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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a 

părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a 
Consiliului 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 
art.170 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu propunerea de 

Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa 

profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 

2010/18/UE a Consiliului – COM (2017) 253, pentru examinarea fondului şi 
verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa din data de 13 iunie 2017. 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că reconcilierea muncii cu viaţa privată 
este un drept recunoscut prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene [art. 33(2)] şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (art. 
153 şi 157).  

Problematica este guvernată prin dispoziţiile legislative şi nelegislative 
existente la nivelul UE: Directiva 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 care 
introduce măsuri pentru îmbunătățirea siguranței și sănătăţii la locul de muncă 
în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează;  
Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a 
acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE.  
În decembrie 2015, Comisia a publicat Angajamentul strategic pentru 
egalitatea de gen 2016-2019, ca urmare și în continuarea strategiei Comisiei 
pentru egalitatea între bărbați și femei (2010-2015). La 26 octombrie 2015, 



 

2/4

Consiliul a adoptat „Planul de acțiune privind egalitatea de gen 2016-2020”, pe 
baza documentului de lucru comun al serviciilor Comisiei și SEAE. 

În ceea ce priveşte munca flexibilă, legislaţia UE prevede dreptul 
părinţilor de a solicita reducerea timpului de muncă, program flexibil la 
întoarcerea din concediul parental (Directiva 2010/18/UE), precum și 
eliminarea discriminării în ceea ce priveşte lucrul cu fracțiune de normă 
(Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în materie de 
încadrare în muncă și de muncă).  

Propunerea de directivă COM (2017) 253 este coerentă cu dispozițiile 
existente, introducând evoluții legislative acolo unde s-a considerat că 
dispozițiile actuale sunt insuficiente și trebuie să evolueze în conformitate cu 
schimbările din societate. 

Prima dintre măsurile legislative preconizate este propunerea de directivă 
a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului. 

Directiva este urmare directă a retragerii propunerii făcute de Comisie în 
2008 referitor la revizuirea Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a 
sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de 
curând sau care alăptează.  

Obiectivele specifice ale directivei sunt îmbunătățirea accesului la 
formulele care permit atingerea unui echilibru între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi concediile și formulele flexibile de lucru şi utilizarea sporită în 
rândul bărbaților a concediilor paternale și a formulelor flexibile de lucru.  

Directiva stabilește cerințe minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau menținerii unor dispoziții mai favorabile. Drepturile 
dobândite în temeiul cadrului juridic existent trebuie să se aplice în continuare, 
cu excepția cazului în care directiva introduce dispoziții mai favorabile.  

De asemenea, directiva prevede o serie de standarde minime pentru 
concediul parental, concediul de paternitate și concediul de îngrijire: 

• un nou drept pentru tați de a beneficia de un concediu de cel puțin 10 
zile lucrătoare în jurul datei nașterii copilului; 

• dreptul existent la un concediu parental de patru luni poate fi exercitat 
pentru copiii cu vârste de până la 12 ani, față de orientarea neobligatorie 
care prevede în acest moment vârsta de 8 ani; 

• concediul parental devine totodată un drept individual pentru mame și 
tați, fără transferul celor patru luni către celălalt părinte; 

• pentru prima dată se introduce un concediu de îngrijire de cinci zile pe 
an, în cazul bolii unei rude directe; 

• dreptul părinților cu copii de până la 12 ani și persoanelor cu 
responsabilități de îngrijire de a solicita forme de muncă flexibile. 
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Toate aceste concedii legate de familie vor fi remunerate cel puțin la 
nivelul concediului medical.  
Rezultate preconizate: 
- pentru cetăţeni: propunerea va îmbunătăți condițiile pentru părinții și 
îngrijitorii care lucrează, sporind gradul de ocupare a forței de muncă, 
veniturile și avansarea în carieră pentru femei; se vor reduce diferențele de 
gen privind remunerația și pensia, riscul de sărăcie al femeilor; tații vor avea 
mai multe oportunități și stimulente de participare la viața de familie; îngrijitorii 
care se ocupă de o rudă vârstnică, bolnavă sau cu dizabilități vor putea lipsi o 
perioadă de la serviciu; 
- pentru întreprinderi: un număr mai mare de femei pe piața muncii înseamnă 
și o rezervă mai mare de talente; se vor combate deficitele de competențe; 
întreprinderile vor reuși mai bine să atragă și să păstreze lucrătorii, lucrătorii 
vor avea mai puține absențe și vor fi mai motivați, ceea ce va crește 
productivitatea companiilor.  

Dispozițiile privind concediile și formulele flexibile de lucru vor conduce la 
o scădere a costurilor de înlocuire (cu 100 de miliarde EUR) și a absențelor de 
la locul de muncă (ceea ce se va traduce printr-un beneficiu de 23 de miliarde 
EUR) în perioada 2015-2055. Formulele de muncă la distanță, ca parte a 
dispozițiilor referitoare la formulele flexibile de lucru, ar putea avea și ele un 
impact pozitiv asupra mediului; 
- pentru statele membre: finanțele publice vor fi mai durabile datorită reducerii 
șomajului și creșterii veniturilor din impozite; 
- pentru economie: creșterea ofertei de forță de muncă va impulsiona 
competitivitatea; se vor aborda problemele demografice prin valorificarea 
deplină a capitalului uman. 

Statele membre trebuie să transpună directiva în termen de doi ani de la 
adoptare și să comunice Comisiei măsurile naționale de executare. 

 
Referitor la principiul subsidiarităţii în cadrul competenţelor partajate 

între Comunitate şi statele membre, s-a precizat că acesta este respectat în 
măsura în care statele membre pot prevedea măsuri suplimentare pentru a 
sprijini echilibrul dintre viața profesională și cea privată, a mări participarea 
femeilor pe piața muncii și a promova un echilibru de gen sporit în ceea ce 
privește repartizarea responsabilităților de îngrijire. Tipul și conținutul 
măsurilor adoptate de statele membre variază considerabil. 

Există dovezi care arată că evoluțiile legislative de la nivel național în 
ceea ce privește concediul de maternitate și concediul pentru creșterea 
copilului au fost, în mare măsură, determinate de legislația UE. Pornind de la 
acquis-ul existent și limitând sarcina asupra întreprinderilor (în special a IMM-
urilor), instituirea unor cerințe juridice minime suplimentare privind echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată va contribui la crearea unor condiții de 
concurență echitabile pentru companii și lucrători.  
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Doar acțiunea la nivelul UE va aborda diferențele dintre actualele 
dispoziții juridice naționale, va asigura faptul că statele membre merg în 
aceeași direcție și promovează egalitatea dintre bărbați și femei din punctul de 
vedere al șanselor pe piața muncii. Valoarea adăugată a UE în ceea ce privește 
modernizarea acquis-ului său constă în asigurarea unui nivel minim de 
protecție egală pentru cetățenii UE, bărbați și femei, în întreaga Uniune.  

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 
supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Csép Éva Andrea 
        

           

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 


		2017-06-19T14:39:53+0300
	Lidia Vladescu




