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La …, Comisia Europeană, în conformitate cu articolul 262 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene, a hotărât să consulte Comitetul Economic şi Social European cu privire la

Cartea verde – Modernizarea dreptului muncii pentru a face faţă provocărilor 
secolului XXI
COM(2006) 708 final.

Secţiunea pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi cetăţenie, însărcinată cu pregătirea 
lucrărilor Comitetului pe această temă, şi-a adoptat avizul la … Raportor: dl Retureau.

În cea de-a … sesiune plenară, care a avut loc la …şi… (şedinţa din ….), Comitetul Economic şi 
Social European a adoptat prezentul aviz cu ….voturi pentru, ….voturi împotrivă şi ….abţineri.

*

*          *

1. Introducere

1.1 Cartea verde privind modernizarea dreptului muncii are ca scop:
− identificarea principalelor provocări care rezultă dintr-un decalaj evident între cadrele 

juridice şi contractuale existente şi realităţile lumii muncii. Accentul este pus în special pe 
dreptul individual al muncii mai degrabă decât pe dreptul colectiv al muncii;

− lansarea unei dezbateri pentru examinarea modului în care dreptul muncii ar putea 
contribui la promovarea flexibilităţii combinate cu siguranţa locului de muncă, indiferent 
de forma contractului şi cum ar putea contribui la crearea de locuri de muncă şi la 
reducerea şomajului;

− stimularea dezbaterii privind modul în care diferitele tipuri de relaţii contractuale şi 
legislaţia muncii aplicabilă tuturor lucrătorilor ar putea fi atât în beneficiul al lucrătorilor 
cât şi al întreprinderilor, prin facilitarea tranziţiilor pe piaţa forţei de muncă, prin 
încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea creativităţii forţei de muncă în 
ansamblu;

− aducerea unei contribuţii la obiectivul de „mai bună legiferare” prin încurajarea 
modernizării dreptului muncii, fără a uita să se ia în considerare beneficiile şi costurile 
globale şi, în special, problemele cu care s-ar putea confrunta întreprinderile mici şi 
mijlocii.
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1.2 În acest sens, Cartea verde propune, pe bună dreptate, să se abordeze şi domenii diverse, cum 
ar fi relaţiile de muncă trilaterale, cazul lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente şi 
care sunt în realitate dependenţi din punct de vedere economic de întreprinderea care îi 
angajează (asigurările sociale, răspunderea în cazul unui accident de muncă etc.), dar şi 
revizuirea directivei privind timpul de lucru (pentru a depăşi impasul actual la care s-a ajuns 
în cadrul Consiliului?), ca şi chestiunea gravă privind munca la negru.

1.3 În ceea ce priveşte propunerile de modernizare a dreptului muncii care, desigur, nu intră 
direct în competenţa UE, dar pentru care UE ar putea efectua o acţiune complementară 
acţiunilor statelor membre, ideea principală este de a considera contractul standard (contract 
cu normă întreagă şi pe durată nedeterminată) şi protecţiile, considerate prea rigide, asociate 
acestuia (motivarea disponibilizărilor, termenele de preaviz, plăţile compensatorii) drept o 
frână în calea adaptării rapide a întreprinderilor la piaţă şi un obstacol în calea creării de noi 
locuri de muncă, astfel încât trebuie propusă o revizuire.

1.4 Comisia anunţă că, în afara chestiunii dreptului individual al muncii, Cartea verde pregăteşte 
cadrul unei dezbateri care va contribui la o comunicare privind flexicuritatea, care va fi 
publicată în iunie 2007, având ca scop dezvoltarea acestui concept existent în mai multe ţări 
membre şi care, după cunoştinţele actuale, combină flexibilitatea externă şi internă a 
lucrătorilor cu o securitate a cărei domeniu de aplicabilitate şi surse de finanţare nu sunt 
explicate mai în detaliu în acest moment. În consecinţă, dezbaterea din al doilea trimestru al 
anului se va continua pe o tematică extinsă în care, desigur, ar fi utilă abordarea anumitor 
elemente de flexibilitate deja obţinute prin intermediul legislaţiei sau prin negocierea 
contractelor colective de muncă şi a finanţării acestei flexicurităţi, fără a pune accentul pe un 
model sau altul.

1.4.1 Comitetul subliniază faptul că flexicuritatea a obţinut deja în ultimii ani un loc important în 
numeroase publicaţii şi activităţi ale Comisiei, inclusiv în recomandările sale transmise 
guvernelor în cadrul Strategiei Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (SEOFM) şi pare 
deja să constituie un concept elaborat suficient.

1.5 Este regretabil că, din acest motiv, Cartea verde este un fel de „aperitiv” pregătitor, care are 
ca scop de a stabili elementele principale ale propunerilor complementare viitoare, dar care nu 
sunt tratate în mod explicit în documentul pe care Comitetul Economic şi Social European îl 
examinează şi care totodată a fost transmis pentru consultare întregii populaţii a Europei, prin 
intermediul procesului de consultare global pus în aplicare prin Internet.

