
Norme noi pentru 
comitetele europene 
de întreprindere 
Perspectivă asupra Directivei 2009/38/CE

Un cadru nou începând din iunie 2011

Începând cu 6 iunie 2011, comitetele europene de 
întreprindere vor fi instituite și vor funcţiona în baza 
cadrului Directivei 2009/38/CE reformate, prin intermediul 
dispoziţiilor de punere în aplicare din statele membre.

Negocierea la nivel de companie 

O cerere din partea a 100 de angajaţi din două ţări sau o 
iniţiativă a angajatorului atrage după sine procesul de creare 
a unui nou CEI. Alcătuirea și funcţionarea fiecărui CEI sunt 
adaptate situaţiei specifice a companiei prin intermediul 
unui acord între conducere și reprezentanţii lucrătorilor din 
diferitele ţări implicate. Cerinţele subsidiare se aplică numai 
în absenţa acestui acord. 

Prioritatea acordată formulei negociate în cadrul companiilor 
în ceea ce privește instituirea și funcţionarea acestora a fost 
fundamentală pentru succesul comitetelor europene de 
întreprindere încă de la începutul acestora. Acest mecanism 
rămâne neschimbat.

Continuitate

Nu există o obligaţie generală de a renegocia acordurile 
de instituire a comitetelor europene de întreprindere în 
contextul noii directive. În plus, de la prima directivă, s-a 
stimulat instituirea timpurie de comitete europene de 
întreprindere, înainte de apariţia cerinţelor legale. Companiile 
care aveau acorduri valabile pentru întreaga forţă de muncă, 
ce prevedeau informarea și consultarea transnaţională a 
lucrătorilor la momentul în care directiva a produs primele 
efecte în 1996, nu sunt supuse obligaţiilor care decurg din 
noua directivă. Aceeași prevedere se aplică și în legătură cu 
extinderea directivei la Regatul Unit în 1999. Continuitatea 
acestor acorduri este asigurată prin Directiva 2009/38/CE.

La ce servesc comitetele europene de 
întreprindere? 

Comitetele europene de întreprindere (CEI) sunt organisme 
care reprezintă angajaţii europeni ai unei companii. Prin 
intermediul lor, lucrătorii sunt informaţi și consultaţi la nivel 
transnaţional de către conducere cu privire la progresul 
activităţii economice și la orice decizie importantă care i-ar 
putea afecta. 

Dreptul de a institui comitete europene de întreprindere 
a fost introdus prin Directiva 94/45/CE pentru întreprinderi 
sau grupuri de întreprinderi având cel puţin 1 000 de angajaţi 
din Uniunea Europeană și din celelalte ţări ale Spaţiului 
Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), 
cu cel puţin 150 de angajaţi în fiecare dintre cele două 
state membre. Un număr de aproximativ 970 de comitete 
europene de întreprindere reprezintă peste 15 milioane de 
angajaţi, favorizând dialogul social și anticiparea schimbărilor 
în companiile transnaţionale.

Comitete europene de întreprindere 
mai multe și mai eficiente

Cadrul legal pentru comitetele europene de întreprindere 
datează din 1994 și trebuia să fie adaptat la evoluţia 
contextului legislativ, economic și social și să fie clarificat. 
După consultarea partenerilor sociali europeni și după 
realizarea unei evaluări de impact, Comisia a depus în 2008 o 
propunere de reformare a directivei. Această nouă directivă a 
fost adoptată în 2009 de Parlamentul European și de Consiliu, 
cu unele modificări sugerate în principal de partenerii sociali 
europeni.

Sprijinindu-se pe rezultatele cadrului legal existent, Directiva 
2009/38/CE reformată vizează, în special, să asigure eficacitatea 
drepturilor de informare și de consultare la nivel transnaţional 
a angajaţilor, să favorizeze crearea de noi comitete europene 
de întreprindere și să asigure certitudinea legală în ceea ce 
privește înfiinţarea și funcţionarea acestora. 

Mai multe informaţii

	 	Textul	 Directivei	 2009/38/CE	 a	 Parlamentului	 European	
și	 a	 Consiliului	 din	 6	 mai	 2009	 privind	 instituirea	 unui	
comitet	european	de	întreprindere	sau	a	unei	proceduri	de	
informare	și	consultare	a	lucrătorilor	în	întreprinderile	și	
grupurile	de	întreprinderi	de	dimensiune	comunitară	(JO	
L	122,	16.5.2009,	p.	28)	și	mai	multe	informaţii	pot	fi	găsite	
pe	 site-ul	 privind	 dreptul	 muncii	 al	 Comisiei	 Europene		
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&	
langId=ro).

