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COMPARARE A DIRECTIVEI 94/45 CU NOUA REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI CU PRIVIRE LA COMITETELE DE ÎNTREPRINDERE EUROPENE 

(16 decembrie 2008)  
  

 
 

DIRECTIVA 94/45 REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ COMENTARII 
 
 

OBIECTUL DIRECTIVEI 
ARTICOLUL 1 
1. Scopul prezentei directive este îmbunătăţirea 
dreptului la informare şi consultare alucrătorilor în 
întreprinderile de dimensiune comunitară şi în 
grupurile de întreprinderi dedimensiune comunitară. 
 

2. În acest scop, se instituie un comitet european de 
întreprindere sau o procedură de informare şi de 
consultare a lucrătorilor în fiecare întreprindere de 
dimensiune comunitară şi în fiecare grup de 
întreprinderi de dimensiune comunitară, atunci când 
cererea este adresată după cum se prevede în art. 5 
alin. (1), în scopul informării şi consultării lucrătorilor 
menţionaţi în condiţiile, conform modalităţilor şi cu 
efectele prevăzute de prezenta directivă. 

ARTICOLUL 1 

(1) Obiectivul prezentei directive este îmbunătățirea 
dreptului la informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile de dimensiune comunitară și în grupurile 
de întreprinderi de dimensiune comunitară. 

(2) În acest scop, se instituie un comitet european de 
întreprindere sau o procedură de informare și de 
consultare a lucrătorilor în fiecare întreprindere de 
dimensiune comunitară și în fiecare grup de 
întreprinderi de dimensiune comunitară, atunci când 
cererea este adresată după cum se prevede la articolul 
5 alineatul (1), în scopul informării și consultării 
lucrătorilor menționați. Modalitățile de informare și de 
consultare a lucrătorilor sunt definite și aplicate astfel 
încât să se asigure efectul util al acțiunii acestora și să 
se permită luarea unor decizii eficace de către 
întreprinderi sau grupuri de întreprinderi. 
 

Revizuirea legislației Directivei 94/45 modifică 
anumite articole esențiale ale Directivei precedente, 
stabilind amendamente esențiale și incluzând puncte 
total inexistente în legislația precedentă. 
În articolul 1, care definește obiectul Directivei, se 
subliniază necesitatea garantării eficacităţii procesului 
de informare și consultare a lucrătorilor, în aşa fel 
încât rolul CEÎ-ului să fie efectiv și concret în 
procesul decizional. În raport cu precedenta legislație, 
se subliniază într-adevăr necesitatea modernizării 
Directivei 94/45 în privința informării și consultării, 
ameliorând astfel funcționarea CEÎ-ului și remediind 
problemele survenite în cei 14 ani de existență a 
acesteia. 
Angajamentul luat de Comisie, de Parlamentul 
Uniunii Europene și de partenerii sociali în vederea 
reelaborării Directivei 94/45 nu i-a satisfăcut pe toți 
participanții, CES subliniind faptul că, unele dintre 
principiile care ar fi fost de dorit să facă parte din noua 
Directivă, nu au fost atestate. 
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TIMPUL UTIL PENTRU INFORMARE 
Considerandum 
întrucât anumite decizii care afectează în mod 
considerabil interesele lucrătorilor trebuie să facă, 
cât mai curând posibil, obiectul unei informări şi 
unei consultări a reprezentanţilor desemnaţi ai 
lucrătorilor; 
 
întrucât trebuie adoptate dispoziţii adecvate 
pentru a asigura ca lucrătorii angajaţi în 
întreprinderile de dimensiune comunitară şi 
grupurile de întreprinderi de dimensiune 
comunitară să fie corect informaţi şi consultaţi 
atunci când deciziile care îi afectează sunt luate 
într-un alt stat membru decât cel în care lucrează; 
 
întrucât, pentru a asigura ca lucrătorii 
întreprinderilor şi grupurilor de întreprinderi care 
operează în mai multe state membre să fie corect 
informaţi şi consultaţi, trebuie instituit un comitet 
european de întreprindere sau trebuie puse în 
practică alte proceduri adecvate pentru informarea 
şi consultarea transnaţională a lucrătorilor; 
întrucât, fără a aduce atingere posibilităţii părţilor 
de a conveni altfel, comitetul european de 
întreprindere instituit în absenţa unui acord între 
părţi, în scopul îndeplinirii obiectivului prezentei 
directive, trebuie să fie informat şi consultat în 
privinţa activităţilor întreprinderii sau grupului de 
întreprinderi, astfel încât să poată evalua posibilul 
impact asupra intereselor lucrătorilor din cel puţin 
două state membre diferite; întrucât, în acest 
scop, întreprinderea sau întreprinderea care 
exercită controlul trebuie să comunice 
reprezentanţilor desemnaţi ailucrătorilor informaţii 

Considerandum 
(12) Trebuie adoptate dispoziții adecvate pentru a asigura că 
lucrătorii angajați în întreprinderile de dimensiune comunitară 
sau grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt 
corect informați și consultați atunci când deciziile care îi 
afectează sunt luate într-un alt stat membru decât cel în care 
lucrează. 

(13) Pentru a asigura că lucrătorii întreprinderilor sau 
grupurilor de întreprinderi care operează în mai multe state 
membre sunt corect informați și consultați, este necesar să se 
instituie un comitet european de întreprindere sau trebuie puse 
în practică alte proceduri adecvate pentru informarea și 
consultarea transnațională a lucrătorilor. 