2. Comentarii generale

2.1 Comitetul constată cu interes iniţiativa Comisiei de a lansa o activitate de reflecţie asupra 
modului în care dreptul muncii îndeplineşte obiectivele Strategiei Lisabona, care combină
urmărirea creşterii durabile cu locuri de muncă mai numeroase, dar şi de o mai bună calitate, 
pe lângă coeziunea socială şi dezvoltarea durabilă. Cu toate acestea, regretă faptul că această 
consultare se desfăşoară într-un termen atât de scurt şi că astfel lipsesc o serie întreagă de 
activităţi pregătitoare.
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2.2 Raportul Wim Kok din noiembrie 2003 subliniază: „Este necesar să se promoveze 
flexibilitatea pieţii forţei de muncă, asociată cu securitatea, în special prin îmbunătăţirea 
organizării muncii şi a atractivităţii contractelor de muncă standard şi nestandardizate – atât 
pentru lucrători, cât şi pentru angajatori – în vederea evitării apariţiei unei pieţe a forţei de 
muncă cu două viteze. Noţiunea de siguranţă a locului de muncă trebuie să fie modernizată şi 
extinsă, pentru nu a acoperi doar protecţia locului de muncă, ci şi pentru a mobiliza 
capacitatea lucrătorilor de a rămâne la locul de muncă şi de a avansa. Este important să se 
creeze cât mai multe locuri de muncă posibil şi să se îmbunătăţească productivitatea, prin 
reducerea obstacolelor în calea creării de noi întreprinderi şi prin promovarea unei mai bune 
anticipări şi a unei mai bune gestionări a restructurărilor“.

2.3 Este utilă reamintirea tuturor acestor elemente componente ale concluziilor grupului operativ 
adoptate de către Consiliu, deoarece acestea dau o imagine mai completă, în ceea ce priveşte 
reformele pieţei forţei de muncă realizate cu scopul de a răspunde exigenţelor Strategiei 
Lisabona revizuită, decât Cartea verde a Comisiei, care se concentrează pe anumite puncte 
limitate ale dreptului individual de muncă. Cartea verde nu reţine cu adevărat decât în mod 
parţial elementele vizate de Kok, care sunt totuşi complementare şi inseparabile, şi nu 
abordează problema „mediului mai sigur” din Agenda socială.

2.4 Această abordare limitată riscă să provoace pierderea încrederii din partea cetăţenilor 
europeni, care sunt deja din ce în ce mai sceptici cu privire la proiectul social european. 
Comisia propune ca pe ceva de la sine înţeles revizuirea obligatorie a gradului de flexibilitate 
prevăzut în contractele standard (contract pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă) în 
ceea ce priveşte termenele de preaviz, costurile şi procedurile privind disponibilizările 
individuale sau colective, sau chiar definiţia „disponibilizării abuzive”, acestea fiind, din 
punct de vedere istoric, elementul-cheie al securităţii locului de muncă al lucrătorilor.

2.5 Comitetul este preocupat de afirmaţia conform căreia dreptul muncii este, în prezent, 
incompatibil cu Strategia Lisabona revizuită, constituind astfel un obstacol în calea ocupării 
forţei de muncă iar, in situaţia actuală, acest drept al muncii nu este capabil să asigure o 
adaptabilitate suficientă a întreprinderilor şi lucrătorilor.

2.6 Comitetul consideră că a venit timpul efectuării unei analize a eşecului strategiei ambiţioase, 
dar necesare, stabilite la Lisabona în 2000, dar apreciază că analiza cauzelor acestui eşec 
trebuie efectuată cu prudenţă, evitând concentrarea totală asupra dreptului muncii. Strategia, 
chiar revizuită, trebuie totuşi să urmărească mărirea competitivităţii Europei, dar trebuie să fie 
totodată capabilă să regăsească ocuparea totală a forţei de muncă într-o societate mai bine 
orientată către asigurarea unui echilibru între viaţa familială şi profesională a persoanelor, mai 
bine adaptată opţiunilor de carieră profesională ale acestora, investind în oameni şi combătând 
excluderea socială.
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2.7 În consecinţă, înainte de a se pronunţa cu privire la orientările privind direcţia în care ar trebui 
să acţioneze o întreprindere pentru a moderniza dreptul muncii în Europa, Comitetul propune 
să se încerce să se pună într-o anumită perspectivă un număr de comentarii sau iniţiative care 
au provenit chiar de la Comisie, cum ar fi raportul solicitat profesorului Supiot, care a fost 
menţionat prea puţin în acest context sau, de exemplu, concluziile Consiliului EPSCO din 
30.11 şi 1.12.2006 privind „o muncă decentă pentru toţi”.

2.8 Acesta consideră totodată că ar fi utilă punerea într-o perspectivă istorică a contextului social 
şi economic cu privire la întrebarea dacă dreptul muncii este relevant sau nu.

2.9 Modelul taylorist-fordist, aplicat în diverse moduri şi bazat, în principiu, pe creştere şi 
distribuţie în cadrul unui stat social, a creat un cadru de organizare şi reglementare a relaţiilor 
de muncă, deşi se poate pune întrebarea, în mod legitim, dacă nu cumva obiectivele acestuia 
sunt astăzi depăşite.

2.10 Ce concluzii se pot trage, plecând de la statisticile publice, de la performanţele – sau 
contraperformanţele – cadrului care protejează dreptul muncii (despre care Cartea verde nu 
mai vorbeşte decât la trecut), avându-se în vedere obiectivul de „more and better jobs” (locuri 
de muncă mai multe şi mai bune)?

2.11 Cartea verde nu trage în aparenţă nici o învăţătură din studiul iniţiat de Comisie şi realizat de 
către profesorul Alain Supiot şi un grup de experţi. Acest studiu a avut drept scop o anchetă 
pe scară largă şi constructivă privind viitorul ocupării forţei de muncă şi al dreptului muncii 
într-un cadru comunitar, intercultural şi interdisciplinar.

2.12 Raportul final al grupului Supiot a menţionat o serie de teme care regrupează întrebările 
adecvate în materie de evoluţie a relaţiilor de muncă, mai exact globalizarea concurenţei şi a 
activităţilor economice, impactul atitudinilor şi obiceiurilor de consum, liberalizarea pieţelor, 
schimbările tehnologice, faptul că lucrătorii înşişi se schimbă, sunt mai educaţi şi mai 
calificaţi, mai autonomi şi mai mobili, mai individualişti, fără a uita noile practici ale 
întreprinderilor sub aspectul gestiunii resurselor umane, de recompensare a lucrătorilor, de 
condiţii de polivalenţă sau de flexibilitate a timpului de lucru. Raportul Supiot a abordat 
chestiunea flexibilităţii şi securităţii, ca şi aspectul foarte important al tranziţiei profesionale, 
anunţând „abandonarea modelului carierei profesionale liniare”.

