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LANOUVeLLe2009/38/ECDirECtivECEE

Recomandări privind negocierile pe perioada
transpunerii (din 5 iunie 2009 în 5 iunie 2011)



Aceste recomandări nu înlocuiesc liniile directoare sau check-lists 

existente. Ele tratează doar întrebările care ar putea apărea privind acordurile 

CEÎ semnate în perioada de transpunere, din 5 iunie 2009 în 5 iunie 2011.

Obiectivul este, mai ales, acela de a da sfaturi în ceea ce priveşte maniera de 

anticipare a modificărilor noii directive, de a se  aigura de faptul că acordurile 

CEÎ negociate sau renegociate profită de toate ameliorările noii directive, de 

maniera de a sprijini  colegii confruntaţi cu o tentativă a direcţiei de a lansa 

negocieri sau renegocieri accelerate pentru a conturna noile dispoziţii. 
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Noua directivă CEÎ 2009/38/CE a intrat în 

vigoare în 5 iunie 2009. De la această dată, 

Statele membre au la dispoziţie 2 ani 

pentru a transpune directiva CEÎ modificată 

în legislaţiile lor naţionale. Legile actuale 

(bazate pe directiva din 1994) vor rămâne 

în vigoare pe perioada de transpunere.

Noile dispoziţii nu vor intra în vigoare decât 

după această implementare în legislaţiile 

naţionale. Altfel spus, ameliorările aduse de 

către Directiva CEÎ modificată vor fi, în 

mod direct şi automat, aplicabile începând 

cu 6 iunie 2011.

Noua directivă a instaurat, pentru această 

perioadă de transpunere, modalităţi 

particulare care cer o atenţie specială din 

partea sindicatelor şi a reprezentanţilor 

lucrătorilor. Orice nou acord semnat sau 

orice acord bazat pe articolul 6 în mod

formal revizat/renegociat în perioada de

transpunere va continua să funcţioneze pe 

baza obligaţiilor legale care vor decurge din 

vechea directivă din 1994, chiar şi după 

intrarea în vigoare a noilor dispoziţii. 

În consecinţă, se recomandă să se dea 

dovadă de vigilenţă în ceea ce priveşte 

semnarea oricărui acord CEÎ în această 

perioadă de transpunere. Dintr-un punct de 

vedere strict legal, opţiunea cea mai sigură  

este de a evita orice nou acord sau acord

renegociat înainte de 6 iunie 2011

Bineînţeles, procesele de negociere sau 

renegociere pot începe înainte. În cazul de

faţă, data semnării este importantă.  

Totuşi, nu va fi întotdeauna posibil sau de 

dorit să se evite semnarea unui nou acord 

sau a unui acord renegociat în această 

perioadă. Într-un astfel de caz şi atunci 

când semnarea unui acord înainte de 6

iunie 2011 este în mod clar motivată, va 

trebui să veghem ca acest acord să fie 

redactat în aşa fel încât să fie pe deplin 

acoperit de directiva 2009/38/CE în

termenele cuvenite.

De altfel, atunci când au loc negocieri

sau renegocieri în perioada de

transpunere, părţile vor trebui să utilizeze 

ca bază dispoziţiile noii directive CEÎ. Cea 

mai mare parte a ameliorărilor conţinute 

în directivă au fost acceptate de 

partenerii sociali europeni (CES şi 

BusinessEurope), reluate de Comisia

Europeană în propunerea sa juridică. Nu 

există, deci, niciun motiv de a amâna 

introducerea lor în negocierile sau

renegocierile în curs sau de a limita

aplicarea lor în acordurile CEÎ existente.
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Rolul sindicatelor în asistarea
CEÎ-urilor în cadrul negocierilor
şi a renegocierilor 

Sindicatele joacă un rol clar în sprijinirea şi formarea reprezentanţilor salariaţilor în CEÎ-uri.      
Noua directivă subliniază faptul că GSN-urile sau CEÎ-urile implicate într-un proces de     
renegociere pot să fie asistaţi de reprezentanţi sindicali. Este esenţial ca implicarea         
sindicatelor să fie în mod clar solicitată de cei implicaţi în negocierea sau renegocierea     
acordului.

Drepturile la informare şi consultare sunt 
mai bine definite de către noua directivă 

Acordurile CEÎ servesc la determinarea

manierei în care informarea şi 

consultarea trebuie să aibă loc în marile 

întreprinderi. Pot, bineînţeles, să 

cuprindă bune practici care depăşesc 

normele minimale fixate de directiva

CEÎ. Nu pot decide interpretarea legală 

a termenilor « transnaţional », 

« informare » şi « consultare ». Dar, 

este totuşi recomandat mult ca 

acordurile negociate să includă în 

textele lor definiţiile precizate în noua 

directivă deoarece aduc o anumită 

clarificare actorilor respectivi.

