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Introducere
Globalizarea a adus provocări noi în lumea muncii, câștigând avânt în ultimele decenii 
ale secolului XX și accelerând și mai mult în secolul XXI datorită dezvoltării tehnologi-
ce. Companiile internaționale și-au sporit gama de operațiuni prin utilizarea practicilor 
de offshoring, căutând resurse pentru dezvoltarea modelelor lor de afaceri sau pentru 
creșterea competitivității acestora, de exemplu, prin accesul la forță de muncă mai ief-
tină sau mai puțin organizată. Restructurarea transfrontalieră a multinaționalelor – cum 
ar fi fuziuni, divizări, achiziții etc., urmau să servească scopurilor menționate mai sus.

Prin urmare a fost necesar să se creeze un nivel de negociere colectivă proporțional 
cu nivelul la care se iau decizii importante ale întreprinderilor care afectează ocuparea 
forței de muncă și condițiile de muncă. Încă de la sfârșitul anilor 1980, sindicatele euro-
pene au încercat să introducă reglementări în cea de-a cincea directivă privind dreptul 
societăților comerciale, care să protejeze drepturile lucrătorilor la informare, consultare 
și participare, dar această încercare s-a dovedit a fi nereușită. În 1994, a fost adoptată 
o  Directivă care oferă posibilitatea înființării comitetelor europene de întreprindere, 
ceea ce reprezintă un progres semnificativ. La începutul anilor 2000, lucrătorii din Soci-
etatea Europeană (SE) și Societatea Cooperativă Europeană (SCE) au dobândit, de ase-
menea, competențe semnificative în domeniul informării, consultării și participării. Cu 
toate acestea, numărul acestora din urmă este relativ mic în Uniunea Europeană, în 
timp ce comitetele europene de întreprindere îndeplinesc doar parțial speranțele pe 
care le au de a stabili un nivel european al relațiilor colective de muncă.

Sindicatele se temeau, de asemenea, că o parte din restructurarea transfrontalieră ar 
avea ca rezultat limitarea drepturilor lor la informare, consultare și participare și, în plus, 
acesta ar putea fi unul dintre motivele acestor procese de restructurare. Prin urmare, 
ele au insistat ca Directiva 2005/56/CE privind fuziunile transfrontaliere să conțină pre-
vederi care să asigure că mecanismele de dialog social în cadrul societăților care fuzi-
onează vor fi menținute la un nivel care nu este mai rău decât înainte de fuziune – în 
anumite condiții. Aceste drepturi de muncă au fost repetate în Directiva UE 2017/1132/
CE, ulterioară, privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale. În plus, Di-
rectiva 2019/2121 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește conver-
siile, fuziunile și divizările transfrontaliere a extins domeniul de aplicare al restructurării 
reglementate de la fuziuni la divizări și conversii.



3

Obiectivul cheie al proiectului „Let us participate. Cross-border corporate reorganiza-
tion and the future of employee involvement in corporate governance (Să participăm. 
Reorganizarea corporativă transfrontalieră și viitorul implicării angajaților în guvernan-
ța corporativă)” este creșterea implicării angajaților în negocierea colectivă transfron-
talieră și dialogul social, printr-o mai bună înțelegere a  reorganizării transnaționale 
a  întreprinderilor, a participării la nivel de conducere și a  instrumentelor comitetelor 
europene de întreprindere din UE. Obiectivul va fi atins printr-o mai bună cunoaștere 
și conștientizare a legislației UE, printr-o cooperare transnațională consolidată și prin-
tr-un plan de acțiune comun, menit să consolideze eficacitatea funcționării comitetului 
european de întreprindere și a participării la nivel de conducere, inclusiv a proceselor 
de reorganizare transfrontalieră.

Obiectivele specifice ale proiectului includ:

• Legislația UE privind implicarea lucrătorilor tranformată în plan de acțiune 
elaborat de partenerii sociali, inclusiv răspunsuri concrete la provocările pe care 
le impune implicarea lucrătorilor în procesul de globalizare;

• Consolidarea cooperării transnaționale între reprezentanții lucrătorilor 
și angajatorilor din 5 state membre ale UE și 1 țară candidată, în vederea 
îmbunătățirii anticipării schimbărilor și a promovării gestionării participative 
a proceselor transnaționele de reorganizare în întreprinderi;

• O mai bună coordonare transnațională a acțiunilor întreprinse de reprezentanții 
lucrătorilor și angajatorilor în scopul dezvoltării unor metode eficiente de 
exercitare a drepturilor lucrătorilor la informare, consultare și participare în 
contextul reorganizării transnaționale a întreprinderilor;

• Partenerii sociali și actorii sociali la nivel de societate familiarizați cu legislația și 
politicile UE în domeniul implicării angajaților și cu acordurile dintre societățile 
transnaționale în contextul mobilității și reorganizării transnaționale (conversii, 
fuziuni, divizări).

Pentru a atinge aceste obiective, proiectul a presupus un pachet cuprinzător de acti-
vități. În primul rând, a fost implementată o metodă pas cu pas pentru colectarea de 
informații (reglementări legale, practici și opinii ale partenerilor sociali) cu privire la trei 
subiecte prioritare, și anume: reorganizarea transnațională a întreprinderilor în contex-
tul negocierii colective transfrontaliere și al dialogului social, participarea lucrătorilor la 
nivel de conducere și comitete europene de întreprindere. Așadar, au fost organizate 
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trei ateliere: 1. Atelier de consolidare a capacităților (25 ianuarie 2021), axat pe reorga-
nizarea corporativă transfrontalieră a întreprinderilor, 2. Atelier strategic I (21-22 aprilie 
2021), care a  analizat problema participării la nivel de conducere și 3. Atelier strate-
gic II (13-14 octombrie 2021), care s-a referit la problematica comitetelor europene de 
întreprindere. Datorită circumstanțelor excepționale, cauzate de pandemia COVID-19, 
toate atelierele au avut loc online, folosind comunicarea pe internet, și pentru a facilita 
comunicarea, au fost traduse în limbile tuturor partenerilor. Înaintea fiecăruia dintre 
cele trei ateliere, partenerii au fost rugați să pregătească date naționale pentru fiecare 
dintre problemele principale. Așadar, au fost elaborate 18 mini – rapoarte (trei rapoarte 
ale fiecăruia dintre cei șase parteneri), care au rezultat printr–un raport final (Document 
de motivare), acoperind principalele rezultate ale studiilor naționale, inclusiv recoman-
dările privind acțiuni suplimentare necesare pentru a  răspunde globalizării societă-
ților multinaționale și pentru a stabili un nivel relevat de negociere colectivă pentru 
a  echilibra puterea muncii și a  capitalului. Atelierele au permis creșterea capacității 
organizațiilor partenere în domeniul dezvoltării democrației la nivel de întreprindere 
prin schimbul de experiență între parteneri și prin îmbunătățirea expertizei acestora în 
domeniul dialogului social transfrontalier. În final, a fost elaborat un tutorial video pen-
tru a completa activitățile de consolidare a capacității și pentru a ajuta o campanie co-
respunzătoare de sensibilizare și diseminare, bazată pe rezultatele cheie ale studiului.

Parteneriatul a  fost condus de Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei 
Lavoratori - CONFSAL (Italia) și a constat din cei parteneri, inclusiv sindicate și organiza-
ții patronale: Federaciòn De Trabajadores Independientes del Comercio - FETICO (Spa-
nia), Business Confederation of Macedonia – BCM (Republica Macedonia de Nord), Fe-
deracja Zwiazków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce – FZZMiH (Polonia), 
Forum for International Cooperation – FIC (Danemarca).  The Institute of Public Affairs 
– IPA (Polonia) a jucat rolul unui partener responsabil privind gestionarea studiului de 
cercetare și pregătirea raportului final. Parteneriatul a  fost susținut de următorii par-
teneri asociați: Uniunea Sindicală Teritorială – Filiala Brașov a Confederației Naționale 
Sindicale Cartel Alfa – Cartel Alfa Brașov (România), Samostoen Sindikat na Robotnicite 
od Energetika, Rudarstvo I Industrija na R. Makedonija – SSERI (Republica Macedonia 
de Nord), Asociaciòn Industrial Técnica y de Comercio – ASITECO (Spania). Un astfel 
de parteneriat versatil a asigurat acoperirea diferitelor grupuri de relații industriale din 
Europa și efectuarea unei analize comparative în conformitate cu următoarele dimen-
siuni: A. sindicate vs. organizații patronale, B. țări UE vs. țări candidate, C. state membre 
„vechi” vs. state membre „noi”, D. clustere de relații industriale: țări scandinave (Dane-
marca), țări sud-europene (Italia, Spania), țări din Europa Centrală și cea de Est, inclusiv 
tip intra–cluster (Polonia, România, Macedonia).
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Metodologia studiului a presupus aplicarea aceluiași set de instrumente de cercetare 
pentru fiecare dintre cele trei aspecte examinate, implementate în țările partenere. În 
primul rând, partenerii au efectuat cercetări de birou, care au vizat analiza reglementă-
rilor legale pe fiecare dintre subiecte și revizuirea literaturii la nivel de țară (rapoarte de 
cercetare, articole științifice, articole de presă, documente furnizate de partenerii soci-
ali și experți, etc.). Analiza cercetării de birou a fost completată de un set de interviuri 
aprofundate, realizate de experți cu reprezentanți ai sindicatelor, ai angajatorilor și ai 
organizațiilor patronale și cu experți (în principal, din mediul academic) pentru a co-
lecta punctele lor de vedere privind reorganizarea corporativă transfrontalieră a între-
prinderilor, reprezentarea angajaților la nivel de conducere și comitetele europene de 
întreprindere.

Structura raportului reflectă structura activităților de proiect, așadar, conținutul aces-
tuia este prezentat în ordine tematică. Fiecare parte prezintă rezultatele cheie ale studi-
ilor naționale în perspectivă comparativă, acolo unde este posibil. Capitolele raportului 
conțin două părți generale: o scurtă descriere a reglementărilor legale la nivelul UE și 
la nivel național și opiniile partenerilor sociali cu privire la subiectul analizei. Rapor-
tul se încheie cu rezumatul recomandărilor prezentate de parteneri, adresate actori-
lor publici și autorităților de reglementare, subliniind acțiunile necesare care trebuie 
întreprinse pentru a  îmbunătăți dialogul social și pentru a stabili negocieri colective 
transfrontaliere solide.
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Reorganizarea corporativă 
transfrontalieră a întreprinderilor
AMPLOARE A REORGANIZ ĂRI I  TR ANSFRONTALIERE A ÎNTREPRINDERILOR

Conform datelor furnizate de Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA), 
valoarea totală a  fuziunilor și achizițiilor la nivel mondial a crescut semnificativ de la 
mijlocul anilor ’80 și a fluctat de atunci, atingând vârful la șfârșitul anilor ’90, chiar îna-
inte de criza financiară din 2008+ și până în 2015 (Graficul 1). Valoarea anuală a fuziu-
nilor și achizițiilor după 2015 a depășit 3,000 miliarde USD, iar numărul anual al acestor 
evenimente a depășit 45,000 de tranzacții. S-ar putea ajunge la o concluzie generală 
conform căreia activitatea de vârf în ceea ce privește fuziunile și achizițiile coincide cu 
alți indicatori ai „excesului speculativ”, cum ar fi vârfurile pieței bursiere și activitatea de 
creditare. În special, numărul de fuziuni și achiziții foarte mari crește în aceste perioade, 
deoarece condițiile de creditare erau foarte laxe și este mai ușoră restructurarea com-
paniilor cu ajutorul creditelor ieftine (Cremers, Vitols 2019).