2.13 Printre alte cerinţe democratice specifice pe care dreptul social le-a transpus în domeniul 
socio-economic, grupul Supiot a acordat atenţie unui număr de patru puncte, care îşi păstrează 
în totalitate actualitatea în dezbaterea privind Cartea verde1.

  

1
Dincolo de ocuparea forţei de muncă, Editura Flammarion 1999, pagina 294 si următoarele
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Astfel:

− cerinţa de egalitate, cu problematica egalităţii între femei şi bărbaţi şi cea mai generală a 
nediscriminării, rămâne o abordare actuală deoarece prin prisma acestor aspecte putem 
înţelege mai bine soluţiile privind problemele nesiguranţei locurilor de muncă şi ale pieţei 
forţei de muncă cu două viteze;

− cerinţa libertăţii, care necesită protejarea lucrătorilor împotriva dependenţei, rămâne o 
soluţie la problemele privind relaţiile de muncă deghizate, de falsă independenţă şi muncă 
la negru;

− cerinţa securităţii individuale rămâne un răspuns la creşterea incertitudinilor sociale, în 
sensul cel mai larg, resimţită de lucrători sau de beneficiarii de asistenţă socială;

− drepturile colective care se concretizează în participarea lucrătorilor în ceea ce priveşte 
munca, au o finalitate şi în cadrul dezvoltării economice.

2.14 În faţa acestor schimbări profunde şi complexe, care deja au fost diagnosticate, Comitetul 
regretă faptul că Comisia nu se inspiră din concluziile grupului de experţi pe care l-a 
constituit la sfârşitul anilor '90, atunci când a stabilit cadrul dezbaterii privind modernizarea 
dreptului muncii şi protecţia structurată în mod normal în jurul contractului de muncă, cum ar 
fi sănătatea şi securitatea, timpul de lucru, concediul plătit etc.

2.15 Cartea verde evidenţiază decalajul care există în majoritatea ţărilor între cadrele juridice şi 
contractuale şi realităţile actuale din lumea muncii, care au apărut într-o perioadă relativ 
scurtă de timp începând de la sfârşitul anilor ’80 - începutul anilor ’90. Cu toate acestea, nu se 
menţionează nicăieri rolul istoric protector şi de emancipare al dreptului muncii în sens larg, 
inclusiv cel care rezultă din negocierea contractelor colective de muncă, cu specificităţile 
abordărilor culturale, sociale, economice şi juridice ale diverselor state membre.

2.16 Respectarea unui anumit echilibru între părţi este controlată nu numai prin dreptul muncii, ci 
şi prin dialogul social.

2.17 Orice argument care consideră dreptul muncii tradiţional ca fiind un obstacol în calea creşterii 
şi ocupării forţei de muncă reprezintă o viziune simplistă şi îngustă, în care dreptul muncii 
este redus doar la nivelul unui instrument al politicilor pieţei forţei de muncă sau a unei 
variabile economice, al cărui obiectiv este acela de a răspunde la necesităţile pe termen scurt 
ale pieţei.

2.18 Dimpotrivă, rolul fundamental protector şi de emancipare al dreptului muncii ar trebui 
reafirmat, punerea sa în aplicare ar trebui asigurată mai bine şi, în cazul în care este necesar, 
îmbunătăţită, având în vedere presiunea crescândă rezultată din globalizare asupra lucrătorilor 
(vulnerabilitatea crescută a lucrătorilor într-o economie globalizată, situaţiile trilaterale sau 
dependenţa economică). În acest domeniu există cu siguranţă un rol pe care Uniunea 
Europeană poate să-l joace faţă de statele membre.
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2.19 În anul 2000, Comisia din acea perioadă a lansat o iniţiativă având, în linii mari, aceeaşi 
orientare ca şi raportul Supiot, cu scopul de a lansa discuţii cu privire la necesitatea de a 
evalua componentele-cheie ale sistemului juridic şi ale contractelor colective de muncă, în 
sensul de a asigura faptul că acestea permit o organizare modernă dar şi o îmbunătăţire a 
relaţiilor de muncă.

2.20 Această iniţiativă de îmbunătăţire a fost abandonată, deşi pare evident că ar fi trebuit dusă la 
bun sfârşit pentru a realiza obiectivul unei modernizări şi a unei îmbunătăţiri a condiţiilor de 
muncă, temă reluată câţiva ani mai târziu de actuala Comisie, dar într-un spirit diferit.

2.21 Având în vedere cele menţionate mai sus, Comitetul îşi pune întrebarea dacă este consecventă 
Comisia cu ea însăşi?

2.22 Comitetul trebuie să constate diferite deficienţe importante, care subminează semnificativ 
raţionamentul şi perspectivele avansate de Cartea verde. Din acest motiv, acesta doreşte să 
sublinieze anumite puncte care, în mod regretabil, nu au fost aprofundate sau puse în 
evidenţă.