Promovare și finanţare

	 	Uniunea	 Europeană	 face	 eforturi	 să	 susţină	
sensibilizarea	și	promovarea	cu	privire	la	cele	mai	bune	
practici	în	colaborare	cu	partenerii	sociali,	în	special	prin	
finanţarea	de	proiecte	vizând	schimbul	de	practici,	prin	
intermediul	 unei	 linii	 bugetare	 specifice	 (04.03.03.03:	
Informare,	 consultare	 și	 participare	 a	 reprezentanţilor	
întreprinderilor),	 pentru	 care	 s-a	 alocat	 o	 sumă	 de	
7,5	milioane	de	euro	pentru	2011.

Puncte de contact

Comisia	Europeană:	Direcţia	Generală	Ocuparea	Forţei	de	
Muncă,	Afaceri	Sociale	și	Incluziune,		
Dreptul	muncii,	1049	Bruxelles,		
e-mail:	EMPL-LABOUR-LAW@ec.europa.eu

Confederaţia	Europeană	a	Sindicatelor,		
Comitete	europene	de	întreprindere,		
5	boulevard	Roi	Albert	II,	1210	Bruxelles,		
e-mail:	ewc@etuc.org

BusinessEurope,	Afaceri	sociale,	Comitetul	european	de	
întreprindere,	168	avenue	de	Cortenbergh,	1049	Bruxelles,	
e-mail:	ewc@businesseurope.eu
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Instituirea comitetelor europene de 
întreprindere

Norme noi în Directiva 2009/38/CE

Furnizarea	 informaţiilor	 necesare: Conducerile centrale și 
locale sunt responsabile pentru furnizarea informaţiilor care 
să permită deschiderea de negocieri în vederea înfiinţării 
unui nou CEI.

Înfiinţarea	unui	organism	special	de	negociere	(OSN): OSN, 
care reprezintă lucrătorii în cadrul negocierilor care vizează 
încheierea unui acord cu privire la un CEI, este compus dintr-
un reprezentant la fiecare tranșă de 10 % din lucrătorii dintr-
un stat membru. Acesta are dreptul de a se întruni singur 
înainte și după fiecare reuniune cu conducerea centrală. 

Rolul	 partenerilor	 sociali: Organizaţiile sindicale și 
organizaţiile patronale europene competente trebuie 
informate cu privire la deschiderea negocierilor, pentru a le 
permite acestora să monitorizeze înfiinţarea de noi comitete 
europene de întreprindere și să promoveze bunele practici 
(a se vedea punctele de contact). Sindicatele se numără, de 
asemenea, printre experţii la care OSN poate apela pentru 
asistenţă pe durata negocierilor.

Conţinutul	 acordului: Acordul privind CEI trebuie să 
ţină seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate 
a lucrătorilor în cadrul CEI și să prevadă măsuri pentru 
adaptarea acestuia. 

Norme	 de	 rezervă:	 Cerinţele subsidiare care se aplică în 
absenţa unui acord conturează o distincţie între domeniile 
în care este nevoie de informare și cele în care este nevoie 
de consultare și oferă posibilitatea obţinerii unui răspuns 
motivat la orice aviz pe care îl pot formula. Pentru a asigura 
coordonarea activităţilor sale, CEI alege din rândul membrilor 
săi un comitet restrâns, format din cel mult cinci membri, care 
trebuie să dispună de condiţiile necesare pentru a-și putea 
desfășura activitatea în mod regulat.

Conceptele de informare și de consultare Funcţionarea comitetelor europene  
de întreprindere

Noul cadru al Directivei 2009/38/CE

Principiul	general:	Modalităţile de informare și de consultare 
a lucrătorilor sunt definite și aplicate astfel încât să se asigure 
efectul util al acţiunii acestora și să se permită luarea unor 
decizii eficace de către companie. 

Competenţa	 transnaţională	 a	 CEI: Aspectele care intră sub 
incidenţa competenţei CEI sunt cele transnaţionale. Sunt 
considerate ca fiind transnaţionale acele aspecte care se referă 
la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de 
întreprinderi de dimensiune comunitară ca întreg sau la cel 
puţin două întreprinderi sau unităţi ale unei întreprinderi sau 
ale grupului, situate în două state membre diferite. Elementele 
care pot fi luate în considerare pentru a stabili dacă o problemă 
este „transnaţională” sunt numărul de state membre vizate, 
nivelul de conducere implicat sau importanţa aspectelor 
pentru forţa de muncă europeană având în vedere extinderea 
potenţialului efect al acestora.

