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Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor: Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă 

socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul 
muncii 

 
În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 15.02.2022, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 
 

La 9 decembrie, Comisia Europeană a propus un set de măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în ceea ce privește lucrul pe platforme și pentru sprijinirea creșterii durabile 
a platformelor digitale de muncă din UE. 

Noile norme vor garanta că persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale 
de muncă se pot bucura de drepturile în materie de muncă și de beneficiile sociale care le revin. 
Acestea vor beneficia, de asemenea, de protecție suplimentară în ceea ce privește utilizarea 
gestionării algoritmice (și anume, sisteme automatizate care sprijină sau înlocuiesc funcțiile 
manageriale la locul de muncă). Un set comun de norme ale UE va oferi o securitate juridică 
sporită, permițându-le astfel platformelor digitale de muncă să beneficieze pe deplin de potențialul 
economic al pieței unice și de condiții de concurență echitabile. 
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În cadrul pachetului, Comisia prezintă: 
 comunicare prin care se stabilesc abordarea și măsurile la nivelul UE în materie de lucru 

pe platforme. Măsurile sunt completate de acțiuni pe care autoritățile naționale, partenerii 
sociali și alți actori relevanți ar trebui să le întreprindă la nivelul lor. Comunicarea 
urmărește, de asemenea, să pună bazele activității privind viitoarele standarde globale 
pentru lucrul de înaltă calitate pe platforme; 

 propunere de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe 
platforme. Propunerea include măsuri pentru a stabili în mod corect statutul profesional al 
persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă și noi drepturi 
atât pentru lucrători, cât și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă în 
ceea ce privește gestionarea algoritmică; 

 Un proiect de orientări care clarifică aplicarea legislației UE în domeniul concurenței în 
cazul contractelor colective de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate 
independentă fără angajați și care doresc să își îmbunătățească condițiile de muncă. 
Orientările includ persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de 
muncă. 

 
În comunicarea intitulată „Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai 

puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii”, Comisia invită 
statele membre, partenerii sociali și toți actorii relevanți să prezinte măsuri concrete de 
îmbunătățire a condițiilor de muncă în ceea ce privește lucrul pe platforme.  

Obiectivul general al comunicării este dezvoltarea creșterii durabile a platformelor digitale 
de muncă din UE, prin abordarea și măsurile la nivelul UE în materie de lucru pe platforme, care 
sunt completate de acțiuni pe care autoritățile naționale, partenerii sociali și alți actori relevanți ar 
trebui să le întreprindă la nivelul lor. Comunicarea urmărește, de asemenea, să pună bazele 
activității privind viitoarele standarde globale pentru lucrul de înaltă calitate pe platforme. 

Având în vedere: 
 Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 
 Nota de informare trasmisă de Ministerul Afacerilor Externe 

 
Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, întruniți în ședința din 

2 martie 2022 au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un proiect de opinie favorabil 
asupra acestei comunicări. 

 
 

VICEPREȘEDINTE 
 

Bogdan-Gruia IVAN 
 