(14) Este necesar ca modalitățile de informare și consultare a 
lucrătorilor să fie definite și puse în practică astfel încât să se 
asigure eficacitatea lor în raport cu dispozițiile prezentei directive 
În acest scop, informarea și consultarea comitetului european de 
întreprindere ar trebui să permită transmiterea, în timp util, a 
unui aviz către întreprindere, fără a afecta capacitatea de 
adaptare a acesteia. Numai purtarea unui dialog la nivelul la care 
se elaborează orientările și implicarea efectivă a reprezentanților 
lucrătorilor permit anticiparea și gestionarea schimbărilor. 
 ARTICOLUL 2 

(f) "informare" înseamnă transmiterea de date de către 
angajator reprezentanților lucrătorilor pentru a le permite să se 
familiarizeze cu subiectul tratat și să îl examineze; informarea 
se efectuează într-un moment, într-un mod și cu un conținut 
corespunzător pentru a permite reprezentanților lucrătorilor să 
realizeze o evaluarea aprofundată a posibilului impact și, 
atunci când este cazul, să se pregătească în vederea acțiunilor 
de consultare cu organul competent din cadrul 
întreprinderii de dimensiune comunitară sau grupului 

CES a anticipat o ameliorare importantă a 
informării-consultării pentru a permite 
Comitetelor europene de întreprindere să aibă 
un impact eficace asupra deciziilor privind 
lucrătorii. Pe de altă parte, pe baza 
prevederilor stabilite de Directiva 2001/86 în 
privința angajării lucrătorilor în Societățile 
europene, Directiva 2002/14 cu privire la 
drepturile la informare și consultare 
preventivă în întreprinderile naționale și 
articolul 27 al Cartei de la Nisa privind dreptul 
lucrătorilor la informare și consultare stabilite 
în cadrul întreprinderii, CES-ul a subliniat 
necesitatea unei ajustări substanțiale a 
obligației de a pune la dispozița 
reprezentanților lucrătorilor informarea și 
consultarea într-un laps de „timp util” pentru a 
garanta o reală capacitate de intervenție în 
procesul decizional și pentru a putea exprima 
un aviz constructiv în ceea ce privește 
măsurile propuse, neconstrângătoare pentru 
management. 
Cu toate acestea, referirea la conceptul „timp 
util”  este prezentă în considerente și absentă 
din articolul 2 al Directivei cu privire la 
definiția informării și consultării. 
Pe baza acestor considerente „se poate 
considera ca nereușită tentativa de armonizare 
a directivei CEÎ cu acquis-ul comunitar în 
materie de informare și consultare”. 
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generale cu privire la interesele lucrătorilor şi 
informaţii care privesc în special aspectele 
activităţilor întreprinderii sau grupului de 
întreprinderi care afectează interesele lucrătorilor; 
întrucât comitetul european de întreprindere 
trebuie să poată emite un aviz la sfârşitul acestei 
reuniuni; 
ARTICOLUL 2 
(f) „consultare” reprezintă schimbul de opinii şi 
stabilirea unui dialog între reprezentanţii 
lucrătorilor şi conducerea centrală sau orice alt 
nivel mai adecvat de conducere; 
 

de întreprinderi de dimensiune comunitară în cauză; 

(g) "consultare" înseamnă stabilirea unui dialog și schimbul de 
opinii între reprezentanții lucrătorilor și conducerea centrală 
sau orice alt nivel mai adecvat de conducere, într-un moment, 
într-un mod și cu un conținut care să le permită 
reprezentanților lucrătorilor să emită un aviz, pe baza 
informațiilor puse la dispoziția lor, privind măsurile propuse 
la care se referă consultarea, fără a afecta 
responsabilitățile conducerii, și într-un termen 
rezonabil, care poate fi luat în considerare în cadrul 
întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de 
întreprinderi de dimensiune comunitară; 
 

 
TRANSNAȚIONALITATE  

ANEXĂ 
 
(a) competenţa comitetului european de 

întreprindere este limitată la informarea şi 
consultarea cu privire la problemele care privesc 
întreprinderea de dimensiune comunitară sau 
grupul de întreprinderi de dimensiune 
comunitară ca întreg sau cel puţin două unităţi 
sau întreprinderi ale grupului, situate în state 
membre diferite. 

În cazul întreprinderilor sau grupurilor de 
întreprinderi prevăzute în art. 4 alin. (2), competenţa 
comitetului european de întreprindere este limitată la 
domeniile care privesc toate unităţile sau toate 
întreprinderile aparţinând grupului, situate în statele 
membre sau care privesc cel puţin două dintre 
unităţile sau întreprinderile aparţinând grupului 
situate în state membre diferite 
 
 

Considerandum 
(15) Trebuie să li se garanteze lucrătorilor și 
reprezentanților acestora informarea și 
consultarea la un nivel pertinent de conducere și 
de reprezentare, în funcție de subiectul tratat. În 
acest scop, competența și sfera de intervenție 
care revin comitetului european de întreprindere 
trebuie să se distingă de cele care revin 
organismelor naționale de reprezentare și să se 
limiteze la aspectele transnaționale. 