Legătura	cu	organismele	naţionale: Informarea și consultarea 
CEI sunt corelate cu cele ale organismelor naţionale de 
reprezentare a lucrătorilor. Modalităţile de corelare vor fi 
definite prin acord. În lipsa acestora, consultările la nivel 
european și la nivel naţional trebuie asigurate în cazul 
restructurării. 

Rolul și capacitatea reprezentanţilor 
angajaţilor

Reprezentarea	 colectivă:	 Membrii CEI dispun de mijloacele 
necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta 
directivă, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor 
lucrătorilor. Aceștia informează lucrătorii cu privire la conţinutul 
și la rezultatele procedurii de informare și de consultare puse în 
practică în cadrul CEI. 

Formarea: Reprezentanţilor angajaţilor li se asigură formare 
fără pierderi salariale.

Calendar

Directiva 2009/38/CE trebuie transpusă de statele membre 
înainte de 6 iunie 2011. La data respectivă, Directiva 94/45/
CE existentă (astfel cum a fost modificată prin Directiva 
97/74/CE și prin Directiva 2006/109/CE) va fi abrogată și 
înlocuită cu Directiva 2009/38/CE.

Măsurile naţionale de punere în aplicare a directivelor 
abrogate vor fi totuși menţinute și după 6 iunie 2011, 
pentru a acoperi cazurile în care noile obligaţii introduse 
de Directiva 2009/38/CE nu se aplică.

Acorduri referitoare la comitetele 
europene de întreprindere semnate 
sau revizuite între iunie 2009 și iunie 
2011

Directiva 2009/38/CE prevede o marjă de manevră de doi 
ani: obligaţiile care decurg din Directiva 2009/38/CE nu se 
aplică companiilor în cazul cărora acordurile de instituire 
de noi comitete europene de întreprindere sunt încheiate 
între 5 iunie 2009 și 5 iunie 2011 sau în cazul cărora 
acordurile sunt revizuite în această perioadă.

„Informare” înseamnă transmiterea de date de către angajator 
reprezentanţilor 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 conţinut corespunzător pentru 
a permite reprezentanţilor lucrătorilor să realizeze o evaluarea 
aprofundată a posibilului impact și, atunci când este cazul, să 
se pregătească în vederea acţiunilor de consultare cu organul 
competent din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau 
grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară în cauză. 

„Consultare” înseamnă stabilirea unui dialog și schimbul de opinii 
între reprezentanţii lucrătorilor și conducerea centrală sau orice alt 
nivel mai adecvat de conducere, într-un moment, într-un mod și cu 
un conţinut care să le permită reprezentanţilor lucrătorilor să emită 
un aviz, pe baza informaţiilor puse la dispoziţia lor, privind măsurile 
propuse la care se referă consultarea, fără a afecta responsabilităţile 
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. 

Clauza de adaptare

În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii 
întreprinderii sau grupului de întreprinderi, de exemplu în 
caz de fuziune, comitetul (comitetele) european (europene) 
de întreprindere existent(e) trebuie să fie adaptat(e) conform 
situaţiei. Această adaptare trebuie efectuată conform 
prevederilor acordului (acordurilor) aplicabil(e) sau, în lipsa 
unui acord și în cazul în care lucrătorii solicită acest lucru, în 
conformitate cu procedura de negociere pentru un nou acord 
în cadrul căruia membrii comitetelor europene de întreprindere 
existente urmează să fie asociaţi. Aceste comitete europene de 
întreprindere vor continua să funcţioneze, eventual sub formă 
adaptată, până la momentul încheierii unui nou acord. Această 
clauză (articolul 13 din Directiva 2009/38/CE) se aplică în toate 
situaţiile.
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restructurării. 

Rolul și capacitatea reprezentanţilor 
angajaţilor

Reprezentarea	 colectivă:	 Membrii CEI dispun de mijloacele 
necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta 
directivă, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor 
lucrătorilor. Aceștia informează lucrătorii cu privire la conţinutul 
și la rezultatele procedurii de informare și de consultare puse în 
practică în cadrul CEI. 

Formarea: Reprezentanţilor angajaţilor li se asigură formare 
fără pierderi salariale.

Calendar

Directiva 2009/38/CE trebuie transpusă de statele membre 
înainte de 6 iunie 2011. La data respectivă, Directiva 94/45/
CE existentă (astfel cum a fost modificată prin Directiva 
97/74/CE și prin Directiva 2006/109/CE) va fi abrogată și 
înlocuită cu Directiva 2009/38/CE.