Graficul 1. Numărul și valoarea fuziunilor și achizițiilor la nivel mondial, 1985-2020

Sursă: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 

https://imaa-institute.org/
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Dinamica schimbărilor în domeniul fuziunilor și achizițiilor în Europa este similară di-
namicii globale (Graficul 2). Valoarea tranzacțiilor din ultimele două decenii a fluctuat 
între 500 și 1,800 miliarde EUR, iar numărul tranzacțiilor a fluctuat între 10,000 și 18,000 
în aceeași perioadă.

Graficul 2. Numărul și valoarea fuziunilor și achizițiilor în Europa, 1985-2020

Sursă: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 

De asemenea, în cazul fuziunilor și achizițiilor transfrontaliere la nivel mondial, se poa-
te observa o dinamică similară (Graficul 3). Atât valoarea, cât și numărul acestora au 
crescut semnificariv începând cu anii 1980 și au fluctuat într-o dinamică similară cu alte 
evenimente de restructurare la nivel mondial și în Europa. Așadar, valoarea și numărul 
acestora sunt, în mod evident, proporțional mai mici. Institute for Mergers, Acquisitions 
and Alliances nu furnizează date pentru Europa.

Graficul 3. Numărul și valoarea fuziunilor și achizițiilor transfrontaliere, 1985-2020 

Sursă: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 

https://imaa-institute.org/
https://imaa-institute.org/
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Conform studiului privind implementarea transfrontalieră a fuziunii, comandat de Co-
misia Europeană, între 2008 și 2012 au avut loc 1,227 de fuziuni transfrontaliere în ca-
drul UE și SEE, cu o tendință în creștere evidentă (Bech-Bruun and Lexidale 2013). Un 
studiu realizat în mod specific cu privire la fuziunile transfrontaliere în care o întreprin-
dere germană a fost implicată în perioada 2008-2012 arată, de asemenea, o tendință în 
creștere evidentă (Bayer 2013).

PREZENTARE DE ANSAMBLU JURIDIC

LEGISL AȚIA UE
După cum s-a descris mai sus, într-un mediu de afaceri global, care se schimbă rapid și 
constant, flexibilitatea întreprinderilor de a evolua, de a se adapta și reorganiza rapid 
este esențială pentru stabilirea compativității globale a întreprinderilor. Așadar, reorga-
nizarea întreprinderilor este adesea dăunătoare în ceea ce privește securitatea și dura-
bilitatea locurilor de muncă. Uniunea Europeană a elaborat o legislație care să permită 
întreprinderilor din UE să se divizeze sau să fuzioneze mai ușor și, în același timp, să 
se asigure că sunt protejate drepturile lucrătorilor prin diferite forme de dialog social. 
Întrucât cel puțin una din societățile implicate dispare (societatea sau societățile achi-
ziționate sau „fuzionate”), sistemele existente de reprezentare a lucrătorilor sunt puse 
în pericol de fuziuni. Faptul că aceste societăți implicate sunt situate în diferite state 
membre sporește provocarea pentru lucrători, deoarece entitatea rezultată (societatea 
achiziționată sau „fuzionată”) poate fi înregistrată într-o țară cu drepturi mai slabe pen-
tru lucrători decât în țările în care societățile dizolvate erau situate. Este important să 
se asigure drepturile la informare, consultare și participare pe parcursul procesului de 
fuziune și aceasta prin legislație – în special într-o fază timpurie, înainte de a se adopta 
decizia finală privind fuziunea. 

Directiva 2005/56/EC (CBMD) privind fuziunile transfrontaliere oferă un cadru juridic 
special pentru fuziunile transfrontaliere ale societăților cu răspundere limitată. Aceasta 
a armonizat procesul de introducere a unei cerințe pentru toate statele membre UE 
și SEE de a permite fuziunile transfrontaliere ale societăților cu răspundere limitată și 
a stabilit un cadru mai previzibil și structurat, care a sporit securitatea juridică a acestor 
tranziții complexe. De asemenea, aceasta a dus la o reducere semnificativă a costurilor 
de tranzacție. CBMD include unele soluții în domeniul participării salariaților, care au 
fost deja prezentate în Directiva 2001/86/CE a Consiliului de completare a statutului so-
cietății europene în ceea ce privește implicarea salariaților (Directiva SE); cu toate aces-
tea, multe dintre aceste dispoziții sunt semnificativ mai slabe și mai puțin consistente 
decât cele din Directiva SE (Cremers, Vitols 2019). În vederea ajungerii la un compromis 
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între aceste state membre în ceea ce privește diferențele de procedură și cultură, CBMD 
a adoptat un sistem bazat pe modelul de participare a angajaților la Regulamentul SE 
(Reynolds, Scherrer 2016). În special, regula generală din Articolul 16 din CBMD prevede 
că normele privind participarea lucrătorilor respectă legislația statului membru în care 
se află sediul social al societății care rezultă din fuziune. Deoarece acest lucru ar putea 
duce la o deteriorare semnificativă a participării angajaților și ar putea funcționa ca un 
stimulent de a căuta ţări cu legislație mai favorabilă pentru întreprindere, articolul 16 
alineatul (2) din CBMD prevede trei excepții de la această regulă:

• Prima este că normele naționale nu se aplică în cazul în care, în perioada de 6 luni 
care precede publicarea proiectului de fuziune transfrontalieră, un număr mediu 
de salariați mai mare de 500 funcționează pe baza unui sistem de participare 
a salariaților în una sau mai multe dintre societățile care fuzionează.

• A doua excepție prevede că normele naționale ale sediului social nu se aplică în 
cazul în care societatea care rezultă din fuziunea transfrontalieră nu prevede cel 
puțin același nivel de participare a salariaților precum cel practicat de societățile 
respective care fuzionează.

• Articolul 16 alineatul (2) litera (c) prevede aplicarea celei de-a treia excepții care 
se aplică în cazul în care legislația națională aplicabilă societății care rezultă din 
fuziunea transfrontalieră nu acordă același drept de participare a salariaților 
situați în statul membru al societății rezultate, în comparație cu salariații unităților 
situate într-un stat membru diferit.

Dacă se aplică oricare dintre aceste excepții, managementul poate negocia cu sala-
riații forma de participare a  salariaților în societățile succesoare care aplică normele 
standard. Articolul 16 alineatul (3) reglementează această procedură prin trimitere la 
Directiva SE. Principala diferență este că pentru aplicarea normelor standard, procentul 
de salariați care trebuie să fie anterior acoperit de un sistem de participare a salariaților 
a fost mărit de la 25% la 33,3%.

Spre deosebire de Regulamentul SE, CBMD nu include dispoziții privind informarea și 
consultarea în cadrul protecției salariaților. În plus, există ambiguități în ceea ce pri-
vește sancționarea pentru neconformitatea cu normele de participare a  salariaților 
(Reynolds, Scherrer 2016). Evaluarea CBMD a  arătat că Directiva nu merge suficient 
de departe în ceea ce privește protecția drepturilor lucrătorilor, nici în cazul fuziunilor 
transfrontaliere, nici în cazul divizărilor transfrontaliere sau al transformărilor transfron-
taliere (Reynolds, Scherrer 2016).
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Directiva 2005/56/CE și o serie de directive conexe au fost ulterior codificate și abro-
gate prin Directiva UE 2017/1132/CE privind anumite aspecte ale dreptului societăților 
comerciale. Articolul 133 din noua Directivă repetă în mod direct dispozițiile articolului 
16 din CBMD și prin urmare nu modifică drepturile de participare ale lucrătorilor și nici 
nu rezolvă limitările menționate mai sus în acest sens.

Directiva de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, 
fuziunile și divizările transfrontaliere extinde domeniul de aplicare al restructurării 
reglementate de la fuziuni (cum a  fost în temeiul CBMD și al Directivei 2017/1132/
CE) la divizări și transformări1. Comisia nu a propus consolidarea drepturilor lucrăto-
rilor în secțiunea privind fuziunile transfrontaliere, iar dispozițiile privind drepturile 
lucrătorilor în secțiunile privind conversiile transfrontaliere și divizările transfrontali-
ere sunt în mare parte copiate din CBMD. Astfel, în absența revizuirii, deficiențele în 
materie de protecție a lucrătorilor și a drepturilor acestora s-au extins la un set mai 
larg de situații de reorganizare transfrontalieră prin intermediul pachetului privind 
dreptul societăților comerciale.

Cu toate acestea, Directiva 2019/2121, în articolul 86k, garantează respectarea obliga-
țiilor în materie de informare și consultare și garanții mai bune dacă societatea crea-
tă în urma fuziunii transfrontaliere este administrată într-un regim care include par-
ticiparea angajaților. Articolul 86l punctul 8 din Directivă prevede, de asemenea, că  
„o societate comunică angajaților săi sau reprezentanților acestora rezultatul negocie-
rilor referitoare la participarea angajaților, fără întârzieri nejustificate.”

Ar trebui să se acorde o  atenție deosebită considerentului (12) din Directiva UE 
2019/2021, care spune: „Pentru ca toate interesele legitime ale părților interesate să fie 
luate în considerare în cadrul procedurii de reglementare a unei operațiuni transfron-
taliere, societatea ar trebui să elaboreze și să publice proiectul de operațiune propusă, 
care ar trebui să conțină cele mai importante informații cu privire la aceasta. Organul 
administrativ sau de conducere ar trebui, dacă acest lucru este prevăzut de dreptul 
intern sau în conformitate cu practicile naționale, sau ambele, să includă reprezentanții 
angajaților de la nivelul consiliului de administrație în decizia privind proiectul de ope-
rațiune transfrontalieră. Aceste informații ar trebui să includă cel puțin forma juridică 
avută în vedere pentru societate sau societăți, actul constitutiv, dacă este cazul, statu-
tul, calendarul orientativ propus al operațiunii și detalii privind orice garanții oferite 
asociaților și creditorilor. Ar trebui să fie comunicată o notificare în registru prin care se 
informează asociații, creditorii și reprezentanții angajaților sau, în cazul în care nu există 

1 Transformările implică schimbarea locului de înregistrare și a formei juridice din țara lor de origine („țara 
de origine”) cu un sediu înregistrat și o formă juridică dintr-un nou stat membru („țara de destinație”).
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astfel de reprezentanți, angajații înșiși că pot prezenta observații cu privire la operați-
unea propusă. Statele membre ar putea decide, de asemenea, că raportul expertului 
independent cerut de prezenta directivă trebuie să fie făcut public.”

