și să fie eliminate restricțiile privind libertatea de stabilire.
121

 

Acordul de Asociere nu a cuprins nici un fel de reglementări cu privire la drepturile 

derivate din libera circulație a lucrătorilor și nici cu privire la membrii de familie ai lucrătorilor, 

însă a inițiat libera circulație a persoanelor între statele membre ale CEE/UE și Turcia, 

constituind practic cadrul legal al viitoarelor relații, urmând ca obiectivele stabilite să se 

realizeze în timp.
122

 Acordul de Asociere împreuna cu Protocolul Adițional semnat șapte ani mai 

târziu, la data de 23 noiembrie 1970 la Bruxelles si intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1973
123

 

și cu Deciziile Consiliului de Asociere nr. 1/80 privind dezvoltarea asocierii și nr. 3/80 privind 
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aplicarea sistemelor de securitate socială, constituie cadrul legal al liberei circulații a persoanelor 

între Turcia si Uniunea Europeana, formând împreuna Acquis-ul Ankara. 

Protocolul Adițional cuprinde dispoziții referitoare la dreptul la mobilitate geografică și 

profesională a lucrătorilor, dreptul la extinderea permiselor de muncă și de ședere, dreptul la 

securitate socială și asigurări de sănătate precum și nondiscriminarea în ceea ce privește 

condițiile de muncă și salarizare pentru lucrătorii de naționalitate turcă.
124

 Cele mai importante 

clauze ale protocolului sunt „non-discriminarea”
125

 care interzice aplicarea unor norme 

discriminatorii în ceea ce privește condițiile de muncă și salarizare ale lucrătorilor turci și 

„clauza de standstill”
126

 care interzice părților contractante să introducă între ele orice restricții 

noi cu privire la libertatea de stabilire și de a presta servicii. Din clauza standstill se înțelege că 

drepturile conferite de acest protocol nu vor mai putea fi restrânse nici prin interpretarea lor și 

nici prin alte reglementări, motiv pentru care aceasta clauza a fost invocata de nenumărate ori în 

fata Curții de Justiție Europene în susținerea și apărarea dreptului de stabilire.
127

 

Exista autori care consideră că impedimentele actuale ale aderării Turciei la Uniunea 

Europeana sunt temerea că aceasta va submina autoritatea franco-germană a Uniunii, dar și 

tensiunile din Cipru dar adaugă faptul că în ciuda acestor aspecte, aderarea Turciei va contribui 

la o Uniune Europeana mai puternică atât în plan economic cât și politic.
128

 Se apreciază că „în 

caz contrar, relația actuală, cel mai bine caracterizată de expresia „nici împreună, dar nici 

separat”, va continua să genereze rezultate neprevăzute.”
129

  

În prezent, potrivit Regulamentul (CE) nr. 539/2001, resortisanții turci sunt supuși 

obligației de deținere a vizei la trecerea frontierelor externe ale statelor membre,
130

 iar tema 

liberei circulații continuă să fie deschisă în cadrul punctelor de negociere aferente procesului de 

aderare. Cunoscute sub denumirea de „criteriile de la Copenhaga», îndeplinirea condițiilor de 

aderare presupun în primul rând o democrație stabila în cadrul statului de drept, o economie de 

piață reala și acceptarea legislației UE.
131

 Recomandările Comisiei Europene privind Turcia din 
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29 mai 2019 sunt ca Turcia să continue alinierea legislației naționale la acquis-ul UE în 

domeniile participării la rețeaua EURES - serviciile europene pentru ocuparea forței de muncă și 

în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială.
132

  

Nu se poate să nu observăm că în comparație cu alte state, Turcia parcurge cea mai 

lungă durata de timp în procesul de aderare la Uniunea Europeană, lucru determinat pe de o 

parte de refuzul de aplicare a Protocolului Adițional la Acordul de Asociere de la Ankara, din 

1970 Ciprului iar pe de altă parte de nepreluarea într-o măsură suficienta a acquis-ului Uniunii 

în legislația internă. Așa cum se observă din situația prezenta, acquis-ului Ankara rămâne fără 

suport practic dacă acquis-ul Uniunii Europene nu va fi agreat. 

În capitolul unsprezece este prezentat cadrul legal al liberei circulații a persoanelor în 

raport cu statele terțe care nu au încheiat acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană, precum și 

practica judiciara relevanta a Curții de Justiție a Uniunii Europene în raport cu statele terțe. 

În doctrina juridică s-a arătat că definiția "străinului" s-a făcut întotdeauna în mod 

negativ, ca "cel care nu este cetățean", care "nu aparține unui grup".
133

 Pornind de la definiția 

cetățeniei Uniunii așa cum este prevăzută de art. 20 din TFUE (ex art. 17 TCE)
134 

unde se arata 

că este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru, se poate defini 

„cetățeanul unui stat terț” ca orice persoana care are cetățenia unui stat care nu este membru al 

Uniunii Europene. Definiția de cetățean al Uniunii o regăsim în aceeași formă și în art. 2(c) din 

recentul Acord de retragere al Regatului Unit din UE.  

În consecință resortisanții statelor terțe care nu au încheiat un acord privind libera 

circulație a persoanelor cu Uniunea Europeană, nu se bucură de libera circulație a persoanelor pe 

teritoriul statelor Uniunii. Lor le poate fi conferit doar dreptul individual la reîntregirea familiei 

cu cetățenii Uniunii sau cu resortisanții care beneficiază de libera circulație în baza acordurilor 

bilaterale. Pentru resortisanții statelor terțe care nu au încheiat acorduri cu Uniunea Europeană în 

privința liberei circulații a persoanelor nu există un act normativ special care să reglementeze 

toate aspectele care îi vizează în mod direct, însă sunt relevante în primul rând dispozițiile 

Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei
135

 și ale Directivei 2003/109/EC 
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 Raportul Turcia 2019, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor, Comunicare 2019 privind politica de extindere a UE, Brussels, 29.5.2019, 

SWD(2019) 220 final, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-
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 Aurora Ciuca, Strangers and Estrangement – a Human Rights View; Antonio Sandu, Ana Caras Frunza, From 

Theory to Inquiry in Social Sciences,Volume 149,LUMEN 2014,  p.180. 
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 TFUE, JO 326/47, 26.10.2012, Art. 20 (ex-articolul 17 TCE): (1) Se instituie cetățenia Uniunii. Este cetățean al 

Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci 

se adaugă acesteia. 
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 Directiva 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei, JO L 251, 3.10.2003, p. 12–18. 
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privind statutul cetățenilor statelor terțe după o rezidență mai lungă
136

 sau ale Directivei 

2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru 

ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate
137

. Dispozițiile Directivei 2004/38/CE privind 

dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 

membrii familiilor acestora
138

, sunt relevante pentru resortisanții statelor terțe doar în măsura în 

care aceștia sunt membrii de familie ai cetățenilor Uniunii, statut care le conferă dreptul de a 

beneficia de libera circulație a persoanelor pe teritoriul statelor membre, în aceleași condiții ca și 

cetățenii Uniunii. Alte acte normative aplicabile cetățenilor țărilor terțe in exercitarea liberei 

circulații mai sunt Directiva 2011/98/UE privind o procedură unică de solicitare a unui permis 

unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul 

statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe 

teritoriul unui stat membru, Directiva 2014/36/UE privind condițiile de intrare și de ședere a 

resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, 

Directiva 2014/66/UE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în 

contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, Directiva 2016/801/UE privind condițiile de 

intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, 

servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair. 