(16) Este necesară stabilirea caracterului 
transnațional al unei anumite chestiuni prin luarea 
în considerare atât a efectelor potențiale ale 
acesteia, cât și a nivelului de conducere și de 
reprezentare pe care îl implică. În acest scop, sunt 
considerate drept transnaționale chestiunile care 
se referă la ansamblul întreprinderii sau al 
grupului de întreprinderi sau care afectează cel 
puțin două state membre. Acestea includ 
chestiuni care, indiferent de numărul 
statelor membre implicate, prezintă 
importanță pentru forța de muncă 

Spre deosebire de Directiva 94/45 în care nu se evocă 
transnaționalitatea, în Directiva revăzută se specifică 
importanța problemelor transnaționale, înțelese ca fiind 
probleme ce privesc o întreprindere sau un grup de 
întreprinderi în ansamblul lor sau doar „două întreprinderi 
sau locații ale întreprinderii sau ale grupului situate în 
două State membre diferite” . 
În ciuda celor anunțate în „preambulul” „propunerii de 
directivă”, caracteristica „transnaționalităţii” este atribuită 
deciziilor luate într-un alt Stat membru decât acela în care 
aceste decizii sunt efective; în formularea conceptului de 
„transnaționalitate” prezent în textul directivei, aceste 
considerente nu sunt prezente. 
Noul articol 1 inversează direcția luată de legislatorul 
comunitar în definirea transnaționalității în domeniul 
informării și consultării, licențierilor colective, 
transferurilor de întreprindere, în Directiva 2002/14 și în 
jurisprudența comunitară pertinentă, pentru care 
transnaționalitatea acționează de-a lungul procesului, de 
la cel care ia decizia până la cel care suportă consecințele 
acesteia.          
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europeană în ceea ce privește amploarea 
posibilelor efecte ale acestora sau care 
presupun transferuri de activități între 
statele membre. 

 ARTICOLUL 1 

3) Informarea și consultarea lucrătorilor se 
efectuează la un nivel relevant de conducere și 
de reprezentare, în funcție de subiectul tratat. În 
acest scop, competența comitetului de 
întreprindere european și domeniul de aplicare al 
procedurii de informare și de consultare a 
lucrătorilor reglementată de prezenta directivă se 
limitează la aspectele transnaționale. 

(4) Sunt considerate ca fiind transnaționale acele 
aspecte care se referă la întreprinderea de 
dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi 
de dimensiune comunitară ca întreg sau la cel 
puțin două întreprinderi sau unități ale unei 
întreprinderi sau ale grupului, situate în două 
state membre diferite 

 

Nou organism special de negociere 
ARTICOLUL 5 
1.  În scopul realizării obiectivului prevăzut în art. 1 
alin. (1), conducerea centrală iniţiază negocieri 
pentru instituirea unui comitet european de 
întreprindere sau a unei proceduri de informare şi 
consultare, din proprie iniţiativă sau la cererea scrisă 
a cel puţin 100 de lucrători sau a reprezentanţilor 
acestora din cel puţin două întreprinderi sau unităţi 
situate în cel puţin două state membre diferite. 
 
2. În acest scop, un organism de negociere special 
este constituit în conformitate cu următoarele linii 
directoare: 
 
(a) statele membre determină modul de alegere sau 

ARTICOLUL 5 

(1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la 
articolul 1 alineatul (1), conducerea centrală inițiază 
negocieri pentru instituirea unui comitet european 
de întreprindere sau a unei proceduri de informare 
și consultare, din proprie inițiativă sau la cererea 
scrisă a cel puțin 100 de lucrători sau a 
reprezentanților acestora din cel puțin două 
întreprinderi sau unități situate în cel puțin două 
state membre diferite. 

(2) În acest scop, un organism special de negociere 
este constituit în conformitate cu următoarele 
orientări: 

A fost introdusă o modificare în raport cu precedenta 
Directivă în vederea garantării prezenţei, în cadrul 
delegației speciale de negociere, a cel puțin unui 
lucrător pentru fiecare țară participantă și a unui criteriu 
univoc pentru atribuirea numărului de locuri pe baza 
repartiției geografice a forței de muncă. 
În particular CES-ul, în noiembrie 2004, concomitent cu 
lărgirea Uniunii Europene la 25 de State membre, în 
luna martie a aceluiași an, a început să susțină 
necesitatea creşterii numărului maxim de membri 
prevăzut pentru Delegația Specială de Negociere, în 
scopul de a răspunde exigențelor de reprezentare ale 
micilor noi State membre. 
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de desemnare a membrilor organismului de 
negociere special care trebuie să fie aleşi sau 
desemnaţi pe teritoriul lor; 
 Statele membre prevăd că lucrătorii întreprinderilor 
şi/sau unităţile în care nu există reprezentanţi ai 
lucrătorilor, din motive independente de voinţa 
acestora, au dreptul de a allege sau de a desemna ei 
înşişi membrii organismului de negociere special. 
Al doilea paragraf nu aduce atingere legislaţiei şi/sau 
practicii naţionale care prevede praguri pentru 
constituirea organismelor de reprezentare a 
lucrătorilor. 
 
(b) organismul de negociere special este alcătuit din 
minim 3 şi maxim 17 membri; 
 
3. Organismul de negociere special are drept sarcină 
determinarea, împreună cu conducerea centrală, 
prin acord scris, a domeniului de aplicare, a 
componenţei, a atribuţiilor şi a duratei mandatului 
comitetului şi comitetelor europene de întreprindere 
sau a modalităţilor de punere în aplicare a unei 
proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor. 
 
 . 

(a) statele membre determină modul de alegere sau 
de desemnare a membrilor organismului special de 
negociere care trebuie să fie aleși sau desemnați pe 
teritoriul lor. 