În ceea ce privește obligația de informare, considerentul (13) din directiva menționată 
anterior, prevede că: „În scopul informării asociaților și angajaților săi, societatea care 
efectuează operațiunea transfrontalieră ar trebui să întocmească un raport pentru 
aceștia. Raportul ar trebui să explice și să justifice aspectele juridice și economice din 
propunerea de operațiune transfrontalieră și implicațiile operațiunii transfrontaliere 
propuse pentru angajați. În special, raportul ar trebui să explice implicațiile operațiunii 
transfrontaliere în ceea ce privește activitatea economică viitoare a societății, inclusiv 
a filialelor sale. În ceea ce îi privește pe asociați, raportul ar trebui să includă măsuri re-
paratorii disponibile pentru ei, mai ales informații referitoare la dreptul acestora de a se 
retrage din societate. În ceea ce îi privește pe angajați, raportul ar trebui să explice care 
sunt implicațiile operațiunii transfrontaliere propuse asupra situației ocupării forței de 
muncă. Raportul ar trebui să explice, în special, dacă vor exista schimbări semnificative 
asupra condițiilor de muncă prevăzute de lege, asupra contractelor colective de mun-
că și acordurilor de întreprindere transnaționale, și ale adreselor sediilor comerciale, 
cum ar fi adresa sediului central. În plus, raportul ar trebui să includă informații privind 
organul de conducere și, după caz, privind personalul, echipamentele, clădirile și acti-
vele societății, înainte și după operațiunea transfrontalieră, și eventualele schimbări ale 
organizării muncii, ale salariilor, ale localizării posturilor specifice și consecințele pre-
conizate asupra angajaților care ocupă aceste posturi, și de asemenea privind dialogul 
social în cadrul societății, inclusiv, dacă este cazul, reprezentarea angajaților la nivelul 
consiliului de administrație.” Statele membre sunt obligate să transpună directiva până 
la 31 ianuarie 2023.
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PERSPEC TIVELE NAȚIONALE ALE PĂRȚILOR INTERESATE PRIVIND 
TR ANSPUNERE A ȘI FUNC ȚIONARE A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND 
RESTRUC TUR ARE A TR ANSFRONTALIER Ă

Studiul realizat în șase țări (Danemarca, Italia, Macedonia, Polonia, România, Spania) 
a arătat o varietate de perspective și practici legate de dreptul angajaților la informare, 
consultare și participare în cadrul proceselor de restructurare corporativă transfronta-
lieră din Uniunea Europeană. Factorul cheie care diferențiază aceste perspective pare 
să fie în primul rând puterea instituțiilor naționale de relații industriale. În țările cu un 
rol puternic al sindicatelor și al organismelor de dialog social - cum ar fi comitetele de 
întreprindere sau reprezentarea angajaților la nivel de consiliu de administrație (BLER)- 
practicile de informare, consultare și participare sunt de obicei extinse la cazurile de 
restructurare internațională, în timp ce în țările cu un rol limitat al   partenerilor sociali, 
calitatea drepturilor muncii este relativ mai scăzută în ochii respondenţilor din acest 
sondaj. Aderarea la Uniunea Europeană este, de asemenea, o dimensiune importan-
tă. În Macedonia, legislația UE privind protecția drepturilor lucrătorilor în procesele de 
restructurare transfrontalieră nu este încă transpusă, ceea ce duce la limitarea accesului 
lucrătorilor din țară la mecanisme de informare și consultare (acestea sunt disponibile 
doar în companiile internaționale cu comitete europene de întreprindere). Perspecti-
vele partenerilor sociali sunt prezentate pe scurt mai jos, arătând impactul legislației 
europene asupra îmbunătățirii și europenizării standardelor în domeniul informării, 
consultării și participării angajaților la procesele de restructurare transfrontalieră, pre-
cum și asupra domeniilor încă actuale pentru îmbunătățire.

În Italia, CBMD a fost transformat în legislația națională sub forma Decretului nr. 108 
din 30 mai 2008, modificând substanțial dispozițiile anterioare ale Codului aplicabil 
fuziunilor.  În primul rând, noua lege se aplică următoarelor situații: A) operațiunea 
trebuie să aibă loc între „societăți cu răspundere limitată”; b) fuziunea trebuie să aibă 
loc între una sau mai multe „societăți italiene” și una sau mai multe „societăți dintr-un 
alt stat membru”. Prin punerea în aplicare a articolului 16 din Directiva 2005/56/CE, 
s-a decis în mod explicit că angajații societăților în cauză trebuie să fie implicați în 
mod obligatoriu în operațiunile privind fuziunea transfrontalieră. Dispozițiile artico-
lului au fost transpuse direct în lege.  În prezent, se discută transpunerea Directivei 
2019/2121 privind fuziunile, divizările și transformările transfrontaliere, dar proiectul 
final de lege nu a fost încă publicat.

Potrivit opiniei respondenţilor, reglementările actuale pun lucrătorii într-o poziție 
pasivă în timpul procesului de restructurare, deoarece aceștia își pot exercita în cea 
mai mare parte dreptul la informare și consultare, întrucât reprezentarea angajaților 
la nivel de Consiliu (BLER) nu este prezentă în Italia. Prin urmare, interesele angajaților 
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nu sunt de o  importanță adecvată și, în același timp, lucrătorii sunt ținuți în suspans 
pentru perioade prelungite de timp, fără a avea garanții minime (securitatea locului de 
muncă, securitatea plății, informații privind transferul potențial al sediului social etc.). 
Respondenții au subliniat, de asemenea, că încă există o lipsă a unui sistem european 
unificat de restructurare transfrontalieră și că reglementările actuale sunt dispersate, 
fragmentate și neclare din cauza diferențelor naționale semnificative. CBMD a umplut 
un vid legislativ care nu era compatibil cu internaționalizarea din ce în ce mai puternică 
a activității economice și a permis societăților să atingă un nivel mai bun de integrare, 
suficient pentru a-și extinde activitatea dincolo de piețele locale și pentru a concura 
împotriva rivalilor globali. Încă mai sunt multe de făcut prin punerea în aplicare a Di-
rectivei 2019/2121.

Tabelul 1. Legislația națională care transpune legislația UE privind restructurarea 
transfrontalieră

Țară Legislația privind reorganizarea transfrontalieră a întreprinderilor

Italia
Decretul 108 din 30 mai 2008, care a transpus Directiva 2005/56/
CE,  modificând substanțial prevederile anterioare ale Codului care se 
aplică fuziunilor

Spania

Legea 3/2009, din 3 aprilie, privind schimbările structurale ale 
societăților comerciale (LME)

Titlul IV (Art. 39-45) din Legea 31/2006, din 18 octombrie, privind 
participarea angajaților la societățile europene

Danemarca
Capitolul 15a din Legea daneză privind societățile cu răspundere 
limitată, introdus la 1 iulie 2007

Polonia

Legea din 25 aprilie 2008 de modificare a Legii - Codul Societăților 
Comerciale

Legea din 25 aprilie 2008 privind participarea angajaților la o societate 
care rezultă dintr-o fuziune transfrontalieră a societăților

Macedonia 
Północna

Jeszcze nie transponowana

Sursă: elaborare proprie pe baza datelor naționale de la partenerii proiectului
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În Spania, restructurarea transfrontalieră a  jucat un rol din ce în ce mai important, 
vizând în principal Europa și America Latină. În 2006, Spania a atins cifre record în 
ceea ce privește valoarea capitalului investit în fuziuni și achiziții transfrontaliere. Vo-
lumul tranzacțiilor transfrontaliere s-a ridicat la 113,149 milioane de euro. În acest an, 
3 din cele mai mari 10 tranzacții de M&A din Europa au implicat companii spaniole, 
fiind țara în topul clasamentelor M&A din prima decadă a  acestui secol (Thomson 
Financial). În 2020, ca urmare a  crizei generate de pandemia de Covid-19, numărul 
tranzacțiilor a fost redus drastic.

Până în prezent, Directiva 2005/56/CE (CBMD) și Directiva 2017/1132/CE au fost tran-
spuse în legislația spaniolă. Persoanele intervievate au apreciat că dreptul corporativ 
european este cel mai adecvat mod de a reglementa standardele comune privind pro-
tecția intereselor lucrătorilor implicați în tranzacțiile transfrontaliere de reorganizare 
corporativă în UE, prin garantarea unui grad minim de securitate juridică și de drepturi 
sociale în acest sens. Ar putea fi, de asemenea, un pas înainte spre europenizarea sis-
temelor naționale de protecție a lucrătorilor. Cu toate acestea, unii experți au subliniat 
faptul că trebuie respectate particularitățile naționale ale relațiilor industriale în timpul 
executării legii. De asemenea, unii respondenți au subliniat că drepturile de informare, 
consultare și participare sunt limitate doar la anumite tipuri de fuziuni, și anume so-
cietățile care rezultă dintr-o fuziune transfrontalieră în cazul în care cel puțin una din 
societățile implicate în fuziune a avut mai mult de 500 de angajați și a fost guvernată de 
un sistem de participare a angajaților.

Potrivit opiniei respondenţilor, cea mai mare provocare sunt implementarea prevede-
rilor și respectarea în practică a drepturilor lucrătorilor și lipsa sancțiunii proporționa-
le pentru nerespectarea prevederilor. Prin urmare, bunăvoința angajatorului este de 
o importanță crucială. Există, de asemenea, unele limitări ale prevederilor legale, cum 
ar fi lipsa perioadei minime necesare pentru valabilitatea declarațiilor privind impactul 
asupra ocupării forței de muncă; nu există sancțiuni explicite pentru declarațiile false 
privind impactul asupra ocupării forței de muncă. Sunt evidențiate oportunități limita-
te de participare a lucrătorilor în contextul spaniol. Alte dificultăți sau bariere mențio-
nate: diferențe juridice, administrative, idiomatice, socio-culturale în timpul integrării, 
accesibilitatea la informație.

În Danemarca, numărul de fuziuni și achiziții a crescut de la 356 în 2003 la 406 în 2004. 
În același interval de timp, valoarea acestora a crescut de la 10,6 miliarde USD în 2003 la 
20,1 miliarde USD în 2004 (Finansministeriet, 2005), în anii 2014 și 2017, în medie au avut 
loc 200 de tranzacții transfrontaliere în care au fost implicate companii daneze. Dane-
marca este caracterizată ca o țară cu inițieri puternice în domeniul relațiilor industriale. 
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Reprezentarea angajaților există în 80% dintre societăți (cu peste 10 lucrători) și în 99% 
din companiile mari. 70% dintre organismele reprezentative funcționează sub forma 
reprezentării directe a angajaților (Eurofound 2015), sub forma fie a unui organism re-
prezentativ al sindicatului la fața locului, fie a  unui consiliu format din conducere și 
angajați. Dialogul social joacă un rol crucial în modelarea relațiilor colective de muncă 
și a  condițiilor de muncă, inclusiv în restructurarea transfrontalieră. În cazul fuziunii, 
divizării sau transformării societăților, organismele obișnuite de dialog social, inclusiv 
CEE, sunt invitate la consultări în conformitate cu procedurile generale prevăzute de 
lege sau de contractele colective relevante. Deseori se înființează consilii ad-hoc pen-
tru a se ocupa de problemele legate de restructurare. De obicei, acestea sunt formate 
din manageri de resurse umane și angajați voluntari pentru a facilita procesele de afa-
ceri, înțelegerea reciprocă a gestionării produselor și egalizarea condițiilor de angajare. 
Acest model de participare extinsă a angajaților s-a dovedit a fi benefic pe parcursul 
unei perioade de tranziție a fuziunilor societăților și a procedurilor generale de mana-
gementul schimbării.

În Polonia, respondenții au subliniat că limitările sistemului național de relații industria-
le trebuie să fie luate în considerare atunci când se discută despre accesul la informații, 
drepturile de consultare și de participare în contextul restructurării transfrontaliere. 
Sistemul IR al țării este caracterizat de o acoperire scăzută a negocierilor colective (sub 
15%, ETUI), de o densitate sindicală scăzută (11%, CBOS 2021), implementare nereuși-
tă a consiliilor muncitorești de întreprindere în economie (consilii de întreprindere, în 
baza Directivei 2002/14/CE, sunt prezente în mai puțin de 2% dintre societăți, INSPRO, 
2016) și rolul marginal al BLER care se limitează la un grup foarte mic de entități: mai 
puțin de 20 de întreprinderi de stat și mai puțin de 200 de societăți de stat de trezorerie. 
În plus, reorganizările transfrontaliere care intră sub incidența Directivei 2005/56/CE 
sunt relativ rare și au constituit aproximativ 16,7 % din toate tranzacțiile transnaționale 
în anii 2005-2014 (215 din 1290) (Luty 2015: 549). Directiva 2019/2121 – ca și în alte țări – 
nu a fost transpusă în legislația națională, astfel încât posibila extindere a drepturilor de 
informare, consultare și participare la divizări și transformări va urma.