− o puternică creştere economică nu este incompatibilă cu dimensiunea socială a integrării 
europene şi dezvoltarea acesteia;

− dreptul muncii nu se reduce la contractele individuale de muncă;
− conceptul muncii decente consacrat în angajamentele de cooperare UE-Organizaţia 

Internaţională a Muncii (OIM) şi eforturile pozitive efectuate de către statele membre ale 
UE şi ţările candidate în iunie 2006, când a fost adoptată Recomandarea 198 a OIM, care 
stabileşte definiţii relevante şi principii operaţionale având ca scop eliminarea 
incertitudinilor privind existenţa unei relaţii de muncă, asigurând astfel concurenţa loială 
şi protecţia eficientă a lucrătorilor în cadrul unei relaţii de muncă, nu ar trebui să rămână 
doar la nivel declarativ;

− partenerii sociali, atât la nivel naţional, cât şi european, au contribuit deja prin contractele 
şi convenţiile lor colective la crearea unor noi forme de contract, inclusiv contracte 
nestandardizate, demonstrând astfel capacitatea lor de a adapta relaţia de muncă la noile 
realităţi şi de a lua în considerare forme flexibile, însoţite de garanţii corespunzătoare;

− dialogul social reprezintă un instrument de coreglementare care, în consecinţă, ar trebui 
consolidat şi eficientizat, astfel încât să ofere un cadru mai bun pentru flexibilitatea 
contractelor de muncă;

− o anumită securitate a relaţiilor de muncă reprezintă o condiţie pentru îmbunătăţirea 
productivităţii, deoarece insecuritatea nu creează noi locuri de muncă iar consecinţa 
flexibilităţii nu trebuie să fie înmulţirea numărului de lucrători săraci;

− răspunsul nu trebuie găsit într-un argument care să îi pună pe lucrători în opoziţie, 
lăsându-le responsabilitatea de a găsi o soluţie la şomaj şi la nepotrivirea dintre 
competenţele acestora şi cererea existentă pe piaţa forţei de muncă;
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− Comitetul are impresia că noul model de contract standard propus de Comisie, care se 
presupune că răspunde la problematica pretinsului conflict între lucrătorii „insiders” şi 
„outsiders”, îi lasă pe lucrători să rezolve problema eliminării pieţei forţei de muncă cu 
două viteze şi, în afară de aceasta, nu crede că acest contract, în cazul în care s-ar pune în 
aplicare, ar elimina obstacolele reale în calea creării de locuri de muncă!

2.23 Comitetul apreciază că a venit timpul să se realizeze o analiză completă şi serioasă, bazată în 
principal:

− pe un bilanţ al sistemelor juridice în vigoare în statele membre, cu privire la protecţia 
aplicată, obiectivele şi eficacitatea acesteia, accesul la organele şi procedurile de 
reglementare a conflictelor, judiciare şi extrajudiciare;

− pe contribuţia dialogului social la dialog în sensul modernizării şi îmbunătăţirii dreptului 
muncii, muncii decente şi combaterii muncii la negru şi pe chestiunea funcţionării pieţei 
forţei de muncă şi organizării muncii în cadrul întreprinderilor la nivelurile 
corespunzătoare (european, naţional, regional, de întreprindere şi de grupuri, inclusiv 
transfrontalier, în funcţie de caz);

− pe luarea în considerare a serviciilor publice şi a rolului activ pe care serviciile publice 
eficiente şi de calitate îl joacă în crearea de locuri de muncă şi în creştere;

− pe luarea în considerare a guvernanţei corporative, participarea lucrătorilor şi pe 
mecanismele de control şi de alertare a organismelor reprezentative ale lucrătorilor (în 
special, comitete de întreprindere), în ceea ce priveşte adaptarea la schimbare şi 
confruntarea cu fenomenul de restructurare;

− pe rolul recunoscut al lucrătorilor care efectuează activităţi independente autentici, al 
căror rol-cheie îl reprezintă promovarea spiritului antreprenorial şi crearea de IMM-uri, 
nu în ultimul rând în economia socială, şi stabilirea unei protecţii corespunzătoare pentru
lucrătorii dependenţi din punct de vedere economic;

− pe promovarea Recomandării OIM din 2006 privind relaţiile de muncă (nr. 198);
− pe impactul muncii la negru , utilizând instrumentele pentru combaterea acestei practici 

printr-o mai bună coordonare la nivel european între autorităţile competente: un Europol 
social?

− pe impactul fluxurilor de migraţie, care trebuie coordonate mai bine;
− pe soluţiile „win-win“ (câştigător-câştigător), adică ale unei bune utilizări a flexibilităţii 

în raport cu necesităţile întreprinderilor şi necesităţile şi cerinţele lucrătorilor, care pot 
să-şi recapete astfel controlul asupra proiectului lor de viaţă;

− pe dezbaterea şi iniţiativele privind educaţia şi formarea de bază şi învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, de exemplu ale lucrătorilor, fie că se află în viaţa activă, sunt ameninţaţi 
de restructurare, reintră pe piaţa forţei de muncă după pauze în cariera profesională din 
motive personale şi pe o securizare a parcursului profesional, în locul concentrării pe 
anumite propuneri privind un ipotetic „contract unic” sub aspectul (in)stabilităţii, calităţii 
sau productivităţii.
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2.24 Agenda Preşedinţiei germane, reapariţia „calităţii” muncii la reuniunea informală a miniştrilor 
muncii şi afacerilor sociale din ianuarie 2007, precum şi scrisoarea recentă a 9 miniştri ai 
muncii şi afacerilor sociale în vederea „unui nou elan pentru Europa socială” şi în special 
direcţiile menţionate în anexă privind politicile de ocupare a forţei de muncă şi flexicuritate 
au deschis perspective pentru analiza aprofundată dorită de Comitet şi pentru relansarea 
componentei sociale a integrării europene.