Concluzia la care se poate ajunge în mod implicit analizând drepturile conferite 

resortisanților statelor terțe care nu au încheiat un acord cu privire la libera circulație a 

persoanelor cu Uniunea, este că acestor drepturi conferite le corespunde obligația principală de 

integrare, ceea ce presupune tocmai exercitarea acestor drepturi. Aceasta implică pentru 

resortisanții statelor terțe să-și stabilească reședința și să locuiască efectiv și continuu pe 

teritoriul statului în care au dobândit dreptul de ședere, să se integreze în sistemul de învățământ, 

să se pregătească profesional sau să exercite o activitate lucrativă salariată sau independentă. 

Considerăm că toate aceste drepturi conferite pot fi calificate practic și ca și criterii de integrare 

întrucât presupun implicit învățarea sau cunoașterea limbii, a obiceiurilor, a tradițiilor și culturii 

statului gazda, apartenența la comunitățile sociale, profesionale și culturale din acest nou stat. 

Cea mai importanta concluzie referitoare la drepturile cetățenilor țărilor terțe in 

exercitarea dreptului la libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene decurge din 
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 Directiva 2003/109/EC privind statutul resortisanților statelor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, JO L 16, 
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jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, că recunoașterea și acordarea drepturilor 

conferite prin reglementările Uniunii cetățenilor țărilor terțe, trebuie să constituie regula 

generală iar refuzul exercitării sau îngrădirea acestora trebuie să reprezinte situațiile de 

excepție determinate de neîndeplinirea condițiilor care țin de esența acordării dreptului. 

Criticile pe care le-am adus reglementarilor din Dreptul Uniunii Europene care creeaza 

cadrul legal al liberei circulații pentru cetățenii țărilor terțe, se refera la faptul ca faptul ca nu 

este reglementat nici dreptul cetățenilor Uniunii la reîntregirea familiei cu un cetățean al unui 

stat terț, pe teritoriul statului membru al căror cetățeni sunt, și nici nu exista un singur act 

normativ prin care sa se poată contura clar statutul cetățenilor țărilor terțe, ci sunt reglementate 

doar situații juridice distincte într-o multitudine de directive separate. O alta critica vizează 

denumirea "Directivei privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 

pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora" care menționează in titlu dreptul de 

ședere alături de dreptul la libera circulație, deși este un drept subsecvent, o componentă care 

decurge din libera circulație.  

Capitolul doisprezece este dedicat cadrului legal al liberei circulații a persoanelor 

potrivit legislației naționale române în raport cu legislația europeana și cauzelor din jurisprudența 

Curții de Justiție a Uniunii Europene cu relevanta pentru România. 

Actuala Constituție a României
139

 prevede în art. 25 din Titlul II referitor la Drepturile, 

libertățile și îndatoririle fundamentale
140

 și libera circulație ca un drept garantat legal atât în țară 

cât și în străinătate, și care se exercita prin mai multe drepturi subsecvente, care sunt dreptul de 

alegere a domiciliului sau reședinței în țară, dreptul de a emigra și dreptul de a reveni în țară.  

Complementar la această reglementare sunt relevante și dispozițiile art. 20 din Constituție care se 

referă la faptul că interpretarea dispozițiilor constituționale privind drepturile și libertățile 

cetățenilor se face în concordanță cu Declarația Universala a drepturilor Omului
141

 și cu pactele 

și tratatele internaționale la care România este parte
142

, și care se aplică cu prioritate în raport cu 
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 Constituția României a fost aprobata prin referendumul național din 8.12 1991 și a fost revizuita prin Legea de 
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212/1974, B.Of. nr. 146/20.11.1974, Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ratificate prin 

Legea nr. 30/1994, M.Of. nr. 135/13.05.1994. 



47 

 

normele din legile interne.
143

 Prin aceste dispoziții care consacră constituțional principiul „pacta 

sunt servanda“, tratatele internaționale semnate de România și ratificate prin lege de către 

Parlamentul României sunt încorporate în dreptul intern și se aplică direct ca făcând parte din 

legislația națională.
144

 

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 

reprezintă dreptul intern în materia liberei circulații a cetățenilor români pe teritoriul altor state, 

stabilind atât condițiile cât și limitările acestui drept.
145

 Prin urmare categoria de persoane vizată 

de aceste norme este formată de toți cetățenii români iar drepturile conferite vizează mai mult 

aspectul personal adresându-se cetățenilor români, decât aspectul teritorial de exercitare a 

drepturilor pe un anumit teritoriu. Deși aparent teritoriul de exercitare al drepturilor vizate de 

prezenta lege îl constituie străinătatea, adică teritoriul oricăror altor state în afara României unde 

pot călători sau emigra cetățenii români, în realitate este vizat și teritoriul României atunci când 

se face vorbire de dreptul de a reveni oricând în țara.
146

 

OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației 

Elvețiene preia doar parțial din Directiva 2004/38/CE, definiția membrilor de familie, dar omite 

partenerii din parteneriatele înregistrate echivalente căsătoriei, pe care legislația română nu le 

prevede și nu le recunoaște.
147

 Precizarea cu privire la membrii de familie are relevanță pentru 

situația în care aceștia nu sunt cetățeni ai statelor membre ale Uniunii, ai Spațiului Economic 

European sau ai Confederației Elvețiene, situație în care ar avea un drept de libera circulație 

individual, ca resortisanți ai statelor terțe. Analizând comparativ reglementările Ordonanței 

102/2005 din dreptul român intern cu dispozițiile imperative ale Directivei 38/2004 din dreptul 
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 Constituția României, Titlul II. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Capitolul II. Drepturile și 
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Uniunii se constata că ordonanța a preluat toate drepturile subsecvente care decurg din dreptul la 

libera circulație a persoanelor prevăzut de dreptul UNIUNII EUROPENE, transpunând-le în 

legislația națională iar conform cu normele dispozitive a stabilit procedurile administrative în 

exercitarea acestor drepturi, condițiile de restrângere și remediile legale în apărarea lor. 