Un număr semnificativ de restructurări transfrontaliere au avut loc în sectorul servici-
ilor (în special sectorul financiar) din Polonia, în care sindicatele sunt deosebit de sla-
be, iar relațiile colective de muncă sunt rare (și au loc doar la nivel de societăți). Prin 
urmare, accesul la informații, consultare și participare este foarte limitat sau nu există. 
Acest lucru este cauzat și de reglementări imprecise și de lipsa sancțiunilor adecvate 
pentru nerespectarea prevederilor legale. De fapt, lucrătorii din Polonia au șanse mici 
de a influența procesele de transformare aflate în curs de desfășurare. Persoanele in-
tervievate din cadrul studiului au indicat că accesul de bază la informații reprezintă 
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o provocare într-o astfel de restructurare – chiar dacă societatea are un comitet euro-
pean de întreprindere înființat la nivel corporativ și au fost organizate unele întâlniri cu 
reprezentanții societății. De asemenea, cu sindicatele au fost consultate doar chestiuni-
le de prioritate secundară. Au existat câteva exemple de practici frauduloase, cum ar fi 
înființarea unei organizații sindicale false, inspirată de un angajator, care a fost singurul 
reprezentant al lucrătorilor autorizat pentru negocierea condițiilor fuziunii.

În sectorul producției, în care sindicatele sunt mai puternice, respectarea drepturi-
lor de informare, consultare și participare este mai mare. Persoanele intervievate au 
raportat că restructurarea a  avut loc în urma unor consultări (sau chiar negocieri), 
ceea ce a fost susținut de rolul semnificativ al CEÎ cu sediul în Germania. Lucrătorii au 
avut acces la informații esențiale despre societate și planuri de restructurare. De fapt, 
sindicatele au reușit să negocieze menținerea acelorași condiții de angajare după 
fuziune, deși contractul colectiv nu a fost menţinut. Totodată, respondentul a recu-
noscut că nu legea naţională a asigurat deciziile favorabile angajaţilor, ci atitudinea 
angajatorului și poziţia sindicatelor.

În Macedonia, cooperarea transfrontalieră a  început în anii 1990 și s-a intensificat în 
ultimii 15 ani. Multe legi, directive și acorduri bilaterale cu țări au fost adoptate sau 
actualizate și implementate pentru a ajuta investitorii străini să-și înființeze afacerile 
și să ajute economia de stat prin angajarea și beneficiile aferente. Începând cu cea mai 
mare parte în industria textilă din întreaga țară, investind în prelucrarea metalelor și 
alte sectoare. Primele fuziuni, reorganizări ale întreprinderilor au avut dificultăți în ceea 
ce privește datoriile rămase și obligațiile fostei societăți față de angajați de a-și menţine 
locurile de muncă.

În contextul reorganizării întreprinderilor, Directiva 2001/23/CE2 a fost transpusă în le-
gislația națională în cadrul procesului de aderare la UE. CBMD, Directiva 2017/1132 și 
Directiva 2019/2121, care fac obiectul studiului – nu au fost încă transpuse. Cu toate 
acestea, Legea privind comitetul european de întreprindere (CEÎ) este în vigoare din 
2012 și este, practic, în deplină transpunere a  legislației UE, care este relevantă și în 
contextul acestui raport.

Cu toate acestea, principala provocare menționată de respondenți este legată nu nu-
mai de lacunele juridice, ci și de respectarea reglementărilor adoptate în țară, fie că 
este vorba de directive UE, Carta Socială Europeană revizuită sau convenții OIM care 

2 Directiva 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi, unități sau părți de întreprin-
deri sau unități
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garantează standarde sociale minime, inclusiv drepturi de informare, consultare și par-
ticipare. Potrivit Agenției de Inspecție a Muncii, numărul de rapoarte privind încălcarea 
drepturilor lucrătorilor este în creștere, iar în ultimii trei ani s-a dublat, de la 3520 în 2017 
la 8000 în 2019. În afară de companiile strategice deținute de stat, capacitățile industri-
ale mai mici rareori au avut un reprezentant al angajaților în negocierile pentru proce-
sele de reorganizare sau au avut un fost reprezentant al conducerii pentru a negocia în 
numele lor, ceea ce a dus adesea la neîndeplinirea intereselor lucrătorilor.

 

Reprezentarea angajaților în 
consiliile de administrație

Reprezentarea angajaților în consiliile de administație (BLER) este un mecanism de par-
ticipare a lucrătorilor și un element important al democrației industriale, care depășeș-
te domeniul de aplicare al mecanismului de informare și consultare. Acesta permite 
lucrătorilor să devină cetățeni la locul lor de muncă, ceea ce corespunde unui concept 
mai larg de justiție și democrație implementat nu numai în structurile socio-politice, ci 
și în economie. Potrivit lui Aline Conchon (2011), reprezentarea angajaților la nivel de 
consiliu „se referă la fenomenul în care angajații își aleg sau își desemnează reprezen-
tanții pentru organele statutare ale societăților”. Reprezentanții lucrătorilor odată aleși 
(sau desemnați) au responsabilități egale cu ceilalți membri ai organelor statutare din 
societate (consiliu de supraveghere, consiliu executiv3) și reprezintă în același timp inte-
resele lucrătorilor (Munkholm, 2018). Scopul dreptului de reprezentare în consiliu nu se 
limitează, de asemenea, la unul singur, ci scopul se axează pe asigurarea de informații 
de la lucrători către conducere și le conferă lucrătorilor puterea de a influența dezvol-
tarea strategică a societății prin participarea directă la deciziile la nivel de conducere.

3 În țările UE sunt adoptate două modele de organe statutare: A. monist - format dintr-o singură entitate 
care administrează societatea, și B. dualist - format din consiliul de supraveghere cu funcția sa de 
control și consiliul de conducere ca organ executiv. Reprezentarea angajaților la nivel de consiliu se 
observă în țările cu ambele modele de organe statutare.
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Spre deosebire de drepturile de informare și consultare, reglementările privind BLER sunt 
lăsate la latitudinea statelor membre și, prin urmare, nu există un cadru juridic care să 
permită stabilirea anumitor standarde în fiecare țară în acest sens, în ciuda încercărilor fă-
cute de  Confederația Europeană4 a Sindicatelor și alte sindicate europene5. În consecință, 
o mare varietate de soluții BLER adoptate ar putea fi găsite în țările UE.  Contrar opiniei 
în rolul marginal al BLER, această soluție este în vigoare în 19 din 31 de țări ale Spațiului 
Economic European, dintre care 14 beneficiază de un domeniu de aplicare larg de regle-
mentare și cinci doar de drepturi de participare limitate (Figura 3). În fiecare țară a evolu-
at un sistem specific, iar reprezentarea la nivel de consiliu este întotdeauna integrată în 
contextul mai larg al sistemului național de relații industriale (pentru detalii suplimentare 
despre diferențele la nivel de țară, a se vedea Conchon, 2011 și Munkholm, 2018).

Figura 3. Clasificarea țărilor care aparțin Spațiului Economic European (SEE) în ceea 
ce privește reglementările privind drepturile de participare în consiliul de adminis-
trație (din 2017)

Sursă: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-le-

vel-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2 

4 A se vedea exemplu: Rezoluția Comitetului Executiv al CES din octombrie 2014, https://www.etuc.org/
documents/towards-new-framework-more-democracy-work-etuc-resolution, documentul de poziție al 
CES - Orientare pentru un nou cadru UE pentru informații, drepturi de consultare și reprezentare la nivel 
de consiliu  https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-in-
formation-consultation-and-board-level sau petiția ETUC „Mai multă Democrație la locul de muncă este 
o necesitate!” https://www.etuc.org/en/document/petition-more-democracy-work-must, https://www.
etuc.org/en/pressrelease/more-democracy-work-strengthen-workers-rights-company-law 

5 Prima încercare de a introduce prevederi privind participarea lucrătorilor la nivelul UE a avut loc atunci 
când s-a discutat despre forma celei de-a cincea directive privind dreptul societăților comerciale, care, 
totuși, a fost abandonată în 1988. De atunci, statele membre au convenit să protejeze drepturile BLER 
existente în societățile europene (SE), cooperativele europene (SCE) și în cazul proceselor de restructu-
rare transfrontalieră (acestea din urmă a fost elaborată mai sus).

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2
https://www.etuc.org/documents/towards-new-framework-more-democracy-work-etuc-resolution
https://www.etuc.org/documents/towards-new-framework-more-democracy-work-etuc-resolution
https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-level
https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-level
https://www.etuc.org/en/document/petition-more-democracy-work-must
https://www.etuc.org/en/pressrelease/more-democracy-work-strengthen-workers-rights-company-law
https://www.etuc.org/en/pressrelease/more-democracy-work-strengthen-workers-rights-company-law
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Sistemele adoptate depind de proprietatea asupra societăților (în unele țări, doar soci-
etățile de stat sunt acoperite de prevederile legale, și anume Grecia, Irlanda, Portugalia, 
Polonia și Spania, în timp ce societățile atât din sectorul public, cât și din sectorul privat 
intră sub incidența reglementărilor aferente în majoritatea țărilor cu drepturi BLER), de 
dimensiunea societății (de la 25 la 50 de angajați, ca în SE, DK, CZ, SI, SK și NO), medie 
(de la 50 la 500 de angajați, ca în AT, DE , FI, HU, NL) sau mare (mai mult de 500 de an-
gajați în ES, LU și DE), de numărul de reprezentanți în consiliile de administrație (de la 
un reprezentant până la jumătate din consiliu - cu toate acestea, în niciuna dintre țări, 
reprezentanții lucrătorilor nu au puterea de a depăși numărul membrilor rămași în con-
siliul de administrație), etc.

În celelalte țări, fără un cadru juridic care să garanteze drepturile de participare ale lu-
crătorilor, acordurile de reprezentare la nivel de consiliu sunt rezultatul unor acorduri 
sau alegeri voluntare la nivel de societate. Acestea pot fi acorduri obținute între lucră-
tori/sindicate și conducere, structuri alese pentru societate în actul constitutiv al so-
cietății, o alegere a acționarilor la adunarea generală sau o alegere a consiliului în sine.

Potrivit lui Waddington și Conchon (2016), s-ar putea distinge patru clustere de țări 
pentru a clasifica modelele adoptate. La încadrarea clasificării au fost utilizate următoa-
rele criterii: activitatea reprezentanților angajaților, prioritățile și interesele reprezen-
tanților, crearea de rețele și cooperarea cu alte organisme reprezentative. Au fost dis-
tinse următoarele clustere: germanic, francofon, nordic, sud-european (inclusiv Grecia, 
Spania și Irlanda) și țările din Europa Centrală și de Est.