3. Observaţii specifice: răspunsurile sau comentariile privind întrebările puse de Comisia 
Europeană:

3.1 Care ar fi în opinia dumneavoastră priorităţile unui program consecvent de reformă a 
dreptului muncii?

3.1.1 Dreptul muncii nu şi-a pierdut validitatea în calitate de drept protector, atât în ceea ce priveşte 
salariaţii, cât şi angajatorii; salariaţilor le asigură o bază echitabilă de stabilire a unui contract 
de muncă, întocmit pe cale legală, păstrând echilibrul drepturilor şi obligaţiilor, ţinând cont de 
puterile de management şi comandă ale angajatorului căruia le sunt subordonaţi; angajatorilor 
le oferă o securitate juridică extrem de importantă, în măsura în care diversele tipuri de 
contracte standard sunt stabilite clar şi clauzele lor esenţiale sunt fixate sau încadrate în 
funcţie de caz, inclusiv în caz de desfacere unilaterală a contractului de muncă; în afară de 
aceasta, în materie de responsabilitate civilă, de exemplu, dreptul muncii asigură în mod egal 
lucrătorilor şi angajatorilor garanţii şi o securitate juridică sub aspectul despăgubirilor şi 
recunoaşterii eventualelor invalidităţi pentru salariat şi de limitare a responsabilităţii civile 
fără culpă, în cazul în care normele de securitate sunt respectate, pentru angajator; negocierea 
colectivă, instituţiile consultative contribuie la bune relaţii industriale şi, în cazul în care este 
necesar, la căutarea unor soluţii adecvate în caz de litigiu.

3.1.2 Sub aspectul schimbărilor prioritare de dorit, se cuvine ca, prin respectarea legilor şi 
practicilor proprii fiecărui stat membru, dreptul muncii să integreze noile forme flexibile de 
contract care se dezvoltă pentru a continua, în condiţii noi, rolul său de protecţie şi de 
echilibru în relaţia de muncă, precum şi de garantare a securităţii juridice pentru părţi în caz 
de disponibilizare motivată, de accident de muncă sau de boală profesională; de altfel, dreptul 
muncii modern ar trebui să permită salariaţilor constituirea de drepturi în materie de parcurs 
profesional în pe toată durata vieţii lor active, pentru a putea utiliza alternativ învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, forme diverse de contracte care, într-un moment sau altul, pot satisface nevoi 
individuale de echilibrare a vieţii profesionale şi a celei private, de promovare sau de 
reconversie profesională etc.

3.1.3 Ar fi, de asemenea, necesar să se încadreze mai bine relaţiile de muncă trilaterale, în vederea 
precizării drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor interesate, inclusiv în ceea ce priveşte 
responsabilitatea civilă sau penală; lucrătorii care depind economic de un angajator principal, 
care constituie aproape toată clientela lor sau singurul lor client şi căruia s-au subordonat de 
fapt în conduita muncii, ar trebui de asemenea să se bucure de protecţii adecvate, în special în 
ce priveşte accidentele de muncă, bolile profesionale şi protecţia socială.
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3.1.4 În afară de aceasta, combaterea muncii la negru şi subordonarea relaţiilor de muncă cadrului 
legal sunt indispensabile; consolidarea inspecţiilor muncii este de dorit în această privinţă şi 
în general pentru a garanta eficienţa dispoziţiilor legale sau contractuale aplicabile.

3.1.5 Recomandarea 198 a OIM privind relaţiile de muncă, adoptată de Conferinţa Internaţională a 
Muncii în 2006, oferă surse importante de inspiraţie statelor membre pentru adaptarea 
dreptului muncii la evoluţiile tehnologice, economice şi sociale care modifică în profunzime 
producţia, serviciile şi schimburile mondiale de mai bine de douăzeci de ani.

3.2 Poate contribui adaptarea dreptului muncii şi a contractelor colective de muncă la 
îmbunătăţirea flexibilităţii şi securităţii locurilor de muncă şi la reducerea segmentării 
pieţei forţei de muncă? da/nu

3.2.1 Practica demonstrează că, fără o reglementare relevantă, multiplicarea contractelor flexibile 
măreşte segmentarea pieţei şi creşte insecuritatea, de exemplu sub aspectul veniturilor mai 
scăzute în contractele cele mai răspândite (cu normă parţială), fapt care nu permite să se facă 
faţă în mod satisfăcător nevoilor fundamentale, şi sub aspectul celei mai scăzute protecţii 
sociale (praguri de acces la prestaţiile de şomaj, la o pensie complementară, la o formare 
continuă). Durata zilei de muncă ar trebui să fie luată, de asemenea, în considerare, deoarece 
în caz de divizare a normei parţiale de lucru în cursul zilei, lucrătorii nu pot dispune în 
practică de timpul nelucrat în scopuri personale.

3.2.2 Practica arată, în plus, că cele mai răspândite contracte flexibile (contract pe perioadă 
determinată şi cu normă parţială) sunt oferite îndeosebi tinerilor şi femeilor, care ar dori 
adesea un loc de muncă cu normă întreagă; lucrătorii în vârstă îşi găsesc cu dificultate locuri 
de muncă, chiar pe perioadă determinată. Fragmentarea pieţei nu poate fi imputată 
lucrătorilor; aceasta rezultă dintr-o alegere a angajatorilor care, în ultimă instanţă, decid 
unilateral tipul de contract pe care îl oferă. Dreptul muncii trebuie să urmărească să împiedice 
discriminarea tinerilor, femeilor şi lucrătorilor în vârstă cu privire la accesul pe piaţa forţei de 
muncă şi la salarii.

3.2.3 Pentru a fi aleasă flexibilitatea, nediscriminatorie, pentru a oferi mai multă securitate, pentru a 
permite lucrătorilor organizarea autonomă a propriei vieţi (tineri angajaţi într-un contract pe 
perioadă determinată, constrânşi să trăiască alături de părinţi din cauza preţurilor prea mari 
ale locuinţelor, familie monoparentală în care părintele este angajat într-un contract cu normă 
parţială de lucru, fără a fi alegerea acestuia, devenind astfel adesea un (o) muncitor(-toare) 
sărac(ă)), este recomandabilă introducerea de reforme profunde ale dreptului muncii în 
accepţiunea semnalată în răspunsul la prima întrebare, cu precădere prin dialog social, tripartit 
sau bipartit, în funcţie de ţări şi la nivelul corespunzător.
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3.3 Reglementarea existentă - sub formă de legi şi/sau de contracte colective de muncă -
frânează sau stimulează întreprinderile sau lucrătorii în eforturile lor de a profita de 
oportunităţile de creştere a productivităţii şi de a se adapta la noile tehnologii şi la 
schimbările asociate cu concurenţa internaţională? Cum poate fi îmbunătăţită calitatea 
reglementărilor aplicabile IMM-urilor, păstrându-se totuşi obiectivele acesteia?