Statele membre prevăd că lucrătorii întreprinderilor 
și/sau unităților în care nu există reprezentanți ai 
lucrătorilor, din motive independente de voința 
acestora, au dreptul de a alege sau de a desemna 
ei înșiși membrii organismului special de negociere. 

Al doilea paragraf nu aduce atingere legislațiilor 
și/sau practicilor naționale care prevăd praguri 
pentru constituirea organismelor de reprezentare a 
lucrătorilor; 

(b) membrii organismului special de negociere sunt 
aleși sau numiți în număr proporțional cu numărul 
de lucrători angajați în fiecare stat membru de către 
întreprinderea de dimensiune comunitară sau de 
grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, 
alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru 
fiecare tranșă de lucrători angajați în statul membru 
respectiv care reprezintă 10 % din numărul de 
lucrători angajați în toate statele membre în 
ansamblu, sau o fracțiune din tranșa respectivă; 

(c) conducerea centrală și conducerea locală, 
precum și organizațiile europene competente ale 
lucrătorilor și ale angajatorilor sunt informate 
asupra componenței organismului special de 
negociere și asupra deschiderii negocierilor. 

(3) Organismul special de negociere are drept 
sarcină determinarea, împreună cu conducerea 
centrală, prin acord scris, a domeniului de aplicare, 
a componenței, a atribuțiilor și a duratei mandatului 
comitetului sau comitetelor europene de 
întreprindere sau a modalităților de punere în 
aplicare a unei proceduri de informare și consultare 
a lucrătorilor. 
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ROLUL ȘI RECUNOAȘTEREA ORGANIZAȚIILOR SINDICALE EUROPENE 

ARTICOLUL 5 
4. În vederea încheierii unui acord în conformitate cu 
art. 6, conducerea centrală convoacă o reuniune cu 
grupul de negociere special. Aceasta informează 
direcţiile locale în această privinţă. 

În scopul derulării negocierilor, organismul de 
negociere special poate fi asistat de către experţi la 
alegerea sa.. 

 

Considerandum 27 

(27) Ar trebui recunoscut rolul pe care organizațiile 
sindicale recunoscute îl pot avea în cadrul 
negocierilor sau în renegocierea acordurilor 
constitutive ale comitetelor europene de 
întreprindere, în sprijinul reprezentanților lucrătorilor 
care au nevoie de un astfel de sprijin. Pentru a putea 
monitoriza înființarea de noi comitete europene de 
întreprindere și promova bunele practici, organizațiile 
sindicale și organizațiile patronale competente, 
recunoscute ca parteneri sociali europeni, 
trebuie informate cu privire la deschiderea 
negocierilor. Organizațiile sindicale și patronale 
europene competente și recunoscute sunt 
organizațiile care au calitatea de partener 
social și care sunt consultate de Comisie în 
temeiul articolului 138 din tratat. Lista acestor 
organizații este actualizată și publicată de 
Comisie. 
ARTICOLUL 4  

(4) Conducerea fiecărei întreprinderi din cadrul 
grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, 
precum și conducerea centrală sau conducerea 
centrală prezumată în sensul alineatului (2) al doilea 
paragraf a întreprinderii sau a grupului de 
întreprinderi de dimensiune comunitară este 
responsabilă de obținerea și transmiterea către 
părțile interesate de aplicarea prezentei directive a 
informațiilor indispensabile deschiderii negocierilor 
prevăzute la articolul 5, în special a informațiilor 
referitoare la structura întreprinderii sau a grupului și 
la efectivele sale. Această obligație se referă, în 
special, la informațiile privind numărul de lucrători 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și litera 

 
Noua Directivă prevede recunoașterea organizațiilor 
sindicale europene, care vor putea să-și asume, în 
acest fel, un rol important în faza de constituire a 
Comitetelor europene de întreprindere. 
Articolul 4.4 prevede dreptul organizațiilor sindicale 
europene de a obține informații cu privire la 
structura întreprinderii sau a grupului, un drept care 
determină, în paralel, responsabilitatea din partea 
întreprinderii de a transmie informațiile referitoare la 
începerea negocierilor. 
Articolul 5 stabilește, deci, dreptul federațiilor 
europene recunoscute de a fi informate de 
compoziția delegației speciale de negociere și de 
începerea negocierilor unui CEÎ. 
Este interesant de notat cum, în considerente, acest 
drept este extins în principiu până la renegocierea 
acordului CEÎ, pe când în Directivă această 
posibilitate lipsește. 
În propunerile de modificare adresate de către 
partenerii sociali Comisiei pentru revizuirea 
Directivei 94/45, se cerea, în plus, ca reprezentantul 
unei federații sindicale recunoscute la nivel 
comunitar să fie prezent în delegația specială de 
negociere. Articolul 5.4 prevede, astfel, dreptul 
organizațiilor sindicale de a fi admise la negocieri cu 
rolul de expert, cu posibillitatea de a participa la 
toate reuniunile de negociere, împreună cu 
întreprinderea sau fără aceasta, împiedicând 
angajatorul să-și exercite  „veto-ul cu privire la 
participarea sindicală”. 
Cu toate că federațiile europene pot culege 
informații, acestea nu pot să inițieze în mod 
autonom negocierile, este posibil doar dacă sunt 
susținute de o cerere de începere a negocierilor 
venită din partea a cel puțin 100 de lucrători, din cel 
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(c). 

 

ARTICOLUL 5 

2.(c) conducerea centrală și conducerea locală, 
precum și organizațiile europene competente ale 
lucrătorilor și ale angajatorilor sunt informate asupra 
componenței organismului special de negociere și 
asupra deschiderii negocierilor. 

