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1. Introducere

Propunerea Comisiei Europene (CE) de modificare a Directivei 92/85/CEE vizează 
îmbunătățirea securității și sănătății lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care 
alăptează. Această inițiativă legislativă care face parte din „Pachetul de conciliere” țșal
Comisiei constituie una din inițiativele de promovare a egalității de gen pe piața muncii. 

Se susține revizuirea Directivei 92/85/CEE, deși reformularea propusă de către Comisie nu 
este cea dorită nici din punctul de vedere al reducerii diferențelor dintre bărbați și femei pe 
piața muncii, nici din cel al promovării unei concilieri active și echilibrate a vieții profesionale 
cu viața familială și privată, mai ales pentru că aceasta nu promovează împărțirea 
responsabilităților parentale. 

Adăugarea articolului 141 din Tratatul CE, la temeiul juridic al prezentei propuneri, făcând, 
astfel, ca aceasta să aibă un temei juridic combinat – care include articolul 137 alineatul (2), 
referitor la protecția sănătății și a siguranței lucrătorilor, și articolul 141 alineatul (3) din TCE, 
referitor la promovarea egalității de șanse între femei și bărbați – conferă Directivei un mai 
bun echilibru conceptual. Pe de altă parte, lărgirea temeiului juridic oferă posibilitatea 
includerii dispozițiilor privind protecția maternității și paternității, ca valori sociale deosebite. 

Modificările introduse de prezenta propunere privesc, în mod special, prelungirea perioadei 
minime de concediu de maternitate, de la 14 la 18 săptămâni, principiul de remunerare 
echivalentă cu un salariu complet, stabilirea cerințelor de siguranță și sănătate la locul de 
muncă și interzicerea concedierii. 

2. Împărțirea responsabilităților parentale

Una din prioritățile menționate în agenda socială a UE este reprezentată de nevoia de a 
promova politici destinate să faciliteze concilierea între viața profesională, familială și privată, 
atât pentru femei cât și pentru bărbați. Consolidarea concilierii muncii cu viața familială și 
privată este de asemenea una din cele șase arii prioritare de acțiune stabilite în „Foaia de 
parcurs pentru egalitatea între bărbați și femei” pentru perioada 2006-2010.

UE se confruntă în prezent cu dificultăți demografice, determinate de scăderea ratei de 
natalitate și creșterea numărului persoanelor în vârstă. Îmbunătățirea dispozițiilor care 
favorizează un echilibru între viața profesională și cea familială reprezintă, de asemenea, o 
metodă de a răspunde acestui declin demografic. 

Totuși, s-a constatat că stereotipurile de gen persistă în societate, reprezentând un obstacol 
pentru accesul femeilor la locuri de muncă, și, mai ales, la locuri de muncă de calitate. 
Femeile, spre deosebire de bărbați, continuă să fie văzute ca fiind principalele persoane 
responsabile pentru îngrijirea copiilor și a altor persoane aflate în întreținerea lor, de multe ori 
confruntându-se cu necesitatea de a opta între maternitate și realizarea profesională. Femeile 
sunt frecvent percepute ca lucrătoare cu „risc ridicat”, „de categoria a doua” sau „nepotrivite”, 
având în vedere probabilitatea ridicată de a rămâne însărcinate și de a apela la dreptul la
concediu de maternitate. Astfel, este fundamental ca noile forme de concediu să nu reflecte 
sau să consolideze stereotipurile existente în societate.

Maternitatea și paternitatea sunt drepturi fundamentale, esențiale pentru echilibrul social. 
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Astfel, ar trebui ca Directiva 92/85/CEE să fie revizuită în beneficiul femeile lucrătoare, 
protejând maternitatea și paternitatea, în special prin măsuri care să încurajeze bărbații să-și 
asume responsabilități familiale. 

Implicarea părinților în viața copilului, încă din primele luni de viață ale acestuia, este foarte 
importantă pentru dezvoltarea sănătoasă din punct de vedere fizic, emoțional și psihologic a 
copilului. De aceea, este nevoie ca legislația comunitară să prevadă și un concediu de 
paternitate individual, netransmisibil și remunerat, care să fie luat de consort în același timp 
cu concediul de maternitate. De asemenea, în cazul adopției, trebuie să fie recunoscut dreptul 
la o perioadă de concediu, împărțită între ambii membri ai cuplului. 

3. Durata concediului de maternitate

Propunerea de mărire a concediului de maternitate la 18 săptămâni, din care șase se acordă
obligatoriu după naștere, corespunde perioadei menționate în Recomandarea nr. 191 a OIM, 
privind protecția maternității, adoptată în 2000.

Din moment ce perioada de concediu de maternitate de 18 săptămâni este deja acordată în 
multe state membre, mărirea cu patru săptămâni (de la actualele 14 la cele 18 propuse) se 
reflectă într-o modificare modestă, cu un impact probabil nu foarte mare asupra actualului 
cadru legislativ al mai multor state membre. Comitetul consultativ pentru egalitatea șanselor 
între bărbați și femei recomandă o mărire până la 24 de săptămâni. 