3.3.1 Comitetul nu poate răspunde în numele celor 27 de state membre. Cu toate acestea, acesta îşi 
exprimă câteva observaţii specifice;a face faţă concurenţei înseamnă a inova în cea mai mare 
parte a timpului sau a miza pe atuul calităţii.

3.3.2 Factorii reali ai productivităţii constau în competenţa lucrătorilor şi deci în formare şi 
experienţă, precum şi în punerea în aplicare a unor noi tehnologii, ceea ce depinde de 
investiţiile în educaţie, formare şi cercetare-dezvoltare, atât publice, cât şi private (în special 
acestea din urmă lipsesc în Europa).

3.3.3 reglementarea (juridică sau contractuală) trebuie deci să aibă ca scop continuarea educaţiei, 
formării şi adaptarea la noile tehnologii în cadrul muncii sau al carierei profesionale, şi să 
privească în mod echitabil diferitele categorii de salariaţi;întreprinderea care doreşte formarea 
competenţelor şi păstrarea acestora va suporta un cost, dar va obţine un avantaj concurenţial; 
legislaţia poate promova îmbunătăţirea competenţelor şi a calificărilor, organizând sau 
facilitând plasarea finanţărilor, a structurilor de formare, menţionând drepturi la formare 
(concediu-formare, economii-timp) privind cariera profesională (prin contracte şi angajatori 
succesivi), în conformitate cu legile şi practicile în vigoare sau care trebuie puse în aplicare, şi 
negocierea contractului colectiv de muncă2.

3.3.4 Legislaţia şi finanţările locale în IMM-urile ce pot încuraja o mutualizare a eforturilor de 
calificare-formare, de exemplu, în scopul repartizării costurilor pe un teritoriu, ţinându-se 
cont de imposibilitatea pentru lucrătorii IMM-urilor şi lucrătorii independenţi de a organiza şi 
finanţa formări de o anumită durată, pe lângă experienţa dobândită la locul de muncă în sine.

3.3.5 Cu toate acestea, dreptul muncii în sens larg nu poate să abordeze decât o parte restrânsă 
(învăţarea pe tot parcursul vieţii, implicarea lucrătorilor) a elementelor indispensabile pentru a 
face faţă noilor tehnologii şi a se adapta la mutaţiile industriale şi sociale; învăţământul 
superior, cercetarea, capitalul de risc, „incubatoarele” de start-up şi polii de inovare joacă de 
asemenea un rol în cadrul unei politici industriale competitive şi coordonate, pe plan regional, 
naţional şi european.

  

2
A se vedea OCDE, PISA 2003 şi PISA 2006 privind eficacitatea sistemelor de educaţie; ţările nordice europene sunt foarte bine 
clasate, prima fiind Finlanda.
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3.4 Cum poate fi facilitată recrutarea prin intermediul contratelor pe perioadă 
nedeterminată şi determinată, fie pe cale legislativă, fie prin intermediul unor contracte 
colective de muncă, astfel încât să crească flexibilitatea acestor contracte, garantându-se 
în acelaşi timp un nivel suficient de securitate în muncă şi de protecţie socială?

3.4.1 O astfel de abordare este dificil de acceptat; flexicuritatea a fost mai întâi definită ca 
incluzând mai multe facilităţi pentru rezilierea unui contract sau adaptarea acestuia la durata 
şi timpul de lucru, dar şi un plus de securitate, fără ca aceasta să fie definită. Cu cât contractul 
este însă mai flexibil, cu atât mai slabă este siguranţa locului de muncă şi cu atât ar trebui să 
fie mai puternică protecţia (protecţia socială, parcursul profesional asigurat sau securitatea 
profesională pe parcursul vieţii active).

3.4.2 Întrebarea implică faptul că flexibilitatea creează locuri de muncă;această afirmaţie nu este 
sprijinită de nici o demonstraţie sau dovadă. Securitatea depinde mai mult de dreptul social, 
de care Cartea verde nu se ocupă.

3.5 Ar fi utilă combinarea unei legislaţii mai flexibile de protecţie a locurilor de muncă cu 
un sistem bine conceput de sprijinire a şomerilor, sub formă de compensaţii pentru 
pierderea venitului (politici pasive ale pieţei forţei de muncă), dar şi de politici active ale 
pieţei forţei de muncă?

3.6 Un sprijin pentru şomeri cu adevărat bine conceput trebuie să fie însoţit de formări serioase 
sau de reconversii profesionale credibile, indiferent de situaţie şi oricare ar fi nivelul de 
„protecţie” al locului de muncă, iar o „politică activă a pieţei forţei de muncă” nu înseamnă 
„obligaţia de a accepta orice loc de muncă propus, chiar mai puţin calificat şi mai prost plătit, 
sub ameninţarea de a pierde orice alocaţie”.

3.7 În funcţie de istorie, de situaţia socială, de poziţia negocierilor colective, soluţiile vor varia de 
la o ţară la alta; subsidiaritatea trebuie să joace un rol important cu privire la dreptul muncii, 
inclusiv în punerea în aplicare a directivelor europene, indiferent dacă acestea rezultă dintr-un 
acord-cadru european sau dintr-o iniţiativă comunitară; în mod cert, şi nivelul comunitar 
trebuie să îşi asume propriile responsabilităţi, să încurajeze negocierea, să înainteze propuneri 
concrete în domeniile sale de competenţă şi să nu confunde „mai buna legiferare” cu 
„dereglementarea”.