(4) În vederea încheierii unui acord în conformitate cu 
articolul 6, conducerea centrală convoacă o reuniune 
cu organismul special de negociere. Aceasta 
informează direcțiile locale în această privință. 

Înainte și după fiecare reuniune cu conducerea 
centrală, organismul special de negociere este abilitat 
să se reunească, dispunând de toate mijloacele 
necesare comunicării, fără ca reprezentanții conducerii 
centrale să fie prezenți la reuniunile respective. 

În scopul derulării negocierilor, organismul special de 
negociere poate solicita să fie asistat în activitatea sa de 
către experți la alegerea sa, care poate cuprinde 
reprezentanți ai organizațiilor sindicale competente 
recunoscute la nivel comunitar. Experții și reprezentanții 
sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la 
reuniunile de negociere, la solicitarea organismului 
special de negociere. 

puțin două State membre. Pe de altă parte, 
angajatorul poate să se opună alegerii expertului 
sindical al DSN atâta vreme cât expertul respectiv nu 
face parte dintr-o federație europeană recunoscută.     
 

 
CONTINUITATEA ACORDURILOR ÎN VIGOARE 

Articolul 13 - Acordurile aflate în vigoare 
1. Fără a aduce atingere alin. (2), obligaţiile care 
rezultă din prezenta directivă nu se aplică 
întreprinderilor de dimensiune comunitară în care 
există deja, fie la data prevăzută în art. 14 alin. (1), 
fie la o dată anterioară acesteia, de punere în 
aplicare în statul membru respectiv, un acord 
aplicabil tuturor lucrătorilor, care prevede informarea 
şi consultarea transnaţională a lucrătorilor. 
2. La expirarea acordurilor prevăzute în alin. (1), 

Considerandum 7 
(7) Este necesară modernizarea legislației comunitare în 
materie de informare și consultare a lucrătorilor la nivel 
transnațional, cu scopul de a asigura respectarea efectivă 
a drepturilor la informare și consultare a lucrătorilor la 
nivel transnațional, de a crește procentul comitetelor 
europene de întreprindere înființate, permițând în 
același timp funcționarea în continuare a 
acordurilor în vigoare, de a soluționa problemele 
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părţile la aceste acorduri pot să decidă de comun 
acord asupra reînnoirii acestora.  
În caz contrar, se aplică dispoziţiile prezentei 
directive. 
 

întâmpinate în aplicarea practică a Directivei 94/45/CE și 
de a remedia insecuritatea juridică cauzată de anumite 
dispoziții din directiva menționată sau de lipsa anumitor 
dispoziții, precum și de a asigura o mai bună corelație 
între instrumentele legislative comunitare în materie de 
informare și consultare a lucrătorilor. 

Considerandum 41 
(41) Cu excepția cazului în care această clauză de 
adaptare se aplică, ar trebui să se permită ca acordurile 
în vigoare să se aplice în continuare, pentru a evita 
renegocierea obligatorie a acestora în cazul în care acest 
lucru ar fi inutil. Ar trebui să se prevadă ca obligațiile care 
decurg din prezenta directivă să nu se aplice acordurilor 
încheiate înainte de 22 septembrie 1996 în temeiul 
articolului 13 alineatul (1) din Directiva 94/45/CE sau 
în temeiul Directivei 97/74/CE [7], cât timp aceste 
acorduri continuă să fie în vigoare. Mai mult decât 
atât, prezenta directivă nu creează o obligație 
generală de renegociere a acordurilor încheiate în temeiul 
articolului 6 din Directiva 94/45/CE în perioada 
cuprinsă între data de 22 septembrie 1996 și data 
5 iunie 2011. 

 

Articolul 14 

Acordurile aflate în vigoare 

(1) Fără a aduce atingere articolului 13, obligațiile care 
decurg din prezenta directivă nu se aplică 
întreprinderilor de dimensiune comunitară sau grupurilor 
de întreprinderi de dimensiune comunitară în care fie 

(a) a fost încheiat un acord sau au fost încheiate 
acorduri valabile pentru întreaga forță de muncă, care 
prevăd informarea și consultarea transnațională a 
lucrătorilor în temeiul articolului 13 alineatul (1) din 
Directiva 94/45/CE sau al articolului 3 alineatul (1) din 
Directiva 97/74/CE sau aceste acorduri au fost adaptate 
în funcție de schimbările produse în structura 
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întreprinderilor sau a grupurilor de întreprinderi; 

fie 

(b) un acord încheiat în temeiul articolului 6 din Directiva 
94/45/CE a fost semnat sau revizuit în perioada cuprinsă 
între 5 iunie 2009 și 5 iunie 2011. 

Dreptul intern aplicabil în cazul semnării sau revizuirii 
acordului se aplică în continuare întreprinderilor sau 
grupurilor de întreprinderi menționate la litera (b) din 
primul paragraf. 

(2) La expirarea acordurilor prevăzute la alineatul (1), 
părțile la aceste acorduri pot să decidă de comun 
acord reînnoirea sau revizuirea acestora. În caz 
contrar, se aplică dispozițiile prezentei directive.. 