Informare : transmiterea datelor de
către angajator reprezentanţilor lucrătorilor 
pentru a permite acestora să ia la cunoştinţă 
subiectul tratat şi să-l examineze ; 
informarea se face într-un moment,
într-o manieră,  şi cu un conţinut        

apropriat care să permită mai ales     
reprezentanţilor lucrătorilor să procedeze la o 
evaluare în profunzime a unei eventuale
incidenţe şi să pregătească, la nevoie, 
consultări cu organul competent al 
întreprinderii de dimensiuni comunitare.

Consultarea : stabilirea unui dialog şi a 
unui schimb de vederi între reprezentanţii 
lucrătorilor şi direcţia centrală sau oricare 
alt nivel de direcţie mai apropriat într-un 
moment, într-o manieră şi cu un conţinut 
apropriat care să permită reprezentanţilor 
lucrătorilor să exprime într-un termen 
rezonabil, un aviz privind măsurile propuse 
care constitue subiectul consultării, fără 
prejudiciu al responsabilităţilor direcţiei, 
care va putea fi luat în consideraţie  
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în întreprinderea de dimensiuni

comunitare sau în grupul de

întreprinderi de dimensiuni comunitare.

Consultarea se va face în aşa fel încât 

să permită reprezentanţilor lucrătorilor  

să se reunească cu direcţia centrală şi 

să obţină răspunsuri motivate la toate   

avizele pe care ar putea să le emită.             

• Probleme transnaţionale : Sunt

considerate ca transnaţionale problemele 

din toată întreprinderea de dimensiune 

comunitară sau din grupul de întreprinderi 

de dimensiune comunitară, sau cel puţin 

două întreprinderi sau locaţii ale 

întreprinderii sau ale grupului situate în

două State membre diferite.          

Aceasta include probleme care,

independent de numărul de State membre 

implicate, au importanţă pentru lucrătorii 

europeni, fiind vorba de amploarea

impactului lor potenţial sau care implică 

transferuri de activitate între Statele

membre.

Conform considerentului 12 al noii directive

(care se găseşte, de asemenea, în 

preambulul directivei din 1994), aceste

probleme includ deciziile luate de un Stat

membru altul decât cel în care lucrătorii 

vizaţi lucrează şi, conform considerentului 

16, ele includ de asemenea probleme care,

fără a ţine cont de numărul de State 

membre implicate, sunt importante pentru

forţa de muncă europeană în termeni de 

amploare a efectelor lor potenţiale.    
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ATENŢIE
Angajatorii ar putea să încerce să se abată 

de la definiţiile informării, consultării şi 

transnaţionalităţii. Acest lucru e ilegal. Dar, 

practici mai bune care depăşesc normele 

minimale ale directivei sunt întotdeauna

posibile.



      Circumstanţe excepţionale 

ATENŢIE
Unii angajatori ar putea încerca să integreze în acord un termen limită 

pentru consultare. Acest lucru este inacceptabil. Trebuie decise procese de

informare şi consultare apropriate pentru fiecare caz, în funcţie de 

amploarea măsurilor proiectate. Este, de asemenea, esenţial, să nu se 

trateze consultarea ca o barieră în faţa procesului decizional, dar ca o 

contribuţie la luarea unei decizii efective a întreprinderii. Noua directivă 

stipulează acest lucru în mod clar.  

Pe baza prescripţiilor subzidiare şi a noilor 

definiţii, acordurile CEÎ vor stipula că, în 

caz de circumstanţe excepţionale sau de 

măsuri proiectate susceptibile să afecteze 

în mod considerabil interesele lucrătorilor 

(mai ales în cazul unei delocalizări, 

închideri de locaţie sau de întreprindere 

sau de disponibilizări colective) comitetul 

restrâns sau, în lipsa acestuia, comitetul

european de întreprindere are dreptul de a

se reuni, la cererea sa, cu direcţia centrală, 

pentru a fi informat şi consultat (în sensul 

noilor definiţii)      

În cazul unei reuniuni organizate cu

comitetul restrâns, membrii comitetului

european de întreprindere care au fost

desemnaţi în locaţiile şi/sau 

întreprinderile care au fost direct

impactate de circumstanţele sau deciziile

respective au,de asemenea, dreptul de a

participa.

.

Reuniuniea informativă va avea loc, cât 

mai repede posibil, pe baza unui raport

scris redactat de direcţia centrală. 

Informaţiile comunicate trebuie să permită 

reprezentanţilor lucrătorilor să procedeze 

la o evaluare în profunzime a măsurilor 

proiectate. În cadrul acestei reuniuni,

reprezentanţii lucrătorilor şi direcţia aleg 

un proces de consultare (date reţinute, rolul 

experţilor  pentru a-i ajuta pe reprezentanţii 

lucrătorilor să-şi motiveze avizul).