3.8 Care ar putea fi rolul legii şi/sau al convenţiilor colective negociate de partenerii sociali 
în promovarea accesului la formare şi tranziţiile între diversele forme de contracte în 
scopul menţinerii mobilităţii verticale, pe tot parcursul unei vieţi profesionale pe deplin 
active?
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3.8.1 Este esenţial să existe standarde normative solide şi durabile pentru a asigura învăţarea 
continuă şi tranziţiile profesionale; aceasta ridică, de asemenea, problema dacă 
„modelele“ pot fi transpuse în ţări în care condiţiile legislative, sociale, şi forţa organizaţiilor 
reprezentative, precum şi tradiţiile şi practicile diferă în funcţie de istoria socială şi de 
mijloacele de garantare a respectării pe termen foarte lung a compromisurilor acceptate de 
partenerii sociali.

3.8.2 Acest lucru ne face să revenim la crearea unui veritabil statut protector al salariatului. Cu 
toate acestea, slăbirea protecţiei asociate contractului individual de muncă şi a regulilor care 
ţin de ordinea publică socială care îl însoţesc pe acesta nu constituie o condiţie prealabilă 
pentru realizarea unor parcursuri profesionale mai sigure pe tot parcursul vieţii active.

3.8.3 Sistemul care trebuie creat implică contractele de muncă şi totodată trebuie să se 
materializeze în instituţii care asigură susţinerea tranziţiilor, asistenţă financiară (forme de 
finanţare care trebuie negociate sau discutate) şi instituţii de formare publică, colective sau 
bazate pe asociere, sau concepţii formatoare de muncă în întreprindere (întreprindere unde se 
obţin calificări) cu recunoaşterea calificărilor astfel obţinute.

3.8.4 În acest domeniu, dreptul muncii ar putea contribui în mod eficient la obiectivele Strategiei 
Lisabona, atât la nivelul societăţii cunoaşterii, cât şi la cel al unei securităţi care să permită 
lucrătorilor să îşi organizeze propria viaţă, să ia în considerare viitorului şi să construiască 
proiecte, ceea ce contribuie în mod direct şi la productivitate şi la calitatea muncii.

3.9 Trebuie clarificate definiţiile juridice naţionale ale muncii salariate şi ale muncii 
independente pentru a facilita tranziţiile cu bună-credinţă între statutul de salariat şi cel 
de lucrător independent şi invers?

3.9.1 Cu siguranţă, ar putea fi lansat un proces de reflecţie pe baza unor studii comparative 
suficient de aprofundate, dar această întrebare pare în mare parte teoretică, în măsura în care 
armonizarea dreptului muncii sau a protecţiei sociale nu sunt pe ordinea de zi; definiţiile 
naţionale şi jurisprudenţele care le corespund sunt operaţionale şi pare mai adecvat să fie 
păstrate, deoarece este vorba de summa divisio (distincţia clară) între dreptul muncii şi dreptul 
civil (comercial).

3.10 Este necesară să se prevadă o „bază de drepturi” privitoare la condiţiile de muncă ale 
tuturor lucrătorilor, indiferent de forma contractului de muncă al acestora? Care ar fi, 
în opinia dvs., impactul acestor obligaţii minime asupra creării de locuri de muncă şi a 
protecţiei lucrătorilor?

3.10.1 Totul depinde de ceea ce se include în această „bază de drepturi privitoare la condiţiile de 
muncă”; când este vorba de probleme precum durata muncii, programul de lucru flexibil, 
remuneraţia, acestea sunt determinate de forma contractului şi condiţiile generale aplicabile 
din punct de vedere legal.
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3.10.2 În cazul în care este vorba de drepturile de participare, libertăţile fundamentale, principiul 
egalităţii şi nediscriminării, dreptul la protecţie împotriva riscurilor (accidente, boală, şomaj 
etc.) este evident că acestea sunt, prin natura lor, independente de contractul de muncă, în 
calitate de drepturi fundamentale. Ar fi absolut inacceptabil să se propună ca acestea să fie 
descrise ca „obligaţii minime” sau să fie „flexibilizate”.

3.10.3 Este oare şomajul produs de „excesul de drepturi”? În ceea ce priveşte drepturile, crearea de 
locuri de muncă nu este urmarea negării anumitor drepturi, ci a nevoii de mână de lucru în 
perioade de creştere.

3.11 Consideraţi că ar trebui precizate responsabilităţile diferitelor părţi în cadrul relaţiilor 
de muncă multiple, pentru a determina cui îi revine responsabilitatea respectării 
drepturilor muncii? Ar fi fezabil şi eficient să se recurgă la responsabilitatea subsidiară 
pentru a stabili această responsabilitate în cazul subcontractorilor? În caz contrar, 
vedeţi alte metode care să permită garantarea unei protecţii suficiente a lucrătorilor, 
care sunt părţi în relaţiile de lucru trilaterale?

3.11.1 Dreptul muncii se bazează pe o ordine publică socială, care este obligatorie pentru toate 
părţile. Cei care dau ordine trebuie să dispună de o anumită putere de control sau de 
supraveghere asupra subcontractorilor lor şi să îşi ia precauţia de a înscrie anumite principii 
(respectarea standardelor sociale şi tehnice în vigoare) în contracte, dacă nu vor să devină, 
împotriva voinţei lor, complici la încălcări ale dreptului muncii sau ale altor standarde 
naţionale aplicabile pe şantiere sau la locul de muncă.