 

Rolul și protecția reprezentanților lucrătorilor 
Articolul 10 Protecţia reprezentanţilor 
lucrătorilor 
 
Membrii grupului special de negociere, membrii 
comitetului european de întreprindere şi 
reprezentanţii lucrătorilor care îşi exercită 
atribuţiile în cadrul procedurii prevăzute în art. 6 
alin. (3) se bucură, în exercitarea propriilor 
atribuţii, de aceeaşi protecţie şi de garanţiile 
similare prevăzute pentru reprezentanţii 
lucrătorilor de legislaţia şi/sau practica naţională a 
ţării în care sunt încadraţi în muncă. 
 
Această dispoziţie se referă în principal la 
participarea la reuniunile grupului special de 
negociere sau ale comitetului european de 
întreprindere sau la orice altă reuniune realizată în 
cadrul acordului prevăzut în art. 6 alin. (3), 
precum şi la plata salariului pentru membrii care 
fac parte din personalul întreprinderii de 
dimensiune comunitară sau al grupului de 
întreprinderi de dimensiune comunitară pe durata 

Articolul 10 
 Rolul și protecția reprezentanților lucrătorilor 

(1) Fără a aduce atingere capacității altor organisme sau 
organizații în acest domeniu, membrii comitetului european 
de întreprindere dispun de mijloacele necesare de 
aplicare a drepturilor care decurg din prezenta 
directivă, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a 
intereselor lucrătorilor întreprinderii de dimensiune 
comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune 
comunitară. 

(2) Fără a aduce atingere articolului 8, membrii comitetului 
european de întreprindere informează reprezentanții 
lucrătorilor unităților sau ai întreprinderilor aparținând unui 
grup de întreprinderi de dimensiune comunitară sau, în 
absența reprezentanților, totalitatea lucrătorilor cu privire la 
conținutul și rezultatele procedurii de informare și 
consultare pusă în practică în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive. 

(3) Membrii organismului special de negociere, membrii 
comitetului european de întreprindere și reprezentanții 

Directiva revizuită subliniază rolul major și 
importanţa protecției reprezentanților lucrătorilor, 
așa cum s-a prevăzut în amendamentele propuse 
de partenerii sociali europeni în august 2008.  
Partenerii sociali au subliniat, mai ales, cererea ca 
membrii DSN și cei ai CEÎ să beneficieze de o 
pregătire profesională și nu doar de un acces 
teoretic la pregătire. 
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absenţei necesare exercitării propriilor atribuţii. 
 
 

lucrătorilor care își exercită atribuțiile în cadrul procedurii 
prevăzute la articolul 6 alineatul (3) se bucură, în 
exercitarea propriilor atribuții, de un grad de protecție și de 
garanții similare celor prevăzute pentru reprezentanții 
lucrătorilor de legislația și/sau practica națională a țării în 
care sunt încadrați în muncă. 

Această dispoziție se referă în principal la participarea la 
reuniunile organismului special de negociere sau ale 
comitetului european de întreprindere sau la orice altă 
reuniune realizată în cadrul acordului prevăzut la articolul 
6 alineatul (3), precum și la plata salariului pentru membrii 
care fac parte din personalul întreprinderii de dimensiune 
comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune 
comunitară pe durata absenței necesare exercitării 
propriilor atribuții. 

(4) În măsura în care acest fapt este necesar pentru 
exercitarea atribuției lor de reprezentare într-un cadru 
internațional, membrilor organismului special de negociere 
și ai comitetului european de întreprindere li se asigură 
cursuri de formare, fără pierderi salariale. 

 
 

 
ALCĂTUIREA CEÎ 

ANEXĂ 
(c) comitetul european de întreprindere numără cel 
puţin 3 membri şi cel mult 30 de membri. 
 
Dacă dimensiunea sa justifică acest lucru, acesta 
alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns 
care cuprinde cel mult 3 membri. 
 
Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură; 
 
(d) cu ocazia alegerii sau desemnării membrilor 
comitetul european de întreprindere, este necesar să 
se asigure: 
 

CERINȚELE SUBSIDIARE 

1  Membrii comitetului european de întreprindere 
sunt aleși sau desemnați în conformitate cu 
legislația și/sau practica națională; 

(c) membrii comitetului european de întreprindere 
sunt aleși sau numiți în număr proporțional cu 
numărul de lucrători angajați în fiecare stat 
membru de către întreprinderea de dimensiune 
comunitară sau de grupul de întreprinderi de 
dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat 
membru câte un loc pentru fiecare tranșă de 
lucrători angajați în statul membru respectiv care 

Formula de compoziție a CEÎ-ului și a desemnării 
locurilor este calcată pe cea prevăzută de noua Directivă 
pentru delegația specială de negociere. Se specifică 
prezența unui membru pentru fiecare cotă, reprezentând 
10 % din numărul lucrătorilor prezenți în toate Statele 
membre. 
În ceea ce privește comitetul restrâns, numărul 
participanților este mărit, trecându-se de la 3 la un maxim 
de 5. 
Pe de altă parte, este prevăzută posibilitatea ca acest 
comitet să aleagă experții de care să fie asistat.  
În ceea ce privește cheltuielile de organizare și 
interpretariat, așa cum a fost deja stabilit de precedenta 
directivă, se afirmă că acestea vor fi în sarcina 
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- în primul rând, reprezentarea de către un membru 
pentru fiecare stat membru în care întreprinderea de 
dimensiune comunitară numără una sau mai multe 
unităţi sau în care grupul de întreprinderi de 
dimensiune comunitară numără întreprinderea care 
exercită controlul sau una sau mai multe 
întreprinderi controlate; 
 
- în al doilea rând, reprezentarea membrilor 
suplimentari în funcţie de numărul de lucrători 
ocupaţi în unităţile din întreprinderea care exercită 
controlul sau întreprinderile controlate, aşa cum 
prevede legislaţia statului membru pe teritoriul 
căruia este situată conducerea centrală; 
 
Cheltuielile de funcţionare 
ANEXA 7.  Cheltuielile de funcţionare ale comitetului
european de întreprindere sunt suportate de 
conducerea centrală. 
Conducerea centrală respectivă acordă membrilor 
comitetului european de întreprindere resursele 
financiare şi materiale necesare pentru a le permite 
să îşi îndeplinească propria misiune în mod adecvat. 
 