Pe baza calendarului stabilit, reuniunea de

consultare va fi organizată în scopul de a 

permite reprezentanţilor lucrătorilor să-şi 

emită avizul şi să înceapă discuţiile cu 

direcţia. După reuniunea de consultare, o 

altă reuniune va fi organizată pentru a 

permite direcţiei să răspundă la avizul CEÎ-

ului.
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Dreptul la formare
Noile acorduri vor stipula în mod clar modalităţile de formare ale membrilor CEÎ-ului (şi a 

GSN în cazul în care ar apărea un nou proces de negociere în urma unei schimbări 

semnificative a structurii). Noua directivă CEÎ dă membrilor CEÎ dreptul de a primi o 

formare şi de a fi eliberaţi în acest scop. Direcţia trebuie să suporte cheltuielile formării şi 

cele conexe. Reprezentanţii lucrătorilor trebuie să determine subiectul formării, să aleagă 

formatorii şi să decidă modul de organizare al sesiunii de formare (nivel individual, naţional

sau CEÎ).

Obligaţia de a informa lucrătorii

şi alţi reprezentanţi ai salariaţilor
Fiecare membru al CEÎ are datoria de a face un raport la nivel naţional. În consecinţă, 

direcţia trebuie să procure fiecărui membru mijloacele de comunicare apropriate 

structurilor naţionale de reprezentare sindicală.  Dacă aceste structuri lipsesc, trebuie 

implementat un acces regulat la site-urile întreprinderii ; aceasta include posibilitatea

pentru membrii CEÎ de a contacta lucrătorii pe care îi reprezintă pe cale electronică ce 

trebuie pusă la dispoziţia lor acolo unde există.  

Articularea nivelului naţional 
naţionalniveanationalşi european a proceselor de  
informare şi de consultare 

Acordul CEÎ ar trebui să vegheze la buna articulare a nivelului naţional şi european de 

informare şi de consultare.  În mod particular, trebuie notat faptul că noua directivă CEÎ 

stabileşte că procesele de informare şi de consultare la nivel european ar trebui să 

preceadă, sau cel puţin să înceapă în acelaşi timp cu procesele naţionale pentru a 

garanta efectivitatea acestor procese.
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ATENŢIE
Angajatorii, în cadrul renegocierii acordurilor « articol 13 » sau « articol 6 »

sau a negocierii noilor acorduri, ar putea încerca să includă clauzele privind 

modificarea structurii, pentru a da la o parte într-o manieră definitivă 

posibilitatea de a renegocia aceste acorduri în virtutea noii directive. Acest

lucru este inacceptabil şi trebuie evitat incluzând o clauză de adaptare 

echivalentă cu formularea noii directive.     

Clauza de adaptare prevăzută la articolul 13 al directivei CEÎ 2009/38/CE se aplică, din 

momentul intrării în vigoare a legilor naţionale, tuturor acordurilor, inclusiv acordurilor 

« articol 13 » ale directivei din 1994 şi acordurilor « articol 6 » care sunt semnate sau 

revizate pe timpul perioadei de transpunere. Această clauză va permite renegocierea 

acestor acorduri conform termenilor noii directive, dar se va aplica doar dacă aceste 

acorduri nu conţin deja dispoziţii care prevăd o modificare a structurii sau în caz de    

conflict între dispoziţii. 

Clauza de adaptare
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ATENŢIE 

Nu uitaţi că, încheind acorduri în perioada de transpunere, salariaţi i şi 
angajatori i trebuie întotdeauna să fie ghidaţi de dispoziţ ii le directivei 
2009/38/CE. Din punct de vedere strict legal, mijlocul cel mai sigur de a fi sigur
că un acord CEÎ beneficiază de toate ameliorări le conţinute în noua directivă este 
acela de a semna acest acord după 6 iunie 2011.     

Cum să ne asigurăm că acordurile 

negociate sau renegociate în

perioada de transpunere profită din 

plin de noua Directivă  

2009/38/CE?

În principiile generale sau în preambulul

acordului ar trebui, în mod clar, să se 

facă referinţă la aplicarea noilor dispoziţii 

din momentul intrării lor în vigoare. Ar 

trebui să se stipuleze, în mod expres, 

faptul că acordul este semnat sau revizuit

conştient şi cunoscând bine noua directivă

CEÎ 2009/38/CE şi că vizează definirea 

drepturilor şi obligaţiilor părţilor la acord 

precum prevede această directivă.  

În plus, pentru a reafirma intenţia de a 

aplica noile dispoziţii, acordul ar putea

conţine o clauză de renegociere tipizată 

după cum urmează : 

 Acest acord va fi renegociat în
următoarele 6 luni de la intrarea în 

vigoare a dispoziţiilor de transpunere a   

directivei 2009/38/CE, în scopul de a

integra obligaţiile care decurg din  

directiva 2009/38/CE.

 Dacă acordul renegociat nu e 

aplicat la un an de la intrarea în

vigoare a dispoziţiilor naţionale 

CEÎ va funcţiona conform regulilor 

stabilite în prescrierile subsidiare ale

directivei CEÎ în vigoare în acel

moment şi aceasta până când acordul 

renegociat va fi implementat.

 Acest acord va rămâne valid şi în 

aplicare pe toată perioada de 

renegociere, până când noile 

acorduri intră în vigoare 