PREZENTARE JURIDIC Ă

După cum s-a menționat mai sus, mecanismele de reprezentare a angajaților la nivel 
de consiliu de administrație sunt reglementate la nivel național în majoritatea țărilor 
SEE și nu există o legislație la nivelul UE care să stabilească anumite standarde pentru 
statele membre. Trei din șase țări acoperite de raport nu au reglementări în acest sens 
(Italia, România, Macedonia), prin urmare, acestea vor fi excluse din analiză în această 
parte. Danemarca se bucură de un domeniu de aplicare larg de reglementare în ceea ce 
privește BLER și aparține clusterului nordic definit de Waddington și Conchon (2016), în 
timp ce Spania și Polonia aparțin clusterului de țări cu drepturi limitate la participarea 
lucrătorilor – reprezentând, respectiv, grupuri din Europa de Sud și Europa Centrală și 
de Est (detalii în Tabelul 2).
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În Danemarca, lucrătorii din societățile care angajează cel puțin 35 de lucrători (calcu-
lat pe o perioadă de doi ani) au dreptul de a-și exercita drepturile de participare prin 
alegerea reprezentanților lor în organele statutare (în Danemarca sunt prezente atât 
modelele monistice, cât și cele dualiste de gestionare a societății). Acest drept nu se 
limitează doar la sectorul public, astfel că BLER ar putea fi ales și în societățile private 
din toate sectoarele. Minim 2 reprezentanți ai angajaților (3 în societatea-mamă a unui 
grup), pot fi aleși până la 1/3 din consiliu. Această prevedere nu este obligatorie și tre-
buie să fie declanșată de o cerere din partea a cel puțin 1/10 dintre angajați sau a unuia 
sau mai multor sindicate la nivel de societate, care reprezintă cel puțin 1/10 din salariați. 
Odată declanșată această cerere, se organizează un scrutin da/nu în rândul angajaților. 
Dacă voturile da cuprind majoritatea absolută, atunci sunt aleși reprezentanții angaja-
ților la nivel de consiliu. Funcționarea reprezentanților lucrătorilor și alegerea acestora 
sunt strâns legate de structurile de dialog social la nivel de societate – și anume comi-
tetele de cooperare și sindicatele. Mecanismul BLER este disponibil în țară din 1973, 
reglementările actuale au fost modificate în 2009 și 2012 (a se vedea Tabelul 2).
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Tabelul 2. Legislația la nivel de țară privind reprezentarea angajaților în consiliu

Țară Legislația privind reprezentarea angajaților în consiliu

Italia Nu este prezentă

Spania

Fie reprezentarea minoritară a sindicatelor în consiliile de 
administrație ale societăților din sectorul public cu peste 1.000 de 
angajați, fie înființarea unor consilii de monitorizare și informare cu 
reprezentare egală a sindicatelor și angajatorilor

Los sindicatos participaran en los consejos de administración de 
las empresas públicas, El País, 13 January 1986 https://elpais.com/
diario/1986/01/14/economia/506041218_850215.html

Sindicatele cu 25% din membrii în consiliul lucrătorilot al întreprinderii 
au dreptul la un loc în consiliul de administrație în întreprinderile 
publice care angajează peste 500 de angajați în sectorul metalurgic. 
Dacă un singur sindicat deține mai mult de 25% din locurile 
comitetului de întreprindere, acesta are dreptul la două locuri.

Los sindicatos, participarán en las decisiones estratégicas de las 
empresas del metal del INI, El País, 29 May 1993 

https://elpais.com/diario/1993/05/30/economia/738712801_850215.
html  and Convenio Colectivo de la empresa «Equipos Nucleares, 
Sociedad Anónima», 27 February 1995, 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-6106

Danemarca

Legea daneză nr. 470 din 12 iunie 2009 privind societățile publice și 
private cu răspundere limitată (Legea companiilor daneze), capitolul 
8, 140-143

Norme de aplicare în Edictul 344 din 30 martie 2012 privind 
reprezentarea angajaților în societățile publice și private cu 
răspundere limitată, §48

În societățile cu răspundere limitată private și publice cu peste 35 de 
salariați (într-o perioadă de trei ani), salariații pot alege, din rândurile 
lor, minim 2 reprezentanți ai salariaților (3 în societatea-mamă a unui 
grup), până la 1/ 3 din consiliu.



22

Polonia

Legea din 25 septembrie 1981 privind întreprinderile de stat

În societățile de stat în care procesul de privatizare nu a început (încă), 
principalul organ de conducere – alături de managerii de top – este 
„consiliul lucrătorilor”, ales de angajați, format din 15 membri. Acest 
„consiliu al lucrătorilor” are dreptul de a adopta planuri de afaceri, de 
a audita conturi și de a desemna/revoca manageri.

Legea din 30 august 1996 – Legea privind comercializarea și anumite 
drepturi ale angajaților

În fostele întreprinderi de stat comercializate, în care statul rămâne 
acționar, angajații au dreptul să-și aibă reprezentanți în consiliul 
de supraveghere. În plus: un loc în consiliul de administrație în 
întreprinderile care angajează peste 500 de angajați.

România Nu este prezentă

Macedonia Nu este prezentă

Sursă: elaborare proprie pe baza datelor naționale ale partenerilor proiectului, Conchon 2011 și Mun-

kholm, 2018 

În Spania și Polonia, drepturile de participare sunt limitate doar la sectorul public (de-
finit pe scară largă). Cu toate acestea, domeniul de aplicare al acestor drepturi variază 
de la o țară la alta. În Spania, aceasta se aplică societăților de stat care angajează peste 
1.000 de angajați sau peste 500 de angajați în sectorul metalurgic. În Polonia, există 
cele mai multe limitări: BLER este permis în societățile de stat comercializate în con-
formitate cu Legea din 13 iulie 1990 privind privatizarea societăților de stat, care în 
prezent nu depășește în total 300 de societăți. În plus, reprezentanții angajaților se află 
și în consiliile lucrătorilor6 care funcționează în societățile de stat în baza Legii din 25 
septembrie 1981 privind societățile de stat. Aceste consilii ale lucrătorilor sunt singu-
rele organe de conducere din cadrul societății formate din 15 membri aleși din echipa 
lucrătorilor, având putere deplină de a încheia decizii privind funcționarea afacerii. În 
2018, au fost înregistrate 31 de astfel de societăți, dintre care doar 18 au fost active în 
toată țara. În Polonia, din cauza vitezei procesului de privatizare, sunt din ce în ce mai 
puțini reprezentanți ai angajaților la nivel de consiliu (care funcționează pe baza unuia 
dintre cele două acte juridice respective).

6 Consiliile lucrătorilor ((pl. rady pracownicze) nu trebuie confundate cu comitetele de întreprindere (pl. 
rady pracowników), care sunt organe I&C.
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În Spania, doi sau trei membri ai consiliului de administrație (fiecare sindicat poate 
desemna un reprezentant) pot fi aleși în bordul de directori (structură de conducere 
monistă). Reprezentanții sunt numiți de sindicatele cu drept de vot la locul de muncă 
(adică reprezintă cel puțin 25% din reprezentanţii angajaților și locurile de muncă în 
cadrul comitetului de întreprindere).

În Polonia, atâta timp cât Trezoreria Statului rămâne acționar unic, 2/5 din consiliul de 
supraveghere este compus din reprezentanți ai angajaților la nivel de consiliu, aleși de 
angajați și dintre angajați. Atunci când trezoreria nu mai este acționar unic, angajații au 
drept la următorul număr de reprezentanți în consiliul de supraveghere: doi în consi-
liul de administrație cu până la șase membri, trei în consiliul de administrație cu șapte 
până la zece membri și patru în consiliul de administrație cu mai mult de zece membri, 
și un loc în plus în consiliul de administrație în societățile care angajează peste 500 de 
angajați. Reprezentanții sunt aleși prin vot secret dintre toți angajații societății și pot fi 
demiși la cererea scrisă a cel puțin 15% dintre angajați.

În Italia, au existat mai multe încercări de a stabili reglementări de stat cu privire la 
drepturile de participare ale lucrătorilor, care au fost însoțite de dezbateri publice 
care au implicat mai ales partenerii sociali. La elaborarea Constituției, paragraful 46 
privind rolul lucrătorilor în sindicatele model de management socio-economic a pro-
pus folosirea cuvântului „participare”. În cele din urmă, a  fost înlocuit cu cuvântul 
„colaborare” cu scopul de a proteja așa-numita „unitate de comandă într-o societate 
de producție”. Intenția Comisiei a fost de a lăsa spațiu amplu pentru ca legislativul să 
pună în aplicare norma cuprinsă în articolul 46 din Constituție pe măsură ce țara se 
schimbă de-a lungul timpului.

În ultimul deceniu au fost două încercări de a adopta reglementări care să asigure 
drepturile de participare. La nivel național, așa-numita Lege „Fornero Reform” nr. 92 
din 28 iunie 2012 a delegat guvernului competența de a adopta unul sau mai multe 
decrete menite să încurajeze diferitele forme de implicare a angajaților în societate 
(adică organe mixte, cu atribuții adecvate în ceea ce privește controlul și participarea 
la conducere7, reprezentarea în consiliile de supraveghere în marile societăți cu peste 
300 de lucrători, deținerea de acțiuni care să permită reprezentarea colectivă în con-
ducerea societății), care ar intra în vigoare în baza prevederii unei contract colectiv al 
societății, cu respectarea principiilor și criteriilor directoare prevăzute de lege (art. 4 
c. 62 Legea 92/2012). Această „lege blândă”, care permite adaptarea diferitelor soluții 

7 în ceea ce privește aspecte precum siguranța la locul de muncă, organizarea muncii, instruirea profe-
sională, egalitatea de șanse, formele de remunerare legate de rezultate, servicii sociale pentru lucrători 
și familiile acestora, formele de bunestare a întreprinderilor
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participative la nivel de societate a rămas neimplementată din cauza opoziției asoci-
ațiilor patronale.

A doua încercare a fost adoptarea legii stabilității pentru 2016 (Legea din 28.12.2015, nr. 
208) de către guvernul Renzi, care permitea stimulente fiscale pentru societățile care 
implementează diverse soluții, precum bonusuri de productivitate, împărțirea profitu-
lui și bunăstare suplimentară, convenite la nivel de societate. Prevederile se referă la 
forma de participare încă predominantă în Italia, dar nu exclude alte măsuri. În special, 
nu pare să împiedice adoptarea oricăror forme de participare directă a lucrătorilor, in-
clusiv a celor implementate în echipele care se găsesc în mod obișnuit în multe socie-
tăți avansate din punct de vedere tehnologic.

În prezent, sindicatele sunt, în general, în favoarea adoptării modelului de codetermi-
nare în țară și a extinderii actualelor reglementări neobligatorii. Acestea susțin că acest 
lucru nu ar presupune o reducere a negocierilor colective, întrucât acestea din urmă ar 
păstra un rol decisiv în reglementarea aspectelor importante ale raportului de muncă, 
de la salarii la aspecte de reglementări până la beneficii pentru societate.  De aseme-
nea, aceste organe de reprezentare ar face mai participative și mai fiabile formele de 
bunăstare și de participare financiară stimulate de legea stabilității din 2016.
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DREPTURILE BLER ÎN PR AC TIC A DE RESTRUC TUR ARE TR ANSFRONTALIER Ă

Potrivit opiniei lui Biermeyer și Meyer (2019), în perioada 2008-2012 au existat 66 de 
fuziuni din 75 care au intrat sub incidența Directivei 2005/56/CE privind fuziunile trans-
frontaliere (CBMD), și anume participarea la drepturile consiliului de administrație 
a constituit o problemă. Figura 4 reprezintă în termeni cantitativi modul în care a fost 
abordat dreptul de participare în cazurile de fuziuni supuse examinării. În 22 de cazuri 
s-au aplicat reguli standard (BLER a fost stabilit în conformitate cu reglementările din 
țara în care societatea își are sediul – decizie luată unilateral de companie). În 17 cazuri, 
organismul special de negocieri a încheiat un accord, deși în majoritatea cazurilor (25), 
planurile de fuziune nu erau clare cu privire la posibilitățile prevăzute de CBMD sau în 
care planurile de fuziune au menționat doar un impact așteptat asupra acordurilor de 
participare a angajaților.