3.11.2 Responsabilitatea solidară, incluzând posibilitatea pentru cei care dau ordinele de a acţiona 
împotriva subcontractorilor care nu îşi respectă angajamentele, pare soluţia care protejează cel 
mai bine drepturile lucrătorilor, care pot avea mari dificultăţi în a se apăra ei înşişi în cazul în 
care sediul social al subcontractorului este situat într-o altă ţară şi eventual într-o ţară terţă. Ar 
trebui să se aplice regula solidarităţii, pentru condiţiile de muncă şi garantarea plăţii salariilor, 
indiferent dacă respectivul contractor este o persoană juridică privată sau de stat, sau o 
combinaţie a celor două forme. 

3.11.3 Subcontractorii străini ar trebui să plătească contribuţii către fonduri sau instituţii care să 
garanteze plata banilor datoraţi salariaţilor în cazul în care angajatorul devine insolvabil ; 
rambursarea cheltuielilor unei eventuale repatrieri trebuie să fie, de asemenea, prevăzută în 
obligaţiile contractorului în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de către subcontractorul său.

3.11.4 Una dintre problemele din relaţiile de muncă trilaterale, respectiv multilaterale, constă în 
riscuri mai mari, pentru angajaţi/lucrători, ca o verigă a lanţului să se rupă, astfel încât să se 
dilueze responsabilităţile; numai responsabilitatea solidară între contractor, pe de o parte, şi 
oricare dintre subcontractorii săi, pe de altă parte, oferă o protecţie suficientă pentru 
respectarea drepturilor şi plata muncii efectuate şi a cotizaţiilor sociale.
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3.12 Este necesar să se clarifice statutul lucrătorilor angajaţi de agenţiile de muncă 
temporară?

3.12.1 Extinderea UE adaugă noi probleme celor existente, iar absenţa unui cadru juridic comunitar 
ar putea permite apariţia riscului de abuz precum şi eludarea legislaţiei privind detaşarea 
temporară. Obstacolele ar trebui eliminate la nivelul Consiliului.

3.13 Cum s-ar putea adapta obligaţiile minime în materie de organizare a timpului de lucru 
pentru a oferi mai multă flexibilitate angajatorilor şi lucrătorilor, garantând în acelaşi 
timp un nivel sporit de protecţie a sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor? Ce aspecte ale 
organizării timpului de lucru ar trebui să fie discutate cu prioritate de către 
Comunitate?

3.13.1 Directiva din 1993 în vigoare, sub rezerva includerii jurisprudenţei Curţii, oferă un cadru 
protector care mai poate fi îmbunătăţit, completat sau dezvoltat la nivel naţional, când este 
necesar, în special prin intermediul negocierii colective la diferite niveluri.

3.13.2 Întrebarea recunoaşte implicit legătura directă între durata/lungimea programului de muncă şi 
riscurile de accidente sau boală; există într-adevăr o legătură directă, iar reducerea timpului de 
muncă legal poate permite crearea a numeroase locuri de muncă, reducându-se în acelaşi timp 
riscurile de accidente şi de boli profesionale.

3.14 Cum pot fi garantate în întreaga Comunitate drepturile de muncă ale lucrătorilor care 
activează într-un context transnaţional, în special cele ale lucrătorilor frontalieri? 
Consideraţi că este necesar să se îmbunătăţească coerenţa definiţiilor „lucrătorului” 
conţinute în directivele europene, astfel încât să asigure acestor lucrători posibilitatea de 
a-şi exercita propriile drepturi de muncă, oricare ar fi statul membru în care aceştia 
lucrează? Sau consideraţi că statele membre ar trebui să-şi păstreze un spaţiu de 
manevrare în acest domeniu?

3.14.1 A se vedea răspunsul la întrebarea 1 şi recomandarea 198 a OIM; datorită divergenţelor 
actuale, definiţia ar trebui să rămână de competenţa statelor membre, deoarece aceasta 
priveşte nu doar contractele de muncă, ci şi aplicarea dreptului social (definiţia beneficiarilor, 
condiţiile de acces la beneficii).

3.14.2 Nu pare să existe o problemă reală în directivele europene, care definesc persoanele vizate în 
funcţie de natura legislaţiei; un studiu detaliat pe această temă ar fi cu siguranţă necesar, 
înainte de a lua în considerare o schimbare atât de necesară.

3.15 Consideraţi că se impune consolidarea cooperării administrative între autorităţile 
competente, astfel încât acestea să poată controla mai eficient respectarea dreptului 
comunitar al muncii? Consideraţi că partenerilor sociali le revine un rol în această 
cooperare?
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3.15.1 Rolul partenerilor sociali este indispensabil, în contextul dialogului social şi în spiritul 
tratatelor şi al Cartei, pentru a examina punerea în aplicare şi respectarea dreptului comunitar 
al muncii.

3.16 Consideraţi că sunt necesare alte iniţiative la nivel de UE în vederea susţinerii acţiunii 
statelor membre în lupta împotriva muncii la negru?

3.16.1 Ar trebui dezvoltat rolul Eurostat pentru o mai bună înţelegere a fenomenelor care se 
manifestă în diferite ţări; se pare că rolul muncii informale sau la negru este subestimat în 
ceea ce priveşte formarea PIB-urilor naţionale; dacă această situaţie este produsă mai mult de 
condiţiile naţionale specifice, cum lasă să se înţeleagă unele studii, ar trebui în mod deosebit 
susţinută şi încurajată acţiunea proprie a statelor membre.

3.16.2 Cu toate acestea, fiind vorba de fenomene care nu sunt foarte bine cunoscute, ar fi util să se 
clarifice legăturile dintre aceste forme de muncă şi fenomenul de contrafacere, şi importanţa 
reţelelor infracţionale în munca la negru, legăturile cu imigraţia clandestină, ceea ce ar putea 
justifica o cooperare judiciară activă în cadrul Uniunii, şi un rol crescut al UE, în măsura în 
care aceste forme de muncă afectează totodată piaţa internă şi concurenţa.

_____________