Măsurile naţionale de punere în aplicare a directivelor 
abrogate vor fi totuși menţinute și după 6 iunie 2011, 
pentru a acoperi cazurile în care noile obligaţii introduse 
de Directiva 2009/38/CE nu se aplică.

Acorduri referitoare la comitetele 
europene de întreprindere semnate 
sau revizuite între iunie 2009 și iunie 
2011

Directiva 2009/38/CE prevede o marjă de manevră de doi 
ani: obligaţiile care decurg din Directiva 2009/38/CE nu se 
aplică companiilor în cazul cărora acordurile de instituire 
de noi comitete europene de întreprindere sunt încheiate 
între 5 iunie 2009 și 5 iunie 2011 sau în cazul cărora 
acordurile sunt revizuite în această perioadă.

„Informare” înseamnă transmiterea de date de către angajator 
reprezentanţilor 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 conţinut corespunzător pentru 
a permite reprezentanţilor lucrătorilor să realizeze o evaluarea 
aprofundată a posibilului impact și, atunci când este cazul, să 
se pregătească în vederea acţiunilor de consultare cu organul 
competent din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau 
grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară în cauză. 

„Consultare” înseamnă stabilirea unui dialog și schimbul de opinii 
între reprezentanţii lucrătorilor și conducerea centrală sau orice alt 
nivel mai adecvat de conducere, într-un moment, într-un mod și cu 
un conţinut care să le permită reprezentanţilor lucrătorilor să emită 
un aviz, pe baza informaţiilor puse la dispoziţia lor, privind măsurile 
propuse la care se referă consultarea, fără a afecta responsabilităţile 
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. 

Clauza de adaptare

În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii 
întreprinderii sau grupului de întreprinderi, de exemplu în 
caz de fuziune, comitetul (comitetele) european (europene) 
de întreprindere existent(e) trebuie să fie adaptat(e) conform 
situaţiei. Această adaptare trebuie efectuată conform 
prevederilor acordului (acordurilor) aplicabil(e) sau, în lipsa 
unui acord și în cazul în care lucrătorii solicită acest lucru, în 
conformitate cu procedura de negociere pentru un nou acord 
în cadrul căruia membrii comitetelor europene de întreprindere 
existente urmează să fie asociaţi. Aceste comitete europene de 
întreprindere vor continua să funcţioneze, eventual sub formă 
adaptată, până la momentul încheierii unui nou acord. Această 
clauză (articolul 13 din Directiva 2009/38/CE) se aplică în toate 
situaţiile.



Instituirea comitetelor europene de 
întreprindere

Norme noi în Directiva 2009/38/CE

Furnizarea	 informaţiilor	 necesare: Conducerile centrale și 
locale sunt responsabile pentru furnizarea informaţiilor care 
să permită deschiderea de negocieri în vederea înfiinţării 
unui nou CEI.

Înfiinţarea	unui	organism	special	de	negociere	(OSN): OSN, 
care reprezintă lucrătorii în cadrul negocierilor care vizează 
încheierea unui acord cu privire la un CEI, este compus dintr-
un reprezentant la fiecare tranșă de 10 % din lucrătorii dintr-
un stat membru. Acesta are dreptul de a se întruni singur 
înainte și după fiecare reuniune cu conducerea centrală. 

Rolul	 partenerilor	 sociali: Organizaţiile sindicale și 
organizaţiile patronale europene competente trebuie 
informate cu privire la deschiderea negocierilor, pentru a le 
permite acestora să monitorizeze înfiinţarea de noi comitete 
europene de întreprindere și să promoveze bunele practici 
(a se vedea punctele de contact). Sindicatele se numără, de 
asemenea, printre experţii la care OSN poate apela pentru 
asistenţă pe durata negocierilor.

Conţinutul	 acordului: Acordul privind CEI trebuie să 
ţină seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate 
a lucrătorilor în cadrul CEI și să prevadă măsuri pentru 
adaptarea acestuia. 

Norme	 de	 rezervă:	 Cerinţele subsidiare care se aplică în 
absenţa unui acord conturează o distincţie între domeniile 
în care este nevoie de informare și cele în care este nevoie 
de consultare și oferă posibilitatea obţinerii unui răspuns 
motivat la orice aviz pe care îl pot formula. Pentru a asigura 
coordonarea activităţilor sale, CEI alege din rândul membrilor 
săi un comitet restrâns, format din cel mult cinci membri, care 
trebuie să dispună de condiţiile necesare pentru a-și putea 
desfășura activitatea în mod regulat.