Figura 4. Realizarea drepturilor de partcipare în consiliul de administrație în CBM 
examinate

Sursă: Biermeyer și Meyer (2019) în: Cremers, J., Vitols, S. (ed.) Exercitarea unei voci transfrontaliere: 

drepturile lucrătorilor în temeiul Directivei UE privind fuziunile transfrontaliere, Institutul Uniunii Eu-

ropene a Comerțului, Bruxelles

Cel mai mare număr de societăți absorbante au fost înregistrate în Germania (26), unde 
drepturile BLER sunt prezente, și în Estonia (13), unde drepturile BLER nu sunt regle-
mentate. Următoarele țări au inclus Suedia (9), Franța (5), urmată de Irlanda (4), Finlanda 
(4) și Danemarca (4). Norvegia a avut trei societăți absorbante, iar Austria și Luxemburg 
au avut fiecare două societăți absorbante cu sediul social în țara lor. Liechtenstein și 
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Letonia au avut câte o societate absorbantă, fiecare cu sediul social pe teritoriul lor. 
Majoritatea societăților care au achiziționat au avut peste 2.000 de angajați (26). Au 
urmat societățile cu 500 până la 2.000 de angajați (21). 14 societăți au avut între 1 și 100 
de angajați și 8 societăți, în cele din urmă, au avut între 100 și 500 de angajați. În timp 
ce majoritatea societăților de fuziune au angajat între 1 și 50 de lucrători (30). Mai mult 
de jumătate dintre fuziunile transfrontaliere relevante au fost efectuate în activități fi-
nanciare și de asigurări (55%). Alte sectoare au inclus comerțul cu ridicata și cu amă-
nuntul (16%) și producția (14%). Sectoarele cel mai puțin populare au fost următoarele: 
telecomunicații, servicii profesionale, științifice și tehnice și alte activități de servicii. 
Cea mai semnificativă, în marea majoritate a cazurilor, societatea care fuzionează este 
deja deținută în totalitate de societatea absorbantă și în peste 90% din cazuri, ambele 
societăți aparțin aceluiași grup. În consecință, și în cazurile care implică o problemă de 
participare a angajaților, cauzele se referă la restructurări intergrup.

Potrivit CBMD, societățile sunt obligate să furnizeze informații cu privire la posibilul 
impact al fuziunii asupra ocupării forței de muncă. În 57 din 59 de cazuri în care au 
fost furnizate aceste informații, societățile au declarat că nu va exista niciun efect 
negativ asupra ocupării forței de muncă. În timp ce, în alte cazuri, societățile au co-
municat impactul legat de circumstanțele lor specifice (reduceri de locuri de muncă 
datorate altor programe de restructurare sau creșterea ocupării forței de muncă prin 
crearea de noi oportunități pentru angajații cu înaltă calificare). Acest lucru sugerea-
ză fie că fuziunile transfrontaliere nu duc la o  restructurare semnificativă, fie că în 
acest tip de fuziune, impactul asupra nivelurilor de ocupare a forței de muncă este 
indirect sau pe termen lung.

Autorii studiului concluzionează că „în doar 40 din cele 75 de cazuri analizate a fost apli-
cată în mod clar prevederea articolului 16 privind participarea lucrătorilor (…). Acest 
lucru sugerează că procedurile pentru asigurarea respectării participării lucrătorilor ar 
trebui consolidate.” Direcția schimbărilor ar trebui să includă cazurile care nu intră sub 
incidența reglementărilor (mai ales din cauza pragurilor ridicate ale numărului de an-
gajați care fac obiectul drepturilor BLER înainte de fuziune). Între timp, au fost adoptate 
Directiva UE 2017/1132/CE privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerci-
ale și Directiva 2019/2121 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește 
conversiile, fuziunile și divizările transfrontaliere. Nu există încă studii care să arate in-
fluența acestora asupra exercitării drepturilor de participare în UE.

Merită subliniat faptul că procesele de privatizare și restructurare (inclusiv restructu-
rarea transfrontalieră) își lasă amprenta asupra dreptului de participare. Privatizarea 
afectează în mare măsură desființarea drepturilor deținute anterior de angajați în acest 
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domeniu (Conchon 2011). Acest lucru se datorează faptului că poziția sindicatelor de 
obicei slăbește atunci și nu există o lege națională care să mențină dreptul de a parti-
cipa în societățile privatizate. Procesele de restructurare în care predomină fuziunile, 
de ex. din cauza crizelor economice și a consolidării întreprinderilor, de obicei au ca 
rezultat o scădere a numărului total de societăți cu BLER, dar probabil este însoțită de 
o creștere a numărului de angajați în societățile cu mecanism BLER. Simplificarea admi-
nistrării și a organizării pare să fie motivația motrice pentru majoritatea restructurărilor, 
având în vedere că o mare parte a fuziunilor sunt în interiorul societăților (Biermeyer, 
Meyer 2019). Acest lucru ar putea sugera că slăbirea participării nu este un motiv impor-
tant pentru o restructurare transfrontalieră în majoritatea cazurilor. Cu toate acestea, 
acest domeniu rămâne încă insuficient explorat. Dovezile (limitele) sugerează, de ase-
menea, că fuziunile nu duc neapărat la pierderi de locuri de muncă, dar uneori câști-
gurile de locuri de muncă duc la „buna întreținere”, la consolidarea proceselor care se 
suprapun (cum ar fi administrarea și dezvoltarea societății și creșterea productivității 
și profitabilității (Biermeyer, Meyer 2019), Pendelton 2019). Pe de altă parte, chiar și în 
cazul în care acordurile de participare rămân mai mult sau mai puțin neschimbate în 
sens formal, evoluția filialelor naționale în sucursale ale unei societăți cu sediul în altă 
parte poate face ca locul real al luării deciziilor să fie mai îndepărtat, astfel încât lucră-
torii și reprezentanții lor au o influență mai redusă asupra deciziilor care îi afectează. 
Raționalizările în vederea asigurării unor economii de costuri pot intensifica presiunile 
asupra sucursalelor pentru a  respecta așteptările și practicile sediului central. Astfel, 
sediul central poate deveni mai puternic în comparație cu sucursale, cu pierderea unei 
anumite autonomii și a discreției la nivel local (Edwards et al. 2006).
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Comitetul European de 
Întreprindere
Comitetele Europene de Întreprindere (CEÎ) sunt organe permanente care facilitează 
informarea și consultarea angajaților din societățile transnaționale cu filiale în cel puțin 
două țări ale Uniunii Europene. Posibilitatea numirii acestora a fost stabilită prin Direc-
tiva privind Comitetul European de Întreprindere din 1994 (Directiva 94/45/CE), care 
a fost apoi actualizată și a luat forma Directivei 2009/38/CE.

Principalele motivații care stau la baza instituirii unui astfel de mecanism au fost ne-
cesitatea unui răspuns al lucrătorilor la procesele de globalizare în curs de dezvoltare 
ale societăților și nevoia unei mai bune integrări în Uniunea Europeană, inclusiv în di-
mensiunea dialogului social. Pe lângă internaționalizarea sporită a societăților, a fost 
nevoie de un nivel relevant de dialog social, care să corespundă cu deciziile luate de 
organe adecvate în vederea echilibrării poziției lucrătorilor și angajatorilor. Comitetele 
europene de întreprindere au introdus un nou nivel european al relațiilor industriale. 
Sunt prima instituție cu adevărat europeană, care reprezintă interese la nivelul unei so-
cietăți transnaționale. Mai mult, ele reflectă necesitatea de a răspunde la europenizarea 
societăților care provin de pe piața unică europeană. Procedând astfel, ele completea-
ză canalele naționale de informare și consultare existente (sub formă de comitete de 
întreprindere).

CEÎ ar putea fi create în societăți multinaționale care au sedii în cel puțin două state 
membre. Astfel de societăți trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

• să aibă cel puțin 1000 de angajați în statele membre

• și să aibă cel puțin 150 de angajați în fiecare dintre cel puțin două state membre

Datorită prezenței legislației europene, prevederile privind CEÎ sunt armonizate în toa-
te statele membre (spre deosebire de drepturile de participare). Diferențele care rezul-
tă din transpunerea directivelor în legislația națională nu vor fi luate în considerare aici 
din cauza importanței lor nesemnificative în contextul restructurării transnaționale.

Directivele UE privind comitetele europene de întreprindere (atât Directiva din 1996, 
cât și Directiva reformată din 2009) formulează drepturi de informare și consultare 
pentru reprezentanții angajaților și în cazul fuziunilor. Considerentul 10 al directivei 
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reformate spune că „ funcționarea pieței interne presupune un proces de concentra-
re de întreprinderi, de fuziuni transfrontaliere, de preluări și asocieri în participațiune 
și, în consecință, o transnaționalizare a întreprinderilor și grupurilor de întreprinderi. 
Pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase a  activităților economice, trebuie ca 
întreprinderile și grupurile de întreprinderi care operează în mai multe state membre 
să informeze și să consulte reprezentanții lucrătorilor afectați de deciziile lor.” Direc-
tiva reformată 2009/38/CE a consolidat rolul CEÎ în procesele de restructurare, ceea 
ce indică intenția CE și a altor părți interesate de a îmbunătăți și concretiza procesul 
de informare și consultare în acest sens. În plus, majoritatea CEÎ și SE-CÎ sunt eligi-
bile pentru a organiza întâlniri suplimentare în cazul unor așa-numite circumstanțe 
excepționale, cum ar fi relocări, închideri sau concedieri colective. Acest drept a fost 
inclus în cerințele subsidiare și în aproape 90% din acordurile CEÎ începând cu 2015 
(De Spiegelaere și Jagodziński 2015).

De Spiegelaere (2017), descriind rolul CEÎ în restructurarea transfrontalieră, a enumerat 
următoarele dimensiuni. CEÎ pot:

• fi un instrument în coordonarea răspunsurilor angajaților la restructurare și un 
catalizator pentru crearea unei strategii sau acțiuni cu adevărat europene.

• fi folosite pentru a obține mai multe informații și mai mult timp, ceea ce s-ar 
putea dovedi util la nivel local, la care se pot negocia planurile sociale.

• aduce experți necesari pentru a ajuta la evaluarea planurilor societății și pentru 
a sugera alternative;

• sprijini strategii locale prin exercitarea influenţei asupra managementului la nivel 
european.

• juca un rol esențial – împreună cu sindicatele reprezentate în societate – 
în negocierea termenelor și condițiilor de implementare a măsurilor de 
restructurare sau în negocierea acordurilor privind „anticiparea schimbării”.

În acest moment, trebuie remarcat, totuși, că CEÎ pot fi înființate în societățile mari care 
operează doar la nivel transnațional, în timp ce restructurarea transfrontalieră se aplică 
și societăților mai mici (care angajează mai puțin de 1.000 de angajați). Numărul total 
de CEÎ depășește ușor 1 mie și angajează mai puțin de 7% din totalul forței de muncă 
din UE – ceea ce este încă un număr relativ mic. Directiva privind fuziunile transfron-
taliere Directiva 2005/56/CE (CBMD) și Directiva UE 2017/1132/CE ulterioară și Directiva 
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2019/2121 protejează drepturile lucrătorilor de a participa la toate procesele de restruc-
turare, indiferent de mărimea societății. În cazul în care nu există reglementări BLER în 
țara de înregistrare a societății nou înființate, angajații pot cere menţinerea drepturilor 
de participare, dacă un astfel de mecanism există într-o societate care angajează cel 
puțin 500 de angajați. În plus, CBMD și actuala Directiva 2019/2121 asigură drepturi 
de informare și consultare în restructurarea transfrontalieră prin repetarea drepturilor 
lucrătorilor deja existente și în acest caz specific. Mai ales articolul 86k și articolul 86l 
se referă la drepturile I&C, precum și la considerentele 12 și 13 din Directiva 2019/2121. 
Societățile care trec prin procese de restructurare sunt obligate să publice proiectele 
de termene ale restructurării, inclusiv o evaluare a consecințelor probabile privind an-
gajarea și participarea angajaților. Acest lucru trebuie să fie pus la dispoziția reprezen-
tanților angajaților sau a angajaților, în cazul în care primii nu sunt prezenți, și aceștia 
au dreptul de a-și exprima opinia asupra condițiilor fuziunii și consecințelor acesteia.