Dispozițiile OUG nr. 194/2002, privind regimul străinilor în România reprezintă dreptul 

intern în materia liberei circulații pentru cetățenii statelor terțe care nu au încheiat un acord 

referitor la libera circulație cu Uniunea Europeană.
148

 Categoria de persoane căreia i se aplică 

aceste dispoziții sunt străinii iar spațiul de aplicare îl constituie doar teritoriul României. În 

consecință dispozițiile nu sunt aplicabile străinilor aflați în zonele de tranzit din aeroporturi sau 

vămi și nici celor care nu debarcă de pe navele sau ambarcațiunile din porturile maritime și 

fluviale romanești. 

Observam că în legislația națională nu există un act normativ special cu referire la dreptul 

la reîntregirea familiei, așa cum este Directiva EU 2003/86/CE întrucât membrilor de familie 

care însoțesc sau care se alătură cetățenilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a 

cetățenilor Confederației Elvețiene le sunt aplicabile dispozițiile OUG nr. 102/2005 privind 

libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre, extinse și asupra membrilor 

de familie ai acestora. Criticam însă dispozițiile art. 2 din OUG nr. 102/2005, unde termenul de 

"cetățean al Uniunii Europene" este definit ca "orice persoană care are cetățenia unuia dintre 

statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România", excluzând practic cetățenii români 

și implicit și membrii de familie ai acestora de la aplicabilitatea normelor acestei ordonanțe. 

Aceasta duce implicit la faptul ca membrilor de familie ai cetățenilor români, care sunt cetățeni 

ai statelor terțe li se aplică dispozițiile OUG nr. 194/2002, privind regimul străinilor în România, 

indiferent dacă relația de familie a fost deja constituita în afara țării sau urmează să se constituie 

pe teritoriul României. Considerăm că o astfel de definiție a cetățeanului Uniunii prin 

excluderea cetățenilor români este criticabilă întrucât duce la situații dezavantajoase atât 

pentru cetățeanul român exclus de propria lege dintre cetățenii Uniunii, dar mai ales pentru 

membrii de familie ai acestora, care nu mai pot profita de beneficiile dispozițiilor legale mai 

avantajoase referitoare la "membrii de familie" ai cetățenilor Uniunii ci li se aplica dispozițiile 

referitoare la "străini". 

Ultimul capitol sintetizează concluziile generale raportat la realitățile actuale, prezinta 

cadrul legal actual al restricționării liberei circulații a persoanelor ca urmare a situația create de 

pandemia cu COVID-19 și sistematizează criticile și propunerile de lege ferenda, ca și rezultat al 

cercetării și analizei științifice. 
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Bibliografia reflecta faptul ca pentru redactarea tezei s-a realizat o amplă cercetare a 

doctrinei de specialitate naționale și europene referitoare la libera circulație a persoanelor în 

spațiul Uniunii Europene, precum și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene 

(CJEU, Haga), Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO, Strasbourg), Curții de Justiție 

a Asociației Europene a Liberului Schimb (Luxembourg) și a practicii judiciare a instanțelor 

naționale, îmbinata cu studiul actelor normative de la înființarea Uniunii și pana la cele mai 

recente recomandări de restricționare a liberei circulații. 
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IV. CONCLUZII GENERALE ALE ANALIZEI ȘTIINȚIFICE 

RAPORTAT LA REALITĂȚILE ACTUALE 

Scopul cercetării științifice a fost de a prezenta cea mai acuta temă a Uniunii Europene 

prin prisma aspectelor mai puțin cunoscute, respectiv de a prezenta modul de exercitare a liberei 

circulații a resortisanților Uniunii în raport cu Confederația Elvețiană și Regatul Unit. Acest 

lucru nu a fost posibil fără a ne raporta la evoluția în timp a raporturilor dintre aceste state și 

Uniunea Europeană, și nici fără a contura cadrul juridic actual, efectele reglementarii liberei 

circulații și tendințele viitoarelor raporturi. 

Unul dintre principalele efecte ale reglementarii liberei circulații la nivelul Uniunii 

Europene îl constituie mutarea cetățenilor statelor cu o situație economica precara, în statele mai 

dezvoltate sub aspect economic, fenomen care la rândul sau produce efecte atât la nivelul statelor 

cât și la nivelul indivizilor. În cadrul analizei am constatat ca modul în care cetățenii europeni se 

vor prevala de dreptul la libera circulație în cadrul Uniunii Europene vor avea în primul rând 

efecte directe de ordin economic și social, dar și de ordin politic și legislativ. Scopul principal 

apare la nivelul individului, pentru crearea unei situații materiale mai bune dar efectele sunt 

vizibile la nivelul macroeconomic al statelor implicând aspecte nu numai de natura economica 

dar și socială. 

Numeroși autori, mai ales britanici, dar și elvețieni, citați în cadrul lucrării, s-au grăbit să 

arate, așa cum apreciem și noi, că libera circulație a persoanelor are și consecințe pozitive și 

consecințe negative, atât la nivel de individ, dar și la nivelul statelor. La o analiză concretă se 

observă că atât pentru indivizi cât și pentru state, implicațiile au o dimensiune în primul rând 

economică, dar și una socială, care se determină una pe alta. 

La nivel de individ, care speră în exercitarea dreptului său la libera circulație, la o viață 

mai bună în noul stat, este poșibil sa nu apară avantajele economice așteptate, sau sa apară în 

timp, iar în funcție de acest aspect individul sa decidă întoarcerea în țara lui, rămânerea în noul 

stat sau deplasarea într-un stat nou, influențând astfel și aspectul social. Sub aspect social apar, 

mai ales la început, probleme de comunicare din cauza necunoașterii suficiente a limbii, dar și de 

integrare în general din cauza mentalităților diferite, la care se adaugă tratamentul diferențiat ca 

și "străin" în cadrul noii comunități, atât la locul de muncă, dar și în cadrul relațiilor personale 

sau a relațiilor cu autoritățile. Ușor se poate ajunge la situații de exploatare sau de profitare, de 

pe urma faptului ca "străinii" nu cunosc limba sau legislația interna și drepturile pe care le au și 

sub presiunea acestei situații, a situației economice și a timpului, acceptă munci sub nivelul 
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calificării lor, plătite necorespunzător
149

. Atât aspectul economic cât și cel social ajung să se 

modifice pozitiv în timp la nivelul individului, o dată cu cunoașterea limbii și a integrării în noul 

stat, când și posibilitățile de alegere a unei slujbe mai bine remunerate sunt mai mari. În mod 

interdependent și simultan, tot ca aspect al laturii sociale, pe măsura integrării în noul stat, apar 

probleme de dezrădăcinare, nu se mai folosește limba maternă, nu se mai acordă importanță 

tradițiilor, de multe ori se pierde relația cu rudele, prietenii sau chiar cu familia din vechiul stat, 

până la pierderea identității naționale. Ne alăturăm și autorilor care vorbesc și de o latură 

psihologică sau culturală atunci când se abordează tema efectelor liberei circulații sau a migrației 

la nivel de individ. 

