Modificările specifice privind agenţii de muncă temporară
Începând din 30 iulie a.c., întreprinderile utilizatoare de salariaţi detaşaţi stabilite în afara FR trebuie să
depună o simplă declaraţie de informare. Până în prezent, ele trebuiau să adreseze Inspecţiei Muncii o
declaraţie care să ateste că agentul de muncă temporară cunoaște modalitățile de detașare a
salariaților pe teritoriul francez, înainte de detașarea acestora.
Întreprinderea utilizatoare de salariați detaşaţi stabilită în afara FR va trebui să informeze agentul de
muncă temporară înainte de începutul detaşării cu privire la:
- faptul că salariaţii săi vor fi detaşaţi pe teritoriul francez;
- regulile fundamentale ale dreptului francez ce le vor fi aplicabile (stabilite prin decretul publicat la 30
iulie a.c).
În situaţia unui control al Inspecţiei Muncii, întreprinderea utilizatoare va trebui să justifice prin orice
mijloc de probă că s-a conformat acestei obligaţii de informare. Articolul L.1262-2-1 din Codul Muncii
urmează să se modifice, în conformitate cu noul decret publicat la 30 iulie 2020.
Totodată, societatea utilizatoare stabilită în FR are o nouă obligaţie, aceea de a informa agentul de
muncă temporară stabilit în afara FR cu privire la condiţiile salariale aplicabile salariaţilor odată cu
detașarea lor în FR.
Sancţiunea preconizată (amendă administrativă al cărei cuantum poate ajunge până la 4.000
euro/salariat detaşat şi până la 8.000/salariat detaşat în caz de recidivă în ultimii 2 ani de la data
notificării primei amenzi) se va aplica:
- întreprinderii utilizatoare stabilită în afara FR, în caz de netransmitere a comunicării agentului de
muncă interimar cu privire la detaşarea salariaţilor pe teritoriul francez şi a regulilor aplicabile;
- întreprinderii utilizatoare stabilită în FR în caz de necomunicare din partea sa către agentul de muncă
temporară a condiţiilor salariale aplicabile angajatilor de la detaşarea lor (Codul Muncii, secţiunile
L.1264-2 et L.1264-3, va fi modificat de la 30 iulie 2020).
Noul decret din 30 iulie 2020 este disponibil la adresa:
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042165144
Facem precizarea ca fişele privind detaşarea transnaţională au fost actualizate la data de 24 iulie 2020,
informaţiile fiind disponibile pe site-ul ministerului francez al muncii inclusiv în limba română, la adresa:
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/deta%C8%99areasalaria%C8%9Bilor/deta%C8%99area-salaria%C8%9Bilor