OPINI ILE PARTENERILOR SOCIALI CU PRIVIRE L A DREPTURILE DE I&C  
ÎN PR AC TIC A DE RESTRUC TUR ARE TR ANSFRONTALIER Ă

De Spiegelaere (2017) susține că 10% din restructurarea din UE are un domeniu de apli-
care transnațional, punând în pericol locurile de muncă din mai multe state membre 
ale UE (în medie, 27% din toate locurile de muncă afectate sunt locuri de muncă în curs 
de restructurare transfrontalieră). În astfel de procese de restructurare transnaționa-
lă, comitetele europene de întreprindere (și comitetele de întreprindere SE) ar trebui 
să fie implicate pentru a se asigura că informațiile și consultările reale și oportune ale 
angajaților au loc la nivel european relevant. În același timp, doar 33% din societățile 
implicate în restructurarea transnațională europeană nu au avut un CEÎ (sau SE-CÎ), ceea 
ce denotă rolul potențial al acestui mecanism în ciuda limitărilor menționate mai sus.

Dovezile arată că, în practică, drepturile legale acordate CEÎ în restructurarea transfronta-
lieră nu sunt în mare parte exercitate. Majoritatea CEÎ au fost informate și implicate numai 
după ce a fost luată decizia finală și, prin urmare, impactul asupra restructurării a fost în 
mare parte limitat sau inexistent (Waddington 2010, Pulignano și Turk 2016). Voss (2016) 
arată că CEÎ se confruntă cu numeroase obstacole în abordarea adecvată a evenimen-
telor de restructurare, datorită faptului că informațiile pe care le primesc sunt adesea 
întârziate și incomplete. În plus, CEÎ au dificultăți în obținerea accesului la expertiză și au 
puține instrumente cu care să impună respectarea regulilor de către o societate.

Rapoartele naționale din studiul „Let us participate” confirmă mai degrabă aceste rezul-
tate. Potrivit opiniei respondenților, implicarea angajaților în procesul de reorganizare 
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transfrontalieră a  societăților multinaționale este practic inexistentă. Persoanele in-
tervievate au raportat că, în general, acest tip de informații nu ajung la CEÎ cu sufici-
ent timp înainte și într-un mod clar pentru ca acestea să fie evaluate de membrii CEÎ 
și pentru ca societatea să țină seama de opinia sa cu privire la aceste aspecte. Acesta 
este rezultatul faptului că CEÎ, în general, au o capacitate foarte limitată de a influența 
procesele decizionale ale societăților. În unele cazuri, de asemenea, diferențele cultu-
rale și cele dintre sistemele naționale de relații industriale pot constitui un obstacol în 
funcționarea eficientă a CEÎ. Cu toate acestea, eficacitatea proceselor de informare și 
consultare variază și depinde mult de cultura corporativă (de la practici limitate până la 
practici I&C extinse). De exemplu, respondenții au indicat anumite procese de restruc-
turare în societăți multinaționale cu sediul în Germania sau Danemarca, care au impli-
cat CEÎ sub formă de întâlniri ad-hoc cu prezența reprezentanților sindicatelor, BLER 
provenind din țările în cauză.

Un factor important de diferențiere este, de asemenea, interacțiunea dintre CEÎ și 
structurile naționale de dialog social. În țările cu structuri puternice, dialogul la nivel 
de întreprindere arată un impact mai mare atât al CEÎ, cât și al acestor structuri nați-
onale asupra proceselor de I&C în contextul restructurării. Deciziile de management 
dictate de considerente economice sunt rareori consultate în CEÎ, iar informațiile des-
pre restructurare sunt adesea incomplete și întârziate. Membrii comitetului european 
de întreprindere își pot exprima opinia, dar nu pot opri deciziile luate fără un mandat 
în acest sens. De asemenea, este foarte dificil să se elaboreze soluții împreună cu ma-
nagerii. Respondenții subliniază în unanimitate că, atâta timp cât posibilitatea de ne-
gociere sau de construire a consensului nu este inclusă în competențele legale ale CEÎ, 
activitățile acestor organe nu vor aduce rezultatele dorite.

Deși CEÎ nu au capacitatea de a negocia condițiile de muncă și de angajare, întrucât 
acesta face obiectul negocierilor colective la nivel național și reglementarea muncii 
este diferită în fiecare țară, persoanele intervievate au considerat că ar fi de dorit ca 
CEÎ să aibă capacitatea de a elabora o strategie sindicală la nivel european, care să 
permită stabilirea unor obiective comune minime pe anumite aspecte, care ulterior 
să fie luate în considerare în procesele de negociere colectivă din diferite țări europe-
ne în care își are sediul societatea. Respondenții au menționat și posibilitatea lansării 
unor acțiuni sindicale comune în diferite țări europene în care își au sediul aceste 
societăți, dacă este necesar.
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Plan de acțiune
În ciuda funcționării legislației UE de peste un deceniu, care garantează angajaților 
dreptul la informare, consultare și participare la restructurarea transfrontalieră, pune-
rea în aplicare a acestor prevederi este în mare parte nesatisfăcătoare, așa cum s-a men-
ționat în prezentul raport. Diverse studii (inclusiv proiectul „ Let us participate”) arată 
rolul marginal al CEÎ și BLER în aceste procese și, de asemenea, indică numeroase defici-
ențe procedurale, care se referă în principal la furnizarea de informații incomplete sau 
tardive și consultarea rar practicată. În plus, în legislația UE există standarde inegale, 
care acordă drepturi mai mari salariaților angajați în SE comparativ cu angajații din alte 
societăți multinaționale. Prin urmare, este necesar să se consolideze rolul angajaților în 
procesul de restructurare transfrontalieră și să se consolideze nivelul european al rela-
țiilor colective de muncă (inclusiv în ceea ce privește condițiile de concurență echitabi-
le garantate de legislație). Din păcate, încă nu știm prea multe despre implementarea 
drepturilor angajaților în procesele de restructurare transfrontalieră. Acest gol poate fi 
completat doar prin efectuarea unor cercetări aprofundate pentru a formula concluzii 
mai bine stabilite. Luând în considerare concluziile de mai sus din studiul „ Let us parti-
cipate. Cross-border corporate reorganization and the future of employee involvement 
in corporate governance”, partenerii proiectului au formulat o  serie de recomandări 
sub forma unui plan de acțiune. Aceste recomandări se bazează pe rapoarte naționale 
și pe două ateliere strategice care au avut loc în anul 2021.

LEGISL AȚIE ȘI APLIC ARE

Evaluarea impactului Directivei 2019/2121 în vederea evaluării efectelor acesteia 
după transpunerea acesteia în sistemele de legislație naționale din statele membre. 
Noua directivă are însă unele imperfecțiuni, care ar trebui soluționate prin următoa-
rele modificări:

• Introducerea unei evaluări obligatorii a impactului social, ca parte a unei 
informări și consultări semnificative cu privire la restructurarea transfrontalieră 
propusă. Decizia de a continua restructurarea nu trebuie să fie luată înainte de 
încheierea consultării în societățile implicate. Aceasta înseamnă că conducerea ar 
trebui să informeze reprezentanții angajaților într-un stadiu incipient, de îndată 
ce se are în vedere o restructurare transfrontalieră.

• Pragul de 25% prevăzut la articolul 7.2 litera (b) din Directiva SE a fost ridicat la 
33% în Directiva privind fuziunile transfrontaliere (articolul 16.3 litera (e) fără 
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alt motiv decât slăbirea acquis-ul SE. Prin urmare, recomandarea ar fi adaptarea 
aceluiași standard în acest sens atât pentru SE, cât și pentru alte societăți la 
nivelul de 25%, astfel încât mai multe societăți să poată atinge pragul și mai mulți 
lucrători să câștige drepturi de participare.

• Introducerea unor reglementări mai clare privind sancțiunile și nu lăsarea 
acstui lucru în seama statelor membre, în special în cazul încălcării grave 
și persistente a drepturilor lucrătorilor, ceea ce ar putea duce la o lipsă de 
precizie dăunătoare a legislației naționale. Ar trebui să fie posibil ca astfel de 
sancțiuni să aibă efect transnațional, astfel încât să împiedice societățile să le 
evite prin relocarea în alte țări.

Modificarea Directivei 2009/38/CE privind CEÎ:

• Scurtarea perioadei de încheiere a unui acord (doi în loc de cei trei ani actuali, 
conform prevederilor directivei)

• Obligativitatea CEÎ în societățile de o anumită dimensiune, mai degrabă decât a face 
înființarea lor dependentă la inițiativa uneia dintre părți (cum ar fi în cazul SE-CÎ)

• Introducerea posibilității de a încheia acorduri cu privire la aspectele discutate în 
cadrul CEÎ,

• Introducerea de sancțiuni proporționale pentru încălcarea prevederilor directivei.

Adoptarea unei directive privind participarea lucrătorilor, care să stabilească condiții 
de concurență echitabile pentru toți lucrătorii din UE. a se vedea poziția Confederației 
Europene a Sindicatelor (ETUC) (2016) în acest sens.

Introducerea protecției împotriva concedierii și tratamentului discriminatoriu pentru 
reprezentanții lucrătorilor, atât în consiliul de administrație, cât și în comitetul de între-
prindere. De asemenea, trebuie să se asigure suficient timp liber și instruire.

Clarificarea regulilor de confidențialitate necesare pentru fluxul de informații în CEÎ și 
BLER. Aceleași reguli privind confidențialitatea se aplică atât reprezentanților la nivel 
de consiliu ai lucrătorilor, cât și reprezentanților acționarilor. Reprezentanții la nivel de 
consiliu ai lucrătorilor ar trebui să aibă dreptul de a comunica în mod regulat cu orga-
nele naționale și europene de reprezentare a lucrătorilor.



34

Consolidarea accesului la informație într-un timp rezonabil, astfel încât membrii CEÎ și 
BLER să aibă suficient timp pentru o reacție adecvată. Aceștia ar trebui să fie informați 
cu privire la potențialele implicații pentru angajare și strategiile societății, în special 
acolo unde este cazul. Dispozițiile Directivei din 2019/2121 nu prevăd în mod adecvat 
informarea și consultarea corespunzătoare a lucrătorilor și a reprezentanților acestora 
la toate nivelurile societății cu privire la planurile societății.

O mai bună aplicare a prevederilor Directivei 2019/2121 privind restructurarea trans-
frontalieră, ale Directivei 2009/38/CE privind CEÎ și ale reglementărilor naționale pri-
vind BLER, necesitatea de a oferi CEÎ, BLER și altor reprezentanți relevanți ai lucrătorilor 
resurse materiale, juridice și acces la consultanță de specialitate și, în cele din urmă, 
necesitatea de a asigura implicarea sindicatelor în procesele de restructurare;

Introducerea parității de gen în BLER și CEÎ. Fiecare gen ar trebui să fie reprezentat la un 
nivel între 40% și 60% în structurile decizionale, ceea ce este un imperativ esențial al 
principiilor fundamentale ale democrației și drepturilor omului, astfel cum sunt consa-
crate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale.

