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Bucureşti,  8 martie 2022 

Nr.4c-21/32 

 

 

PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Condiţii de muncă mai 

bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor 

digitalizării pentru viitorul muncii [COM(2021) 761] 

 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, în 

conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare,  în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 

(TUE), a Protocolului nr. 1 şi Protocolului nr. 2, anexate TUE şi a Tratatului privind 

funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), pentru examinarea fondului cu documentul 

nelegislativ- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: 

valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii [COM(2021) 761], 

transmis  cu  adresa  nr.1/E/2022  și înregistrat cu nr. 4c-21/32 în data de 22.02.2022. 

Rezumat: Comunicarea prezintă măsuri concrete de îmbunătățire a condițiilor de 

muncă în ceea ce privește lucrul pe platforme, în vederea valorificării beneficiilor 

transformării digitale și protejării economiei de piață europeană. De asemenea, UE dorește 

să contribuie la viitoarele standarde mondiale pentru lucrul de înaltă calitate pe platforme, 

care funcționează transfrontalier și justifică o abordare de reglementare transfrontalieră.   

Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au remarcat următoarele: 
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Obiectivul general al acestei comunicări este dezvoltarea creșterii durabile a 

platformelor digitale de muncă din UE, prin abordarea și măsurile la nivelul UE în materie 

de lucru pe platforme, care sunt completate de acțiuni pe care autoritățile naționale, 

partenerii sociali și alți actori relevanți ar trebui să le întreprindă la nivelul lor. 

Comunicarea urmărește, de asemenea, să pună bazele activității privind viitoarele 

standarde globale pentru lucrul de înaltă calitate pe platforme. 

La 9 decembrie, Comisia Europeană a propus un set de măsuri pentru îmbunătățirea 

condițiilor de muncă în ceea ce privește lucrul pe platforme și pentru sprijinirea creșterii 

durabile a platformelor digitale de muncă din UE. 

Noile norme vor garanta că persoanele care lucrează prin intermediul platformelor 

digitale de muncă se pot bucura de drepturile în materie de muncă și de beneficiile sociale 

care le revin și vor beneficia, de asemenea, de protecție suplimentară în ceea ce privește 

utilizarea gestionării algoritmice (și anume, sisteme automatizate care sprijină sau 

înlocuiesc funcțiile manageriale la locul de muncă). Un set comun de norme ale UE va 

oferi o securitate juridică sporită, permițându-le astfel platformelor digitale de muncă să 

beneficieze pe deplin de potențialul economic al pieței unice și de condiții de concurență 

echitabile. 

În cadrul acestui set, Comisia prezintă: 

• o propunere de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 

lucrul pe platforme; 

• un proiect de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul 

concurenței în cazul contractelor colective de muncă în ceea ce privește condițiile de 

muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă individuală, care vizează 

persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă; 

• solicitări de noi măsuri adresate autorităților naționale, partenerilor sociali și 

tuturor părților interesate relevante pentru a obține condiții de muncă mai bune pentru cei 

care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă. 

Directiva propusă instituie măsuri pentru a aborda riscul de clasificare greșită a 

statutului profesional în contextul lucrului pe platforme și abordează provocările legate de 

gestionarea algoritmică în contextul lucrului pe platforme, precum și provocările legate de 

transparență și trasabilitate. 

Totodată, printre principalele elemente propuse de directivă se află: 

• o listă de criterii pentru a stabili dacă o platformă digitală de muncă exercită 

un control asupra unei persoane și, prin urmare, dacă persoana ar trebui să fie considerată 

lucrător; 



3 
 

• statele membre să se asigure că prezumția statutului profesional este efectivă 

și poate fi pusă în aplicare, dar și contestată; 

• stabilirea unui nou set de drepturi pentru persoanele care fac obiectul 

gestionării algoritmice în cadrul lucrului pe platforme; 

• solicitarea platformelor digitale de muncă să declare munca în țara în care își 

desfășoară activitatea și să furnizeze autorităților naționale informații privind persoanele 

care lucrează prin intermediul lor și termenii și condițiile care li se aplică acestora. 

Proiectul de orientări urmărește să asigure faptul că legislația în materie de 

concurență nu împiedică negocierile colective privind remunerarea și alte aspecte ale 

condițiilor de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă individuală 

aflate întro poziție vulnerabilă. 

Pentru a valorifica la maximum acest nou cadru privind lucrul pe platforme, Comisia 

invită statele membre:  

• să ofere sprijin pentru asigurarea respectării legislației – cum ar fi orientări sau 

cursuri de formare specifice pentru inspectorate cu privire la provocările generate de 

gestionarea algoritmică;  

•  să mențină norme privind coordonarea în materie de securitate socială; 

• să îmbunătățească colectarea datelor privind lucrul pe platforme și să dezvolte 

canale bilaterale pentru schimbul de date relevante cu alte state membre. 

 În urma analizei şi dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil 

Comunicării COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 

Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a 

beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii, în sedința din data de 8 martie 2022, care 

s-a desfășurat în sistem online si fizic. 

  

  

       PREȘEDINTE, 

                   Gigel Sorinel ȘTIRBU 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 