Conceptele de informare și de consultare Funcţionarea comitetelor europene  
de întreprindere

Noul cadru al Directivei 2009/38/CE

Principiul	general:	Modalităţile de informare și de consultare 
a lucrătorilor sunt definite și aplicate astfel încât să se asigure 
efectul util al acţiunii acestora și să se permită luarea unor 
decizii eficace de către companie. 

Competenţa	 transnaţională	 a	 CEI: Aspectele care intră sub 
incidenţa competenţei CEI sunt cele transnaţionale. Sunt 
considerate ca fiind transnaţionale acele aspecte care se referă 
la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de 
întreprinderi de dimensiune comunitară ca întreg sau la cel 
puţin două întreprinderi sau unităţi ale unei întreprinderi sau 
ale grupului, situate în două state membre diferite. Elementele 
care pot fi luate în considerare pentru a stabili dacă o problemă 
este „transnaţională” sunt numărul de state membre vizate, 
nivelul de conducere implicat sau importanţa aspectelor 
pentru forţa de muncă europeană având în vedere extinderea 
potenţialului efect al acestora.

Legătura	cu	organismele	naţionale: Informarea și consultarea 
CEI sunt corelate cu cele ale organismelor naţionale de 
reprezentare a lucrătorilor. Modalităţile de corelare vor fi 
definite prin acord. În lipsa acestora, consultările la nivel 
european și la nivel naţional trebuie asigurate în cazul 
restructurării. 

Rolul și capacitatea reprezentanţilor 
angajaţilor

Reprezentarea	 colectivă:	 Membrii CEI dispun de mijloacele 
necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta 
directivă, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor 
lucrătorilor. Aceștia informează lucrătorii cu privire la conţinutul 
și la rezultatele procedurii de informare și de consultare puse în 
practică în cadrul CEI. 

Formarea: Reprezentanţilor angajaţilor li se asigură formare 
fără pierderi salariale.

Calendar

Directiva 2009/38/CE trebuie transpusă de statele membre 
înainte de 6 iunie 2011. La data respectivă, Directiva 94/45/
CE existentă (astfel cum a fost modificată prin Directiva 
97/74/CE și prin Directiva 2006/109/CE) va fi abrogată și 
înlocuită cu Directiva 2009/38/CE.

Măsurile naţionale de punere în aplicare a directivelor 
abrogate vor fi totuși menţinute și după 6 iunie 2011, 
pentru a acoperi cazurile în care noile obligaţii introduse 
de Directiva 2009/38/CE nu se aplică.

Acorduri referitoare la comitetele 
europene de întreprindere semnate 
sau revizuite între iunie 2009 și iunie 
2011

Directiva 2009/38/CE prevede o marjă de manevră de doi 
ani: obligaţiile care decurg din Directiva 2009/38/CE nu se 
aplică companiilor în cazul cărora acordurile de instituire 
de noi comitete europene de întreprindere sunt încheiate 
între 5 iunie 2009 și 5 iunie 2011 sau în cazul cărora 
acordurile sunt revizuite în această perioadă.

„Informare” înseamnă transmiterea de date de către angajator 
reprezentanţilor 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 conţinut corespunzător pentru 
a permite reprezentanţilor lucrătorilor să realizeze o evaluarea 
aprofundată a posibilului impact și, atunci când este cazul, să 
se pregătească în vederea acţiunilor de consultare cu organul 
competent din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau 
grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară în cauză. 

„Consultare” înseamnă stabilirea unui dialog și schimbul de opinii 
între reprezentanţii lucrătorilor și conducerea centrală sau orice alt 
nivel mai adecvat de conducere, într-un moment, într-un mod și cu 
un conţinut care să le permită reprezentanţilor lucrătorilor să emită 
un aviz, pe baza informaţiilor puse la dispoziţia lor, privind măsurile 
propuse la care se referă consultarea, fără a afecta responsabilităţile 
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. 

Clauza de adaptare

În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii 
întreprinderii sau grupului de întreprinderi, de exemplu în 
caz de fuziune, comitetul (comitetele) european (europene) 
de întreprindere existent(e) trebuie să fie adaptat(e) conform 
situaţiei. Această adaptare trebuie efectuată conform 
prevederilor acordului (acordurilor) aplicabil(e) sau, în lipsa 
unui acord și în cazul în care lucrătorii solicită acest lucru, în 
conformitate cu procedura de negociere pentru un nou acord 
în cadrul căruia membrii comitetelor europene de întreprindere 
existente urmează să fie asociaţi. Aceste comitete europene de 
întreprindere vor continua să funcţioneze, eventual sub formă 
adaptată, până la momentul încheierii unui nou acord. Această 
clauză (articolul 13 din Directiva 2009/38/CE) se aplică în toate 
situaţiile.