AC ȚIUNI ALE PARTENERILOR SOCIALI 

Instruire oferită membrilor CEÎ, reprezentanților în consilii de administrație, dar și lucră-
torilor generali și angajatorilor, astfel încât aceștia să fie familiarizați cu instrumentele. 
Activitățile de instruire ar trebui să fie furnizate separat în ceea ce privește conținutul și 
amploarea grupurilor de mai sus, datorită altor profiluri de competență:

• BLER: management (strategic, financiar, organizatoric, etc.), drept comercial, 
responsabilități legale ale membrului consiliului de administrație, soft skills 
(negocieri și comunicare), etc.

• CEÎ: înțelegerea documentelor corporative (strategii, planuri financiare, 
informații prezentate acționarilor, politici corporative, etc.), soft skills (negocieri și 
comunicare), curs de limbă corporativă, etc.

• Angajați generali: creșterea gradului de conștientizare cu privire la BLER, CEÎ, 
sindicate și funcția acestora,
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Îmbunătățirea comunicării în cadrul CEÎ prin realizarea următoarelor inițiative:

• creșterea numărului de întâlniri (dincolo de întâlnirile anuale);

• promovarea schimbului de reprezentanți ai sindicatelor între sediile societății din 
diferite țări;

• crearea de grupuri de lucru în cadrul comitetelor pentru a aborda probleme 
specific actuale;

• valorificarea sistemelor digitale de informare și comunicare pentru a interacționa, 
organiza și dezvolta un dialog între partenerii sociali.

STUDII ȘI  DISEMINARE 

Efectuarea de studii aprofundate privind impactul rolului mecanismelor de informare, 
consultare și participare în restructurarea transfrontalieră (și vice-versa). Autorii câtorva 
studii pe această temă au subliniat informații insuficiente în acest sens (Cremers, Vitols, 
2019, De Spiegelaere & Jagodziński, 2015, De Spiegelaere 2017, Munkholm, 2018) prin 
urmare, multe dificultăți sunt descoperite și sunt mai greu de formulat recomandări 
precise. Datorită faptului că studiile necesită perspectivă transnațională, sursa de finan-
țare ar trebui să se afle la nivelul UE: Comisia Europeană, parteneri sociali la nivelul UE, 
societăți multinaționale,

Publicarea și diseminarea celor mai bune practici privind rolul CEÎ, BLER și alte meca-
nisme de informare, consultare și participare în restructurarea transfrontalieră, atât sub 
formă de publicații, cât și de întâlniri (de exemplu, ateliere, instruiri, seminarii);

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la contribuția importantă pe care CEÎ și 
BLER o pot aduce la o mai bună anticipare și gestionare a consecințelor potențiale ale 
restructurării transfrontaliere, care împreună cu eforturile de consolidare a capacități-
lor comitetelor locale de întreprindere și ale sindicatelor, ar putea contribui la crearea 
unor CEÎ mai numeroase și mai bune,

Acțiuni de advocacy care vizează modificări legislative și diseminarea cunoștințelor pri-
vind drepturile lucrătorilor în restructurarea transfrontalieră, inclusiv campanii la nivel 
european și național, folosind rețelele de socializare.



36

Referințe
Bayer, W. (2013), Grenzüberschreitende Verschmelzungen im Zeitraum 2007 bis 2012, 
Jena, Friedrich-Schiller-Universität Jena http://www.boeckler.de/pdf/mbf_2013_06_
verschmelzungen_bayer.pdf  

Bech-Bruun and Lexidale (2013), Study on the application of the Cross-border Mergers 
Directive for the Directorate General for the Internal Market and Services, European 
Union. http://dx.doi.org/10.2780/96404 

Biermeyer and Meyer (2019), Chapter 2. Employee participation issues in cross-border 
mergers: key empirical findings [in:] Cremers, J., Vitols, S. (ed.) Exercising voice across 
borders: workers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive, European Tra-
de Union Institute, Brussels https://www.etui.org/publications/books/exercising-voi-
ce-across-borders-workers-rights-under-the-eu-cross-border-mergers-directive

CBOS (2021), Związki zawodowe w Polsce [Trade unions in Poland]. Warszawa: Centrum 
Badania Opinii Społecznej.

Cremers, J., Vitols, S. (ed.) (2019), Exercising voice across borders: workers’ rights un-
der the EU Cross-border Mergers Directive, European Trade Union Institute, Brussels 
https://www.etui.org/publications/books/exercising-voice-across-borders-workers-ri-
ghts-under-the-eu-cross-border-mergers-directive

Conchon, A. (2011), Board-level employee representation rights in Europe. Facts and 
trends. Report 121, European Trade Union Institute, Brussels. https://www.etui.org/pu-
blications/reports/board-level-employee-representation-rights-in-europe 

De Spiegelaere, S. (2017), Company restructuring across borders: with or without Eu-
ropean Works Councils? ETUI Policy Brief https://www.etui.org/sites/default/files/
Restructuring%2C%20EWCs%20De%20Spiegelaere%20Policy%20Brief%20PB%20
2017.01%20Print.pdf

De Spiegelaere, S., Jagodziński, R. (2015), European Works Councils and SE Works Coun-
cils in 2015: facts and figures, Brussels, ETUI.  https://www.etui.org/publications/books/
european-works-councils-and-se-works-councils-in-2015-facts-and-figures 

http://www.boeckler.de/pdf/mbf_2013_06_verschmelzungen_bayer.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/mbf_2013_06_verschmelzungen_bayer.pdf
http://dx.doi.org/10.2780/96404
https://www.etui.org/publications/books/exercising-voice-across-borders-workers-rights-under-the-eu-cross-border-mergers-directive
https://www.etui.org/publications/books/exercising-voice-across-borders-workers-rights-under-the-eu-cross-border-mergers-directive
https://www.etui.org/publications/books/exercising-voice-across-borders-workers-rights-under-the-eu-cross-border-mergers-directive
https://www.etui.org/publications/books/exercising-voice-across-borders-workers-rights-under-the-eu-cross-border-mergers-directive
https://www.etui.org/publications/reports/board-level-employee-representation-rights-in-europe
https://www.etui.org/publications/reports/board-level-employee-representation-rights-in-europe
https://www.etui.org/sites/default/files/Restructuring%2C%20EWCs%20De%20Spiegelaere%20Policy%20Brief%20PB%202017.01%20Print.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/Restructuring%2C%20EWCs%20De%20Spiegelaere%20Policy%20Brief%20PB%202017.01%20Print.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/Restructuring%2C%20EWCs%20De%20Spiegelaere%20Policy%20Brief%20PB%202017.01%20Print.pdf
https://www.etui.org/publications/books/european-works-councils-and-se-works-councils-in-2015-facts-and-figures
https://www.etui.org/publications/books/european-works-councils-and-se-works-councils-in-2015-facts-and-figures


37

Edwards, T. et al. (2006), National industrial relations systems and cross-border restruc-
turing: evidence from a merger in pharmaceuticals, European Journal of Industrial Re-
lations, 12 (1), 69–87

ETUC (2016), Orientation for a  new EU framework on information, consultation and 
board-level representation rights, ETUC position paper https://www.etuc.org/en/do-
cument/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultati-
on-and-board-level 

Eurofound: Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – 
Patterns, performance and well-being, 2015, Figures for Table 44. 

Finansministeriet: Fusioner i staten – erfaringer og anbefalinger, Schultz Information, 
Copenhagen 2005, ISBN: 87-7856-732-1, p.82. 

The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/  

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) (2016), 10 lat rad pracowników w Polsce. Co 
dalej? [10 years ofworks councils in Poland. What’s next?]. Łódź: INSPRO.

Luty, P. (2015), Połączenia i przejęcia transgraniczne z udziałem polskich spółek w 
latach 2005–2014 – wybrane zagadnienia [Cross-border mergers and acquisitions in-
volving polish companies in years 2005–2014 – selected issues], Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego no. 854, ‘Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia’  
no. 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 547–557; 
www.wneiz.pl/frfu.

Munkholm, N. V. (2018), Board level employee representation in Europe: an overview, 
DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission, Brussels. htt-
ps://eu.eventscloud.com/file_uploads/e0bd9a01e363e66c18f92cf50aa88485_Munk-
holm_Final_EN.pdf 

Pendelton, A. (2019), Chapter 3. The effects of cross-border mergers on labour: big 
challenges, little evidence [in:] Cremers, J., Vitols, S. (ed.) Exercising voice across bor-
ders: workers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive, European Trade 
Union Institute, Brussels https://www.etui.org/publications/books/exercising-voi-
ce-across-borders-workers-rights-under-the-eu-cross-border-mergers-directive

https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-level
https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-level
https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-level
https://imaa-institute.org/
http://www.wneiz.pl/frfu
https://eu.eventscloud.com/file_uploads/e0bd9a01e363e66c18f92cf50aa88485_Munkholm_Final_EN.pdf
https://eu.eventscloud.com/file_uploads/e0bd9a01e363e66c18f92cf50aa88485_Munkholm_Final_EN.pdf
https://eu.eventscloud.com/file_uploads/e0bd9a01e363e66c18f92cf50aa88485_Munkholm_Final_EN.pdf
https://www.etui.org/publications/books/exercising-voice-across-borders-workers-rights-under-the-eu-cross-border-mergers-directive
https://www.etui.org/publications/books/exercising-voice-across-borders-workers-rights-under-the-eu-cross-border-mergers-directive


38

Pulignano, V. and Turk, J. (2016), European Works Councils on the move: management 
perspectives on the development of a  transnational institution for social dialogue, 
Working paper Centre for Sociological Research (CeSO) Employment (industrial) Relati-
ons and Labour Markets 2016-1, Leuven, KU Leuven. 

Reynolds, S., Scherrer, A. (2016), Ex-post analysis of the EU framework in the area of 
cross-border divisions. European Implementation Assessment, Ex-Post Impact Assess-
ment Unit, European Parliament, Brussels https://www.europarl.europa.eu/thinktank/
en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593796

Voss, E. (2016), European Works Councils assessments and  requirements: report to the 
ETUC, Brussels, ETUC https://www.etuc.org/en/publication/european-works-counci-
ls-assessments-and-requirements-report-etuc 

Waddington, J. (2010), European works councils: a transnational industrial relations in-
stitution in the making, London, Routledge

Waddington, J., Conchon, A. (2016), Board Level Employee Representation in Europe: 
Priorities, Power and Articulation. Routledge, London.

AC TE JURIDICE

Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comi-
tet european de întreprindere sau a  unei proceduri de informare și consultare a  lu-
crătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1994/45/oj 

Directiva 2001/86/CE din 8 octombrie 2001 de completare a  statutului societății eu-
ropene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0086 

Directiva 2005/56/CE a  Parlamentului European și a  Consiliului din 26 octom-
brie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32005L0056 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593796
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593796
https://www.etuc.org/en/publication/european-works-councils-assessments-and-requirements-report-etuc
https://www.etuc.org/en/publication/european-works-councils-assessments-and-requirements-report-etuc
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1994/45/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32005L0056


39

Directiva 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 (Reformare) https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/38/oj 

Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului Eurpean și a Consiliului din 14 iunie 2017 pri-
vind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32017L1132 

Directiva (UE) 2019/2021 a  Parlamentului European și a  Consiliului din 27 noiembrie 
2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziu-
nile și divizările transfrontaliere https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=-
CELEX%3A32019L2121

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/38/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2121


Sole responsibility 
lies within autor. 
The European 
Commission is not 
responsible 
for any use that 
may be made of 
the information 
contained therein.

With financial support from the European Union

This copy is free

Бизнис Конфедерација на  Македонија
Business Confederation of Macedonia