În ceea ce privește dimensiunea economică pentru state, aceasta este prezenta atât la 

nivelul statelor cu o situație economică mai buna, și care se confruntă cu un aflux de lucrători din 

celelalte state, cât și la nivelul statelor cu o situație economică mai slabă, care sunt afectate de 

plecarea masivă a lucrătorilor și specialiștilor către statele membre mai dezvoltate economic. 

Aceste aspecte duc la perturbări pe ambele piețe ale forței de muncă, statele mai dezvoltate ajung 

să se confrunte cu o ofertă prea mare de forță de muncă, practicarea salariilor de dumping și 

implicit cu creșterea șomajului, în timp ce statele care și-au pierdut propria forța de muncă sunt 

nevoite sa o "importe" dinspre statele terțe. Doctrina propune ca și soluție a acestei situații 

mobilitatea lucrătorilor prin detașarea muncitorilor în cadrul Uniunii
150

.  

Așa cum este de așteptat, efectele de ordin politic sunt vizibile doar la nivelul statelor, și 

se vor concretiza în adaptarea politicilor naționale la noile realități legate de emigrație și nevoia 

sau nu de absorbție a lucrătorilor străini pe piețele interne ale forței de muncă. Acestea determină 

în cele din urmă efectele de ordin legislativ prin care statele vin să-și adapteze legislațiile 

naționale și sa restrângă în limita normelor dispozitive exercitarea dreptului la libera circulație, și 

a drepturilor subsecvente acestuia. Se observă așadar cum efectele produse la nivelul statelor, 

determinate de nevoile individului, ajung sa se răsfrângă în cele din urma tot asupra indivizilor.  

Potrivit Institutului Național de Statistica al României,
151

 populația țării a scăzut, de la ca. 

21.5 milioane în 2005 la sub 19.5 milioane în 2020, ca urmare a părăsirii țării de către cetățenii 

care au ales să trăiască într-un alt stat, fapt care ne arată că România se situează în cea de-a doua 

categorie de state, afectată de plecarea masiva a forței de munca. Potrivit Raportului OIM 2020 

privind migrația
152

, la nivelul lunii septembrie 2019, ca. 4 milioane de români trăiau în afara 
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granițelor țării, ceea ce situează emigrația României, alături de a Germaniei și Poloniei printre 

cele mai mari din Europa. Plecând de la aceste date statistice se poate afirma că prin consacrarea 

liberei circulații a persoanelor în cadrul Uniunii Europene, Europa a devenit o Europa a 

diasporelor. 

Concluzia noastră este că aplicarea principiilor egalității și nediscriminării este deosebit 

de dificilă atunci când exista mari diferențieri economice, întrucât factorul economic va prima 

întotdeauna și la nivel de individ, și la nivel de stat, și va influența implicit și dimensiunea 

socială. Iar efectele sociale la nivelul statelor sunt ilustrate așa cum și este de așteptat, într-un 

mod antagonist, în timp ce statele mai dezvoltate economic se suprapopulează, crește șomajul, 

scad salariile, crește infracționalitatea, celelalte se depopulează masiv, se pierde echilibrul 

raportului între populația din mediul rural și cea de la oraș-cu implicații în abandonarea satelor 

întregi, dintre populația activa și cea inactiva-cu implicații și pentru sistemul de asigurări sociale. 

O soluție legală a rezolvării acestei situații nu mai poate fi găsita într-o Uniune bazată pe 

principiile democrației, egalității și libertății, iar o soluție practică nu ar fi alta decât 

dezvoltarea economică a statelor mai slabe, cu implicații în creșterea nivelului de trai al 

propriilor cetățeni, care vor deveni mai puțin interesați de exercitarea dreptului la libera 

circulație. 

Un prim subiect de actualitate al tezei l-a constituit modul de exercitare al dreptului la 

libera circulație în raport cu Confederația Elvețiană, urmare a faptului ca după aderarea 

României și Bulgariei la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, acest acord a fost extins 

și asupra acestora începând cu 1 iunie 2009 - data de la care se aplică și cetățenilor români și 

bulgari. Ceea ce este relevant cu privire la acest acord este că spre deosebire de Spațiul Schengen 

și Spațiul Economic European unde s-a realizat practic o extindere a aplicabilității dreptului 

Uniunii, în cazul Elveției, Acordul Confederației Elvețiene privind libera circulație a 

persoanelor este de strictă aplicare și interpretare, urmând a fi aplicabile doar acele dispoziții 

din dreptul Uniunii, strict prevăzute de Acord sau la care se face trimitere. Acordul nu prevede 

autoritatea Curții de Justiție a Uniunii Europene ci doar faptul că se va ține seama de 

jurisprudența anterioară datei semnării și se supune atenției jurisprudența ulterioară. 

Un alt subiect de actualitate al tezei l-a reprezentat analiza dispozițiilor privitoare la libera 

circulație a persoanelor din recentul Acord de Retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord din Uniune, semnat la 24 ianuarie 2020 și în urma căruia Regatul Unit a devenit 

tot stat terț începând cu 1 februarie 2020, acord care din păcate, după aproape trei ani de 

negocieri, își va găsi aplicabilitatea doar pe durata perioadei de tranziție in care se mai aplica 

dreptul Uniunii, pana la 31 decembrie 2020. Fără un nou acord care sa reglementeze și relațiile 

viitoare, după parcurgerea perioadei de tranziție, dreptul la libera circulație a persoanelor in 
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raport cu Uniunea Europeana se va exercita în condițiile prevăzute pentru statele terțe. Relația 

viitoare a Regatului Unit cu Uniunea Europeană este in continuare o situație în curs de 

reglementare iar cu privire la acest aspect propunerea noastră a fost exemplul elvețian prin 

acordurile bilaterale încheiate în toate domeniile de interes, inclusiv în ceea ce privește libera 

circulație a persoanelor, cu sau fără revenirea ca membru al Asociației Europene a Liberului 

Schimb. 

Cel mai recent subiect referitor la libera circulație a persoanelor, abordat de prezenta 

lucrare îl constituie analiza limitării dreptului la libera circulație a persoanelor prin masuri 

naționale luate de statele membre ale Uniunii Europene, care au reintrodus controalele 

frontierelor interne și au impus interdicții de intrare in țară, in scopul evitării răspândirii 

coronavirusului in situația pandemiei care a cuprins toate țările la începutul anului 2020. Efectul 

acestor masuri este ca atât cetățenii Uniunii cat si cetățenii țarilor terțe, nu se mai pot deplasa 

liber și fără controale în interiorul Uniunii Europene. Aceste masuri nu au afectat persoanele care 

dețin un drept legat de ședere pe teritoriul pe care au dobândit acest drept si nici lucrătorii 

transfrontalieri pe teritoriul pe care își desfășoară activitatea lucrativa. Analizând normele 

europene privitoare la libera circulație a persoanelor in scopul identificării temeiului legal al 

acestor restricții, se constata că dispozițiile referitoare la posibilitatea statelor de reintroducere a 

controlului frontierelor si de restrângere a dreptului la libera circulație a persoanelor sunt 

prezente atât în dreptul primar cat și în dreptul secundar al Uniunii, "justificate de motive de 

ordine publică, siguranță publică și sănătate publică".  