Instituirea comitetelor europene de 
întreprindere

Norme noi în Directiva 2009/38/CE
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unui nou CEI.
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care reprezintă lucrătorii în cadrul negocierilor care vizează 
încheierea unui acord cu privire la un CEI, este compus dintr-
un reprezentant la fiecare tranșă de 10 % din lucrătorii dintr-
un stat membru. Acesta are dreptul de a se întruni singur 
înainte și după fiecare reuniune cu conducerea centrală. 

Rolul	 partenerilor	 sociali: Organizaţiile sindicale și 
organizaţiile patronale europene competente trebuie 
informate cu privire la deschiderea negocierilor, pentru a le 
permite acestora să monitorizeze înfiinţarea de noi comitete 
europene de întreprindere și să promoveze bunele practici 
(a se vedea punctele de contact). Sindicatele se numără, de 
asemenea, printre experţii la care OSN poate apela pentru 
asistenţă pe durata negocierilor.

Conţinutul	 acordului: Acordul privind CEI trebuie să 
ţină seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate 
a lucrătorilor în cadrul CEI și să prevadă măsuri pentru 
adaptarea acestuia. 

Norme	 de	 rezervă:	 Cerinţele subsidiare care se aplică în 
absenţa unui acord conturează o distincţie între domeniile 
în care este nevoie de informare și cele în care este nevoie 
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motivat la orice aviz pe care îl pot formula. Pentru a asigura 
coordonarea activităţilor sale, CEI alege din rândul membrilor 
săi un comitet restrâns, format din cel mult cinci membri, care 
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desfășura activitatea în mod regulat.
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și la rezultatele procedurii de informare și de consultare puse în 
practică în cadrul CEI. 

Formarea: Reprezentanţilor angajaţilor li se asigură formare 
fără pierderi salariale.
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adaptată, până la momentul încheierii unui nou acord. Această 
clauză (articolul 13 din Directiva 2009/38/CE) se aplică în toate 
situaţiile.



Norme noi pentru 
comitetele europene 
de întreprindere 
Perspectivă asupra Directivei 2009/38/CE

Un cadru nou începând din iunie 2011

Începând cu 6 iunie 2011, comitetele europene de 
întreprindere vor fi instituite și vor funcţiona în baza 
cadrului Directivei 2009/38/CE reformate, prin intermediul 
dispoziţiilor de punere în aplicare din statele membre.

Negocierea la nivel de companie 

O cerere din partea a 100 de angajaţi din două ţări sau o 
iniţiativă a angajatorului atrage după sine procesul de creare 
a unui nou CEI. Alcătuirea și funcţionarea fiecărui CEI sunt 
adaptate situaţiei specifice a companiei prin intermediul 
unui acord între conducere și reprezentanţii lucrătorilor din 
diferitele ţări implicate. Cerinţele subsidiare se aplică numai 
în absenţa acestui acord. 

Prioritatea acordată formulei negociate în cadrul companiilor 
în ceea ce privește instituirea și funcţionarea acestora a fost 
fundamentală pentru succesul comitetelor europene de 
întreprindere încă de la începutul acestora. Acest mecanism 
rămâne neschimbat.

Continuitate

Nu există o obligaţie generală de a renegocia acordurile 
de instituire a comitetelor europene de întreprindere în 
contextul noii directive. În plus, de la prima directivă, s-a 
stimulat instituirea timpurie de comitete europene de 
întreprindere, înainte de apariţia cerinţelor legale. Companiile 
care aveau acorduri valabile pentru întreaga forţă de muncă, 
ce prevedeau informarea și consultarea transnaţională a 
lucrătorilor la momentul în care directiva a produs primele 
efecte în 1996, nu sunt supuse obligaţiilor care decurg din 
noua directivă. Aceeași prevedere se aplică și în legătură cu 
extinderea directivei la Regatul Unit în 1999. Continuitatea 
acestor acorduri este asigurată prin Directiva 2009/38/CE.

La ce servesc comitetele europene de 
întreprindere? 

Comitetele europene de întreprindere (CEI) sunt organisme 
care reprezintă angajaţii europeni ai unei companii. Prin 
intermediul lor, lucrătorii sunt informaţi și consultaţi la nivel 
transnaţional de către conducere cu privire la progresul 
activităţii economice și la orice decizie importantă care i-ar 
putea afecta. 

