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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 7 martie 2022 

Nr. 4c-9/104 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ştefan MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

înaintăm proiectul de opinie asupra documentului privind COMUNICAREA 

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, document transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 7 martie 2022 

Nr. 4c-9/104 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra COMUNICĂRII 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 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu documentul privind 
COMUNICAREA 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 pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 
materialele conexe, inclusiv Fişa de informare întocmită de către Direcţia 
pentru Uniunea Europeană, în şedinţa din data de 1 martie 2022.  

 
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că în urma angajamentului 
asumat de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, Comisia propune 
un set de măsuri care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 
lucrul pe platforme și a subliniat că „transformarea digitală aduce cu ea 
schimbări rapide, care ne afectează piețele forței de muncă”. 

 



 
3/4

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. 

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. 

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. 
 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  
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Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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