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene in forma consolidata de Tratatul de la 

Lisabona din 2007, prevede pe de o parte abilitatea Parlamentului European și a Consiliul de a 

adopta măsuri privind controlul frontierelor
153

, iar pe de alta parte, cu caracter general, 

posibilitatea restricționării dreptului la libera circulație a lucrătorilor pentru "motive de ordine 

publică, siguranță publică și sănătate publică"
154

. Acordul privind Spațiul Economic European 

semnat la 2 mai 1992 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994, prevede că atât dreptul principal la 

libera circulație a salariaților și drepturile secundare referitoare la dreptul de accepta oferte de 

muncă, de a se deplasa și de a rămâne pe teritoriul unui stat membru, cât și dreptul de stabilire al 

lucrătorilor care desfășoară activități independente, pot fi limitate pentru „motive de ordine 

publică, siguranță publică sau sănătate publică”.
155

 În raport cu statele terțe Decizia nr. 1/80 a 
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Consiliului de asociere din 19 septembrie 1980 privind dezvoltarea asociației, între Comunitatea 

Economică Europeană și Turcia, prevede dreptul prioritar pe piața forței de munca al cetățenilor 

turci raportat la cetățenii statelor terțe, egalitate in privința salarizării și a condițiilor de munca, 

dar și rezerva limitării acestor drepturi pentru "motive de ordine publică, securitate publică sau 

sănătate publică"
156

. În ceea ce privește Confederația Elvețiană, Acordul privind libera circulație 

a persoanelor încheiat cu Uniunea Europeană in 1999, prevede ca drepturile acordate în baza 

acestui acord pot fi restricționate numai pe "motive de ordine publică, siguranță publică sau 

sănătate publică"
157

. Tot determinata de pandemia cu Covid-19 și a efectelor pandemiei de 

creștere a șomajului și a șomajului tehnic, a fost promovata la Parlamentul Elveției o moțiune 

pentru suspendarea temporara a Acordului privind libera circulație a persoanelor încheiat cu 

Uniunea Europeană, în scopul protejării forței de muncă elvețiene.
158

 

La nivelul Uniunii Europene, documentul normativ de baza care reglementează controlul 

frontierelor
159

 este Regulamentul 2016/399/UE referitor la Codul Frontierelor Schengen 

actualizat, și care acorda prerogativa statelor membre de a reintroducere controlul la toate 

frontierele interne în situația excepționala în care există "o amenințare gravă la adresa ordinii 

publice sau a securității interne"
160

. Codul Frontierelor Schengen se aplică statelor membre ale 

Uniunii Europene și ale Acordului Schengen, iar persoanele care beneficiază de dreptul la libera 

circulație conform dreptului Uniunii sunt pe de o parte cetățenii Uniunii, în sensul definiției data 

de art. 20 TFUE și membrii de familie ai acestora în baza Directivei 2004/38/CE iar pe de altă 

parte resortisanții și membrii lor de familie din tarile terțe, care au încheiat in acest sens acorduri 

bilaterale cu Uniunea Europeana. 

În baza dispozițiilor Codului Frontierelor Schengen statele au doua posibilități de 

reintroducere a controalelor la frontierele naționale. Pe de o parte se prevede ca și prerogativă a 

statelor membre posibilitatea de reintroducere în mod cu totul excepțional a controalelor la 

frontierele interne doar în situația în care există o amenințare gravă cu privire la "ordinea publică 

sau securitatea națională" a statului respectiv, măsura care trebuie notificată celorlalte state 

membre și Comisiei Europene cu indicarea motivelor și măsurilor aferente și poate fi luata pe 
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maxim 30 de zile și prelungită până la maxim 6 luni.
161

 Pe de alta parte, atunci când riscul 

vizează întreaga zona Schengen, Consiliului Uniunii Europene, la propunerea Comisiei 

Europene, poate emite recomandarea de reintroducere a controalelor frontierelor din întreaga 

zonă Schengen, iar durata masurilor poate fi de maxim șase luni și poate fi prelungita de maxim 

trei ori.
162

 Apreciem criticabil faptul ca dispozițiilor Codului Frontierelor Schengen nu se refera 

si la motivul de "sănătate publică" pentru justificarea măsurilor de reintroducere a controlului 

frontierelor interne, mai ales in condițiile în care acesta a fost motivul de baza al 

restricționaților impuse pe perioada pandemiei cu COVID-19 din tot cursul anului 2020.  

În situația creată de pandemia cu COVID-19, de la sfârșitul anului 2019, la începutul 

anului 2020 aproape toate statele membre au notificat reintroducerea provizorie a controlului 

frontierelor naționale ca măsură de protejare a populației împotriva coronavirusului. Tot în acest 

context au fost emise la nivelul Uniunii Europene un set de regulamente, directive și linii 

directoare care vizează aceasta situația de urgenta, dar si recomandările Comisiei Europene, care 

vizează instituirea și ridicarea restricțiilor de călătorie, acordarea vizelor și repatrierea 

cetățenilor.
163

 

Alte situații ulterioare anului 2006, după adoptarea a Codului Frontierelor Schengen, care 

au determinat luarea măsurilor de reintroducere a controlului frontierelor de stat au fost 

determinate de organizarea unor Conferințe, Summit-uri, Ceremonii, Campionate sportive și alte 

întruniri cu caracter internațional care au determinat luarea unor măsuri suplimentare de 

securitate din partea statelor organizatoare.
164

 

Văzând toate reglementările referitoare la limitările liberei circulații a persoanelor încă de 

la prevederile din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene din 1957 și până la 

dispozițiile actuale din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene in forma consolidata din 

2007, dispoziții a căror aplicabilitate este extinsă în prezent la Spațiul Economic European, s-a 

pus problema dacă pentru o exercitare neîngrădita a dreptului la libera circulație ar fi posibila 

înlăturarea acestor limitări și restricționări. Exemplul recent de la începutul anului 2020 de 

limitare de către majoritatea statelor a dreptului la liberă circulație, prin introducere controalelor 

la frontierele de stat și interdicțiile de intrare în tara, în scopul evitării extinderii pandemiei 

determinata de virusul COVID-19, confirma faptul ca aceste dispoziții sunt necesare pentru 

apărarea ordinii publice și a securității naționale în fiecare stat în parte. Analizând conceptele de 
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„motive de ordine publica, siguranța publica sau sănătate publica” constatăm că pe de o parte 

aplicarea acestora este o prerogativă națională iar pe de altă parte aprecierea acestora este o 

apreciere subiectiva a statelor care invocă aceste limitări.  