Dacă nu s-a convenit altfel, conducerea centrală 
suportă, în special, costurile de organizare a 
reuniunilor şi de interpretare, precum şi cheltuielile 
de cazare şi de deplasare ale membrilor comitetului 
european de întreprindere şi ale comitetului restrâns. 
Respectând aceste principii, statele membre pot să 
stabilească reguli bugetare referitoare la 
funcţionarea comitetului european de întreprindere. 
Acestea pot, în principal, să limiteze finanţarea la un 
singur expert.  
 

reprezintă 10 % din numărul de lucrători angajați 
în toate statele membre în ansamblu, sau o 
fracțiune din tranșa respectivă; 

(d) pentru a asigura coordonarea activităților sale, 
comitetul european de întreprindere alege din 
rândul membrilor săi un comitet restrâns format 
din cel mult cinci membri, care trebuie să dispună 
de condițiile necesare pentru a-și putea desfășura 
activitatea în mod regulat. 

CERINȚELE SUBSIDIARE 

5. Comitetul european de întreprindere sau 
comitetul restrâns pot fi asistate de experți pe 
care îi aleg, în măsura în care este necesar, 
pentru îndeplinirea propriilor sarcini. 

6. Cheltuielile de funcționare ale comitetului 
european de întreprindere sunt suportate de 
conducerea centrală. 

Conducerea centrală respectivă acordă membrilor 
comitetului european de întreprindere resursele 
financiare și materiale necesare pentru a le 
permite să își îndeplinească propria misiune în 
mod adecvat. 

Dacă nu s-a convenit altfel, conducerea centrală 
suportă, în special, costurile de organizare a 
reuniunilor și de interpretare, precum și 
cheltuielile de cazare și de deplasare ale 
membrilor comitetului european de întreprindere 
și ale comitetului restrâns. 

Respectând aceste principii, statele membre pot să 
stabilească reguli bugetare referitoare la 
funcționarea comitetului european de întreprindere. 
Acestea pot, în principal, să limiteze finanțarea la un 
singur expert..   

angajatorului. 
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ADAPTAREA ALCĂTUIRII CEÎ 
 Considerandum 

(40) În cazul în care intervin modificări 
semnificative ale structurii întreprinderii sau 
grupului de întreprinderi, de exemplu în caz de 
fuziune, achiziționare sau divizare, comitetul sau 
comitetele european (europene) de întreprindere 
existent(e) trebuie să fie adaptat(e) conform 
situației. Această adaptare trebuie efectuată în 
mod prioritar, conform clauzelor acordului 
aplicabil, în cazul în care aceste clauze permit 
efectuarea adaptării necesare. În lipsa unui acord 
și în cazul în care este înaintată o cerere care 
stabilește necesitatea acestuia, se deschid 
negocieri pentru un nou acord, la care ar trebui să 
fie asociați membrii comitetului sau ai comitetelor 
european (europene) de întreprindere existent(e). 
Pentru a permite informarea și consultarea 
lucrătorilor pe parcursul perioadei de schimbare a 
structurii – perioadă care este, adesea, decisivă – 
comitetul sau comitetele european (europene) de 
întreprindere existent(e) trebuie să poată 
funcționa în continuare, eventual sub formă 
adaptată, până la momentul încheierii unui nou 
acord. La momentul semnării unui nou acord 
trebuie să se dizolve comitetele înființate anterior 
și acordurile prin care comitetele respective au 
fost înființate trebuie abrogate, indiferent de 
dispozițiile în materie de valabilitate sau de 
denunțare a acestor acorduri. 

(41) Cu excepția cazului în care această clauză de 
adaptare se aplică, ar trebui să se permită ca 
acordurile în vigoare să se aplice în continuare, 
pentru a evita renegocierea obligatorie a acestora în 
cazul în care acest lucru ar fi inutil. Ar trebui să se 
prevadă ca obligațiile care decurg din prezenta 
directivă să nu se aplice acordurilor încheiate înainte 
de 22 septembrie 1996 în temeiul articolului 13 
alineatul (1) din Directiva 94/45/CE sau în temeiul 

În cazul unor operații economice care implică o fuziune, o 
achziție, o scindare în structura întreprinderii, noua 
Directivă prevede ca CEÎ-ul să-și adapteze compoziția 
acestor schimbări, aceasta permițând menținerea în cadrul 
DSN a unei părți din membrii CEÎ existent și continuarea 
operațiilor pe baza acordurilor precedente. 
Rămâne, totuși, prezentă obligația de a iniția noi 
negocieri, acest considerent fiiind în sprijinul cererii 
exprese a partenerilor sociali de a evita dizolvarea CEÎ-
ului existent. 
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Directivei 97/74/CE [7], cât timp aceste acorduri 
continuă să fie în vigoare. Mai mult decât atât, 
prezenta directivă nu creează o obligație 
generală de renegociere a acordurilor încheiate în 
temeiul articolului 6 din Directiva 94/45/CE în 
perioada cuprinsă între data de 22 septembrie 
1996 și data 5 iunie 2011. 