Propunerea Comisiei nu introduce dispoziții privind alăptarea. Având în vedere recomandarea 
OMS A55/15 privind importanța alăptării în primele luni de viață și având, de asemenea, în 
vedere articolul 10 din Convenția nr. 183 a OIM, din 2000, care recomandă că femeia trebuie 
să aibă dreptul la una sau mai multe pauze zilnice sau la reducerea zilnică a timpului de lucru 
pentru a alăpta, raportoarea susține că trebuie prevăzut dreptul la reducerea programului de 
lucru pentru alăptare, fără a pierde niciun privilegiu.

4. Remunerare

Propunerea Comisiei indică plata sută la sută a unui salariu lunar în timpul concediului de 
maternitate, echivalent cu ultimul salariu lunar sau cu salariul mediu lunar. Totuși, această 
dispoziție nu este obligatorie, plata fiind supusă unei limite care va fi determinată de către 
fiecare stat membru, dar care nu va fi mai mică decât indemnizația de boală. 

Raportoarea este de acord cu propunerea Comisiei, în măsura în care plata salariului integral 
pe timpul perioadei de concediu constituie o garanție că femeile nu sunt afectate financiar 
pentru că au decis să aibă copii. 

5. Interzicerea concedierii

În general, modificările privind interzicerea concedierii și drepturile lucrătoarelor par a fi 
pozitive. Aceleași drepturi vor trebui să se extindă în cazul taților pe durata concediului de 
paternitate. 

Propunerea Comisiei interzice concedierea între începutul sarcinii și perioada de 6 luni după 
încheierea concediului de maternitate, perioadă care va trebui extinsă la un an, din moment ce, 
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în multe situații, lucrătoarea va fi obligată să se adapteze la o nouă situație profesională, fapt 
care necesită timp. 

Raportoarea consideră că modificările introduse în acest context sunt pozitive, incluzând
dreptul de a se întoarce pe același post sau pe un post echivalent, beneficiind de eventualele
îmbunătățiri care au avut loc în absența sa. Susține, totuși, că trebuie garantat faptul că postul 
numit „echivalent” menține efectiv același conținut funcțional, atât în ceea ce privește salariul 
acordat cât și funcțiile exercitate. 

6. Flexibilitate în organizarea muncii 

Raportoarea recunoaște importanța introducerii posibilității ca lucrătoarea, la întoarcerea sa 
din concediul de maternitate, să solicite respectivului angajator schimbări de program și de 
regim de muncă. Angajatorul nu va trebui numai să ia în considerare astfel de cereri, ci și să le 
aprobe dacă acestea sunt justificate. 

Acest drept va trebui, de asemenea, să fie extins la tați, având în vedere promovarea împărțirii
responsabilităților familiale între femei și bărbați. Faptul că femeile recurg la aceste dispoziții 
mai mult decât bărbații generează un dezechilibru între aceștia, care are repercusiuni asupra
situației femeilor la locul de muncă și asupra dependenței lor economice.

Raportoarea deplânge faptul că Comisia nu a propus modificări în ceea ce privește munca pe 
timpul nopții. Aceasta susține o nouă dispoziție care să prevadă scutirea de munca nocturnă
pentru lucrătoarele însărcinate, câteva săptămâni înainte și după naștere, precum și pe 
parcursul întregii perioade de alăptare. 

Aceasta consideră, de asemenea, fundamentală crearea unei noi dispoziții care să le acorde 
lucrătoarelor gravide, lucrătoarelor care au născut de curând sau care alăptează, precum și 
tatălui care a beneficiat de concediul de paternitate, posibilitatea de a refuza să lucreze ore 
suplimentare.

7. Sănătate și siguranță

Evaluarea riscului are un rol central în prezenta propunere. Totuși, nu este specificată nicio 
măsură preventivă pentru a elimina orice tip de riscuri pentru reproducere. Dispozițiile nu 
obligă angajatorul să adopte nicio măsură înainte să fie informat că lucrătoarea este 
însărcinată, lucru care se întâmplă cam în a șaptea sau a opta săptămână. Totuși, riscurile de 
malformații ale fătului sunt cele mai mari în primele săptămâni de sarcină. 

Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, malformații și 
aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de fertilizare și ating mai 
ales embrionul. 

Raportoarea își manifestă preocuparea față de acest lucru și consideră că lucrătoarele gravide, 
care au născut de curând și care alăptează nu trebuie să fie privite izolat. Este important să 
promovăm o abordare preventivă, care să asigure realizarea unei evaluări adecvate a riscurilor 
la locul de muncă, în cazul în care angajații sunt femei și bărbați cu vârstă fertilă.
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