În cadrul activității de cercetare s-au obținut răspunsurile la întrebările care au stat la baza 

analizei științifice, s-au identificat inadvertențe și situații nereglementate, s-au adus critici și s-au 

formulat propuneri de precizarea a terminologiei si de lege-ferenda. 

O prima critica si propunere, rezultat al examinării comparative în mod detaliat a 

normelor din dreptul Uniunii cu cele ale Acordurilor încheiate de  Uniunea Europeană cu 

Confederația Elvețiană sau cu Regatul Unit, a vizat terminologia lipsită de claritate și 

consecvență în definirea termenilor de resortisant al unei țari terțe, resortisant al Uniunii, 

străin, între care s-au făcut comparații. În acest sens am arătat că potrivit doctrinei juridice 

definiția "străinului" s-a făcut întotdeauna în mod negativ, ca "cel care nu este cetățean", care 

"nu aparține unui grup".
165

 În dreptul Uniunii Europene, definirea termenului de „resortisant al 

unei țări terțe”, ca "orice persoană care nu este cetățean al Uniunii", așa cum se regăsește în 

Directiva 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei și Directiva 2003/109/EC privind 

statutul cetățenilor statelor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, este criticabilă întrucât lasă să 

se creadă ca toți cetățenii țărilor terțe ar intra în aceasta categorie. Regulamentul Nr. 

862/2007/CE privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale 

reiau aceasta definiție dar o completează și cu persoanele apatride, deși potrivit definițiilor 

actelor normative anterioare, apatrizii intrau în categoria resortisanților. Apreciem că definițiile 

resortisantului unei țari terțe, ca "orice persoană care nu este cetățean al Uniunii" din dreptul 

secundar al Uniunii Europene, sunt criticabile întrucât lasă sa se creadă că includ în aceasta 

categorie toți cetățenii statelor terțe și apatrizii, indiferent dacă au reședința pe teritoriul Uniunii 

sau în afara acestuia. Potrivit Acordului încheiat de Confederația Elvețiană cu  Uniunea 

Europeană dispozițiile acestuia se aplică resortisanților statelor membre ale Uniunii și Elveției, 

iar dispozițiile Acordului de retragere al Regatul Unit din Uniune se aplică cetățenilor Uniunii și 

resortisanților Regatului Unit. Prin urmare se impune distincția clara între termenii de cetățean al 

Uniunii, cetățean al unui stat terț, resortisant al Uniunii și resortisant al unui stat terț.  

În acest sens reluăm considerația că definiția termenului de "resortisant al unei țari terțe" 

în cadrul actelor normative ale Uniunii ar trebui sa fie mai clară și să se refere la orice persoană 

care are reședința pe teritoriul unui stat membru și care nu este cetățean al Uniunii astfel încât 

sa excludă posibilitatea confuziei ca toți cetățenii țărilor terțe fac parte din aceasta categorie. De 

asemenea pentru apatrizi ar trebui să se stabilească clar și la fel în toate actele normative din 
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dreptul secundar, că nu fac parte din categoria resortisanților țărilor terțe, în pofida definiției 

date de Regulamentul (CE) Nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației 

și protecției internaționale, unde „resortisant al unei țări terțe înseamnă orice persoană care nu 

este cetățean al Uniunii în sensul articolului 17 alineatul (1) din tratat, inclusiv persoanele 

apatride". 

A doua critica si propunere se refera tot la terminologie si anume la denumirea Directivei 

2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 

cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora
166

. Titlul Directivei lasă să se interpreteze că 

dreptul de ședere nu ar fi un drept subsecvent dreptului la libera circulație ci un alt drept 

fundamental, la fel ca și dreptul la libera circulație. În realitate dreptul de ședere este o 

componentă a dreptului la libera circulație, care împreuna cu celelalte drepturi subsecvente, de 

intrare, de ieșire, de rezidență, de reîntregire familiala, de exercitare a unei activități lucrative sau 

independente, de studiu, de recunoaștere a diplomelor, calificărilor profesionale și profesiilor, 

formează dreptul de liberă circulație.  

Propunerea noastră este de înlăturare din titlul directivei a dreptului de ședere iar actul 

normativ sa se intituleze Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație pe teritoriul 

statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. 

A treia propunere este rezultatul analizei temeiului juridic și al motivelor restricționării 

dreptului la libera circulație a persoanelor prin reintroducerea controlului frontierelor interne ale 

statelor membre ale Uniunii Europene și Schengen în vederea protejării populației si a 

combaterii extinderii pandemiei de COVID-19. Observăm însă ca in timp ce Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și Acordurile bilaterale cu statele terțe in privința liberei circulații 

a persoanelor (Turcia, Elveția) prevăd posibilitatea restricționării drepturilor pentru "motive de 

ordine publică, siguranță publică și sănătate publică", Codul Frontierelor Schengen, prevede ca 

si cadrul general al acestor restricționări "o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a 

securității interne"
167

, omițând sa se refere și la sănătatea publică. Întrucât în preambul 

Regulamentului este menționat scopul controlului frontierelor pentru a contribui la "combaterea 

imigrației ilegale și a traficului de ființe umane, precum și la prevenirea oricărei amenințări la 

adresa securității interne, a ordinii publice, a sănătății publice și a relațiilor internaționale ale 
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statelor membre"
168

 apreciem criticabila omisiunea "sănătății publice" din dispozițiile referitoare 

la Cadru general pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne.  

În mod logic propunerea pe care o facem este de completare a cadrului general pentru 

reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne, prevăzut in art. 25 din Codul 

Frontierelor Schengen, și cu motivul amenințării grave a sănătății publice, mai ales in condițiile 

in care restricțiile, care au fost impuse în tot cursul anului 2020, au fost justificate de 

împiedicarea extinderii unei pandemii. 

 A patra propunere a rezultat din studiul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii 

Europene referitoare la reîntregirea familiei pentru un cetățean al Uniunii cu un cetățean al unei 

țari terțe pe teritoriul statului al cărui cetățean este, și care nu poate avea loc în condițiile stabilite 

de dreptul secundar al Uniunii prin prisma reglementărilor referitoare la libera circulație a 

persoanelor atunci când nu-si exercita dreptul la libera circulație, ci în baza dreptului primar al 

tratatelor ca și cetățean al Uniunii și conform cu dreptul intern al statului al cărui cetățean este. 

Prin urmare dreptul Uniunii și-ar putea găsi aici aplicabilitatea doar în situația în care cetățeanul 

Uniunii și-ar exercita dreptul la liberă circulație pe teritoriul altui stat membru și cu îndeplinirea 

condițiilor prevăzute de dispozițiile tratatelor și directivelor Uniunii. Situația apare atunci când 

cetățenii statelor terțe solicita reîntregirea familiei cu copiii lor minori cetățeni ai Uniunii, atunci 

când locuiesc împreuna într-unul din statele Uniunii și când este aplicabil dreptul național al 

statelor. Observam că în cauza în care Curtea s-a pronunțat în favoare resortisantului statului terț 

Zambrano
169

, acesta asigura întreținerea copilului sau minor cetățean al Uniunii spre deosebire 

de cauzele conexate O. și S. împotriva Maahanmuuttovirasto și Maahanmuuttovirasto împotriva 

L.
170

 în care părinții erau dependenți de ajutoare sociale.  