Dreptul de a institui comitete europene de întreprindere 
a fost introdus prin Directiva 94/45/CE pentru întreprinderi 
sau grupuri de întreprinderi având cel puţin 1 000 de angajaţi 
din Uniunea Europeană și din celelalte ţări ale Spaţiului 
Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), 
cu cel puţin 150 de angajaţi în fiecare dintre cele două 
state membre. Un număr de aproximativ 970 de comitete 
europene de întreprindere reprezintă peste 15 milioane de 
angajaţi, favorizând dialogul social și anticiparea schimbărilor 
în companiile transnaţionale.

Comitete europene de întreprindere 
mai multe și mai eficiente

Cadrul legal pentru comitetele europene de întreprindere 
datează din 1994 și trebuia să fie adaptat la evoluţia 
contextului legislativ, economic și social și să fie clarificat. 
După consultarea partenerilor sociali europeni și după 
realizarea unei evaluări de impact, Comisia a depus în 2008 o 
propunere de reformare a directivei. Această nouă directivă a 
fost adoptată în 2009 de Parlamentul European și de Consiliu, 
cu unele modificări sugerate în principal de partenerii sociali 
europeni.

Sprijinindu-se pe rezultatele cadrului legal existent, Directiva 
2009/38/CE reformată vizează, în special, să asigure eficacitatea 
drepturilor de informare și de consultare la nivel transnaţional 
a angajaţilor, să favorizeze crearea de noi comitete europene 
de întreprindere și să asigure certitudinea legală în ceea ce 
privește înfiinţarea și funcţionarea acestora. 

Mai multe informaţii

	 	Textul	 Directivei	 2009/38/CE	 a	 Parlamentului	 European	
și	 a	 Consiliului	 din	 6	 mai	 2009	 privind	 instituirea	 unui	
comitet	european	de	întreprindere	sau	a	unei	proceduri	de	
informare	și	consultare	a	lucrătorilor	în	întreprinderile	și	
grupurile	de	întreprinderi	de	dimensiune	comunitară	(JO	
L	122,	16.5.2009,	p.	28)	și	mai	multe	informaţii	pot	fi	găsite	
pe	 site-ul	 privind	 dreptul	 muncii	 al	 Comisiei	 Europene		
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&	
langId=ro).

Promovare și finanţare

	 	Uniunea	 Europeană	 face	 eforturi	 să	 susţină	
sensibilizarea	și	promovarea	cu	privire	la	cele	mai	bune	
practici	în	colaborare	cu	partenerii	sociali,	în	special	prin	
finanţarea	de	proiecte	vizând	schimbul	de	practici,	prin	
intermediul	 unei	 linii	 bugetare	 specifice	 (04.03.03.03:	
Informare,	 consultare	 și	 participare	 a	 reprezentanţilor	
întreprinderilor),	 pentru	 care	 s-a	 alocat	 o	 sumă	 de	
7,5	milioane	de	euro	pentru	2011.

Puncte de contact

Comisia	Europeană:	Direcţia	Generală	Ocuparea	Forţei	de	
Muncă,	Afaceri	Sociale	și	Incluziune,		
Dreptul	muncii,	1049	Bruxelles,		
e-mail:	EMPL-LABOUR-LAW@ec.europa.eu

Confederaţia	Europeană	a	Sindicatelor,		
Comitete	europene	de	întreprindere,		
5	boulevard	Roi	Albert	II,	1210	Bruxelles,		
e-mail:	ewc@etuc.org

BusinessEurope,	Afaceri	sociale,	Comitetul	european	de	
întreprindere,	168	avenue	de	Cortenbergh,	1049	Bruxelles,	
e-mail:	ewc@businesseurope.eu
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Norme noi pentru 
comitetele europene 
de întreprindere 
Perspectivă asupra Directivei 2009/38/CE

Un cadru nou începând din iunie 2011

Începând cu 6 iunie 2011, comitetele europene de 
întreprindere vor fi instituite și vor funcţiona în baza 
cadrului Directivei 2009/38/CE reformate, prin intermediul 
dispoziţiilor de punere în aplicare din statele membre.

Negocierea la nivel de companie 

O cerere din partea a 100 de angajaţi din două ţări sau o 
iniţiativă a angajatorului atrage după sine procesul de creare 
a unui nou CEI. Alcătuirea și funcţionarea fiecărui CEI sunt 
adaptate situaţiei specifice a companiei prin intermediul 
unui acord între conducere și reprezentanţii lucrătorilor din 
diferitele ţări implicate. Cerinţele subsidiare se aplică numai 
în absenţa acestui acord. 