 
Definiția întreprinderii de dimensiune comunitară 

Articolul 2 – Definiții 
1. În sensul prezentei directive: 
 
(a) „întreprindere de dimensiune comunitară” 
reprezintă orice întreprindere care angajează cel 
puţin 1 000 de lucrători în statele membre şi cel 
puţin 150 de lucrători în fiecare din cel puţin două 
state membre diferite; 
 
(b) „grup de întreprinderi” reprezintă un grup care 
cuprinde o întreprindere care exercităcontrolul şi 
întreprinderi controlate; 
 
(c) „grup de întreprinderi de dimensiune comunitară” 
reprezintă un grup de întreprinderi 
cu următoarele caracteristici: 
 
- angajează cel puţin 1 000 de lucrători în statele 
membre; 
 
- cuprinde cel puţin două întreprinderi membre ale 
grupului în state membre diferite şi 
 
- cel puţin o întreprindere membră a grupului 
angajează cel puţin 150 de lucrători întrun stat 
membru şi cel puţin o altă întreprindere membră a 
grupului angajează cel puţin 150 de lucrători într-un 
alt stat membru; 
 

Articolul 2 – Definiții 

(1) În sensul prezentei directive: 

(a) "întreprindere de dimensiune comunitară" 
înseamnă orice întreprindere care angajează cel 
puțin 1000 de lucrători în statele membre și cel 
puțin 150 de lucrători în fiecare din cel puțin două 
state membre diferite; 

(b) "grup de întreprinderi" înseamnă un grup care 
cuprinde o întreprindere care exercită controlul și 
întreprinderile controlate; 

(c) "grup de întreprinderi de dimensiune 
comunitară" înseamnă un grup de întreprinderi cu 
următoarele caracteristici: 

- angajează cel puțin 1000 de lucrători în statele 
membre; 

- cuprinde cel puțin două întreprinderi membre ale 
grupului în state membre diferite; 

și 

- cel puțin o întreprindere membră a grupului 
angajează cel puțin 150 de lucrători într-un stat 
membru și cel puțin o altă întreprindere membră a 
grupului angajează cel puțin 150 de lucrători într-
un alt stat membru; 
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Relația între prezenta directivă și alte dispoziții comunitare sau naționale 
Articolul 12- Relația între prezenta directivă și alte 

dispoziții 
 

1. Prezente directivă se aplică fără a aduce atingere 
măsurilor adoptate în conformitate cu Directiva 
Consiliului 75/129/CEE din 17 februarie 1975 privind 
apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la 
concedierile colective 1 şi cu Directiva Consiliului 
77/187/CEE din 14 februarie 1977 privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre cu privire la menţinerea 
drepturilor salariaţilor în cazul transferului de 
întreprinderi, unităţi sau părţi ale acestora 2. 
 
2. Prezenta directivă nu aduce atingere drepturilor 
lucrătorilor la informare şi consultare care există 
deja în dreptul naţional. 
 
 

Articolul 12 - Relația cu alte dispoziții 
comunitare și naționale 

(1) Informarea și consultarea comitetului 
european de întreprindere sunt corelate cu 
informarea și consultarea organismelor naționale 
de reprezentare ale lucrătorilor, ținând seama în 
mod corespunzător de competențele și sfera de 
intervenție a fiecăreia dintre acestea și de 
principiile enunțate la articolul 1 alineatul (3). 

(2) Modalitățile de corelare a informării și 
consultării comitetului european de întreprindere 
cu informarea și consultarea organismelor 
naționale de reprezentare a lucrătorilor sunt 
stabilite prin acordul menționat la articolul 6. Un 
astfel de acord nu aduce atingere dispozițiilor 
legislației naționale și/sau practicilor naționale în 
materie de informare și consultare a lucrătorilor. 

(3) Statele membre se asigură că, în lipsa unor 
astfel de modalități definite prin acord, procesele 
de informare și de consultare se desfășoară în 
cadrul comitetului european de întreprindere, 
precum și în cadrul organismelor naționale de 
reprezentare ale salariaților în cazul în care se 
prevăd decizii care ar putea să producă modificări 
importante ale organizării muncii sau ale 
contractelor de muncă. 

(4) Prezenta directivă nu aduce atingere 
procedurilor de informare și consultare 
menționate în Directiva 2002/14/CE sau 
procedurilor specifice menționate la articolul 2 din 
Directiva 98/59/CE și la articolul 7 din Directiva 
2001/23/CE. 

(5) Punerea în aplicare a prezentei directive nu 
constituie un motiv suficient pentru a justifica un 
regres în comparație cu situația deja existentă în 
statele membre cu privire la nivelul general de 

În cazul în care nu există un acord, în conformitate cu 
prevederile articolului 6 de coordonare între CEÎ și 
reprezentanții sindicali naționali, Statele membre trebuie 
să se asigure că procesul de consultare și informare va fi 
condus la nivel de reprezentanță națională ca și cum s-ar 
desfășura în prezența CEÎ-ului. Directiva limitează 
această ipoteză la cazurile în care deciziile pot conține 
schimbări în organizarea muncii sau schimbări 
contractuale. Pe de altă parte,  se subliniază că nu vor 
putea exista abateri de la normativele naționale cauzate de 
aplicarea directivei.        
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protecție a lucrătorilor în domeniul reglementat de 
prezenta directivă. 

 