Aprecierea noastră este că indiferent de situație, un copil minor nu va putea să-și 

exercite drepturile care decurg din calitatea de cetățean al Uniunii, dacă unul sau ambii 

părinții, resortisanți ai unor state terțe, sunt obligați să părăsească teritoriul statului al cărui 

cetățean este copilul. Și apreciem că aici ar trebui avute în vedere nu numai strict drepturile 

care decurg în mod direct din calitatea de cetățean al Uniunii, prevăzute de art. 18-25 TFUE
171

 

ci mai ales drepturile fundamentale ale cetățeanului Uniunii, pe care potrivit art. 67 TFUE
172

 

Uniunea se obligă să le protejeze. 
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 Idem, preambul (6). 
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 Cauza C-34/09 Ruiz Zambrano 

170
 Cauza C-356/11 O and S v. Maahanmuuttovirasto and Maahanmuuttovirasto v L. 

171
 Fise descriptive despre UE, Cetățenii și drepturile lor, FUE Art. 18-25, 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/145/cetatenii-uniunii-si-drepturile-lor. 
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 TFUE JO 326/47, 26.10.2012, Articolul 67 (ex articolul 61 TCE și ex-articolul 29 TUE) (1) Uniunea constituie 

un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și 

tradiții juridice ale statelor membre. 
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Aceasta situație nu poate decât să ne duca la ideea că ar fi bine-venit ca la nivelul 

dreptului Uniunii Europene să fie reglementată situația în care cetățenii Uniunii pot să-și 

exercite dreptul de reîntregire familială cu membri de familie care nu dețin cetățenia Uniunii. 

Acest lucru s-ar putea face fie prin amendarea Directivei 2003/86 privind dreptul la reîntregirea 

familiei
173

 existente, prin extinderea sferei de aplicare și asupra cetățenilor Uniunii ca și 

"susținători", fie prin emiterea unui act normativ nou referitor doar la cetățenii Uniunii. Noile 

dispoziții ar trebui să conțină și reglementarea situației în care cetățeanul Uniunii își 

reîntregește familia în afara exercitării dreptului la libera circulație pe teritoriul altui stat decât 

cel al cărui cetățean este, dar să acopere și situația în care se va exercita acest drept.  

Scopul acestui nou act normativ ar fi de a crea un cadru general legal în care dreptul la 

reîntregirea familiei poate fi exercitat de către cetățenii Uniunii, și de a determina statele membre 

să implementeze în legislațiile naționale acest cadru. În acest mod și țările cu legislații mai rigide 

ar fi obligate să preia și să respecte prin legislația națională acest cadru minim și s-ar evita 

situația de neconceput ca cetățenii uniunii, minori sau majori să fie împiedicați de absența 

normelor de reglementare, să-și exercite drepturile fundamentale, pentru situația în care părinții 

sau tutorii acestora care îi au în grija părintească sau în întreținere nu au dobândit dreptul de 

ședere în acel stat. Pentru că într-o astfel de situație, alternativele pe care le au la îndemâna 

cetățenii Uniunii sunt pe de o parte să părăsească teritoriul statului al căror cetățeni sunt, 

împreuna cu cetățenii țarilor terțe, părinți, rude sau tutori, care exercită grija sau întreținerea lor, 

aspecte care le încalcă dreptul de cetățean al Uniunii, fie să rămână pe teritoriul statului de 

cetățenie și să fie separați de părinții lor, cu consecința de a fi instituționalizați în centre de stat 

sau de a fi dați în plasament la familii străine, situație care le încalcă dreptul fundamental la viață 

de familie.  

În caz contrar se ajunge la situația hilara în care dreptul la reîntregirea familiei recunoscut 

resortisanților țărilor terțe, nu este recunoscut și cetățenilor Uniunii sau la situația bizara în care 

cetățenilor Uniunii le sunt recunoscute mai multe drepturi pe teritoriul celorlalte state membre, în 

exercitarea dreptului la libera circulație, decât pe teritoriul statului al căror cetățeni sunt, care au 

legislații naționale mai rigide. Raportat la situațiile în care sunt analizate deopotrivă drepturile 

cetățenilor Uniunii și ale cetățenilor statelor terțe cu privire la reîntregirea familiei, apreciem 

că drepturile care decurg din calitatea de cetățean al Uniunii, pe de o parte trebuie să aibă un 

caracter prioritar, iar pe de altă parte nu pot fi îngrădite în interpretarea drepturilor conferite 

resortisanților sau cetățenilor statelor terțe. 
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 Directiva 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei, JO L 251, 3.10.2003, p. 12–18. 
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A cincea propunere pe care o facem este tot rezultatul studiului jurisprudenței Curții de 

Justiție a Uniunii Europene, sesizând numărul impresionant de cauze referitoare la libera 

circulație a persoanelor, atât în interpretarea dispozițiilor Tratatelor ca drept primar cât și în 

interpretarea dispozițiilor aferente din Directive și Regulamente ca și drept secundar. În cadrul 

acestor hotărâri, cazurile care implica România sunt relativ puține. Situația care ne-a atras atenția 

în mod deosebit în cadrul studiului hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la 

libera circulație a persoanelor, este tot cea a cetățenilor Uniunii care pe teritoriul statelor ai căror 

cetățeni sunt, nu își pot exercita dreptul la reîntregirea familiei cu cetățeni ai statelor terțe, 

potrivit normelor imperative din dreptul secundar al Uniunii, ci doar în baza dreptului național al 

statelor, de cele mai multe ori mult mai restrictiv decât dreptul Uniunii Europene, și aceasta 

situație a fost identificata si in Romania.   

În dreptul național român, cetățenii români au fost excluși de la aplicabilitatea 

dispozițiilor OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației 

Elvețiene, prin art. 2 care definește cetățeanul Uniunii Europene ca "orice persoană care are 

cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România". OUG 

102/2005 a transpus în legislația națională dispozițiile imperative ale Directivei 2004/38 privind 

libera circulație a cetățenilor Uniunii și a membrilor de familie ai acestora. Rațiunea acestei 

excluderi a cetățenilor romani poate fi înțeleasa plecând de la ideea că cetățeanul unui stat 

membru nu își exercită dreptul la libera circulație în propria lui țara, însă hotărârea pronunțata de 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene pronunțata în cazul Coman (2018), ne-a demonstrat că și 

acest lucru este posibil. În cazul adus in discuție cetățeanul român a trăit o perioada mai 

îndelungata de timp în afara țării într-o țara terță (SUA), s-a mutat într-un stat membru (Belgia) 

unde s-a căsătorit și a locuit cu partenerul cetățean al țarii terțe încă o perioada de timp, după 

care s-a mutat în România și a solicitat reîntregirea familiei pentru partenerul cetățean terț 

(SUA). Cererea a fost respinsa de autoritățile române ca urmare a faptului ca legea română nu 

recunoaște căsătoria intre persoanele de același sex. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a 

subliniat faptul ca statele nu pot să impună condiții mai stricte decât cele prevăzute de art. 7 (1) 

din Directiva 2004/38 referitoare la dreptul de ședere prevăzut pentru membri de familie, că 

noțiunea de soț în înțelesul dispoziției Directivei poate să acopere și persoanele de același sex, că 

statele sunt libere să recunoască sau nu acest aspect în dreptul național, dar sunt obligate să 

aplice dreptul Uniunii.  