Prioritatea acordată formulei negociate în cadrul companiilor 
în ceea ce privește instituirea și funcţionarea acestora a fost 
fundamentală pentru succesul comitetelor europene de 
întreprindere încă de la începutul acestora. Acest mecanism 
rămâne neschimbat.

Continuitate

Nu există o obligaţie generală de a renegocia acordurile 
de instituire a comitetelor europene de întreprindere în 
contextul noii directive. În plus, de la prima directivă, s-a 
stimulat instituirea timpurie de comitete europene de 
întreprindere, înainte de apariţia cerinţelor legale. Companiile 
care aveau acorduri valabile pentru întreaga forţă de muncă, 
ce prevedeau informarea și consultarea transnaţională a 
lucrătorilor la momentul în care directiva a produs primele 
efecte în 1996, nu sunt supuse obligaţiilor care decurg din 
noua directivă. Aceeași prevedere se aplică și în legătură cu 
extinderea directivei la Regatul Unit în 1999. Continuitatea 
acestor acorduri este asigurată prin Directiva 2009/38/CE.

La ce servesc comitetele europene de 
întreprindere? 

Comitetele europene de întreprindere (CEI) sunt organisme 
care reprezintă angajaţii europeni ai unei companii. Prin 
intermediul lor, lucrătorii sunt informaţi și consultaţi la nivel 
transnaţional de către conducere cu privire la progresul 
activităţii economice și la orice decizie importantă care i-ar 
putea afecta. 

Dreptul de a institui comitete europene de întreprindere 
a fost introdus prin Directiva 94/45/CE pentru întreprinderi 
sau grupuri de întreprinderi având cel puţin 1 000 de angajaţi 
din Uniunea Europeană și din celelalte ţări ale Spaţiului 
Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), 
cu cel puţin 150 de angajaţi în fiecare dintre cele două 
state membre. Un număr de aproximativ 970 de comitete 
europene de întreprindere reprezintă peste 15 milioane de 
angajaţi, favorizând dialogul social și anticiparea schimbărilor 
în companiile transnaţionale.

Comitete europene de întreprindere 
mai multe și mai eficiente

Cadrul legal pentru comitetele europene de întreprindere 
datează din 1994 și trebuia să fie adaptat la evoluţia 
contextului legislativ, economic și social și să fie clarificat. 
După consultarea partenerilor sociali europeni și după 
realizarea unei evaluări de impact, Comisia a depus în 2008 o 
propunere de reformare a directivei. Această nouă directivă a 
fost adoptată în 2009 de Parlamentul European și de Consiliu, 
cu unele modificări sugerate în principal de partenerii sociali 
europeni.

Sprijinindu-se pe rezultatele cadrului legal existent, Directiva 
2009/38/CE reformată vizează, în special, să asigure eficacitatea 
drepturilor de informare și de consultare la nivel transnaţional 
a angajaţilor, să favorizeze crearea de noi comitete europene 
de întreprindere și să asigure certitudinea legală în ceea ce 
privește înfiinţarea și funcţionarea acestora. 

Mai multe informaţii

	 	Textul	 Directivei	 2009/38/CE	 a	 Parlamentului	 European	
și	 a	 Consiliului	 din	 6	 mai	 2009	 privind	 instituirea	 unui	
comitet	european	de	întreprindere	sau	a	unei	proceduri	de	
informare	și	consultare	a	lucrătorilor	în	întreprinderile	și	
grupurile	de	întreprinderi	de	dimensiune	comunitară	(JO	
L	122,	16.5.2009,	p.	28)	și	mai	multe	informaţii	pot	fi	găsite	
pe	 site-ul	 privind	 dreptul	 muncii	 al	 Comisiei	 Europene		
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&	
langId=ro).
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	 	Uniunea	 Europeană	 face	 eforturi	 să	 susţină	
sensibilizarea	și	promovarea	cu	privire	la	cele	mai	bune	
practici	în	colaborare	cu	partenerii	sociali,	în	special	prin	
finanţarea	de	proiecte	vizând	schimbul	de	practici,	prin	
intermediul	 unei	 linii	 bugetare	 specifice	 (04.03.03.03:	
Informare,	 consultare	 și	 participare	 a	 reprezentanţilor	
întreprinderilor),	 pentru	 care	 s-a	 alocat	 o	 sumă	 de	
7,5	milioane	de	euro	pentru	2011.
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