Apreciem că dacă cetățeanul român nu ar fi fost exclus de la aplicabilitatea dispozițiilor 

OUG 102/2005, prin textul ordonanței care prevede ca cetățenii români sunt excluși din 

categoria cetățenilor Uniunii, situația reîntregirii familiei acestuia ar fi fost mult mai clară, 



61 

 

întrucât ordonanța prevede partenerul - persoana care conviețuiește cu cetățeanul Uniunii, ca si 

membru de familie. Legislația națională pe de o parte nu recunoaște partenerii ca și membri de 

familie iar pe de altă parte, aplică pentru cetățenii țărilor terțe, care sunt membrii de familie ai 

cetățenilor români, OUG 194/202 privind regimul străinilor, unde intra în categoria de "străini" 

și nu de "membrii de familie ai unui cetățean al Uniunii". Opinia noastră este ca prin excluderea 

cetățenilor români de la aplicabilitatea OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul 

României a cetățenilor statelor membre, au rămas practic nereglementate drepturile membrilor 

de familie ai cetățenilor români, în sens extins asupra tuturor categoriilor de persoane prevăzute 

de dreptul Uniunii, care prevede și partenerii. În mod logic propunerea pe care o facem este de 

a introduce și cetățenii romani între categoriile de persoane cărora le sunt aplicabile 

dispozițiilor OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației 

Elvețiene, pentru a nu avea o situație mai dezavantajoasa decât cetățenii celorlalte state 

membre, atunci când se pune problema reîntregirii familiei. 

A șasea propunere de lege ferenda a fost rezultatul analizei jurisprudenței Curții de 

Justiție a Uniunii Europene, la sesizarea instanțelor române. Analizând cererile instanțelor 

române de pronunțare a unor hotărâri preliminare de către Curte, am constatat că în pofida 

caracterului obligatoriu al hotărârilor Curții pentru cauzele similare, instanțele române au sesizat 

Curtea simultan, cu litigii identice, care nu prezentau nici un element de diferențiere care sa 

poată duce la o soluție diferita din partea Curții. Astfel în cursul anului 2010 au fost noua sesizări 

cu privire la "taxa de poluare auto cu ocazia primei înmatriculări", toate soluționate in același 

mod si cu aceleași argumente.
174

 Propunerea care vine în mod necesar ar fi ca instanțele sa 

verifice înainte de sesizarea Curții dacă nu se află pe rol o cauza identică, și în scop de 

economie juridică, dar și de celeritate a Curții, sa se abțină sa sesizeze Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene cu cauze absolut identice. Însă pentru ca instanțele naționale sa poată sa 

suspende cauza naționala până la soluționarea cauzei identice aflate pe rolul Curții de Justiție a 

Uniunii Europene este necesară o modificare a dispozițiilor Codului de procedura civilă din art. 

412(7)
175

 care în acest moment prevăd posibilitatea de suspendare doar pentru cauzele cu care a 

fost sesizată in mod direct Curtea. Propunerea noastră ar fi ca prin modificarea art. 412(7) din 

Codul de procedura civila, instanța sa poată suspenda cauza și până la soluționarea cauzei 

identice sau asemănătoare aflata deja pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
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 Șandru Mihai, Banu Mihai, Călin Dragoș, Trimiterile Preliminare ale Instanțelor din România la CJUE, 

Culegere Adnotată de Jurisprudență (2007-2013), Volumul I, Editura Universitară, Bucuresti, 2014. 
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 CPP art. 412 alin. 1 pct. 7: „judecarea cauzelor se suspendă de drept în cazul în care în care instanţa formulează 

o cerere de pronunţare a unei a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit 

prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană”. 
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Concluzia generală a lucrării este că, prevăzut de legislație ca și drept, dar analizat de 

doctrină ca și libertate fundamentală a omului, dreptul la libera circulație a persoanelor oferă 

cetățenilor Uniunii, dreptul de a putea sa să se deplaseze liber, să trăiască, să studieze sau să-și 

exercite profesia acolo unde doresc. Plecând de la aplicabilitatea Acquis-ului Uniunii Europene 

s-a constatat că teritoriul de exercitare al dreptului la libera circulație al cetățeanului european 

excede teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene fiind extins și asupra teritoriilor statelor 

terțe cu care Uniunea a încheiat acorduri privind libera circulație a persoanelor. În acest context 

internațional politic, social și economic în care toate persoanele doresc să se miște liber, să 

circule nestingherit și neîngrădit, sa emigreze sau să lucreze într-un alt stat decât cel în care s-au 

născut, am prezentat modul în care se poate exercita acest drept și în raport cu țările care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene, în special în raport cu Confederația Elvețiană și cu recentul retras 

Regat Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.  

„Nothing is agreed until everything is agreed”
176

 a fost sintagma lansata pe parcursul 

negocierilor pentru semnarea Acordului de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, care stabilește normele aplicabile pe durata perioadei 

de tranziție, respectiv începând cu 1 februarie 2020 și până la data de 31 decembrie 2020. O dată 

cu semnarea și intrarea în vigoare a acestui acord după aproape trei ani de negocieri, putem 

afirma „everything is agreed but nothing is agreed”
177

 fapt care ne determină sa promovăm și sa 

susținem exemplul Elveției, ca un posibil model și pentru viitoarele relații, încă nereglementate, 

ale Regatului Unit cu Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește libera circulație a 

persoanelor. 

În concluzie se poate aprecia că tema liberei circulații a persoanelor în cadrul Uniunii 

Europene atât ca drept al cetățeanului european consacrat în Tratatele Uniunii Europene, cât și 

ca libertate fundamentala a omului consacrată în Convenția Europeană a Drepturilor Omului a 

fost, este și va fi o temă importantă și mereu de actualitate în contextul economic, social, politic 

și legislativ european. 
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 Recomandarea Comisiei Europene adresata Consiliului European privind progresele in negocierile Brexit, 

European Commission recommends to the European Council (Article 50) to find that decisive progress has been 

made in Brexit, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6424 (nimic nu este reglementat pana 

când totul este reglementat). 
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 Totul este reglementat dar nimic nu este reglementat. 
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