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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Bucureşti, 19 iunie 2017 
Nr. 4c-7/575 

 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O 

iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea 
privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează – COM (2017) 252 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 

art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

Comunicărea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O iniţiativă pentru 

sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi 

îngrijitorilor care lucrează – COM (2017) 252, pentru examinarea fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa din data de 13 iunie 2017. 

 Comunicarea propune un set de acţiuni legislative şi nelegislative care 

vizează modernizarea cadrului juridic şi de politică al Uniunii Europene, pentru 

a promova echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a bărbaţilor şi 

femeilor cu responsabilităţi de îngrijire şi o utilizare mai echitabilă a concediilor 

şi a formulelor flexibile de lucru. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că în Uniunea Europeană, impactul 

statutului de părinte asupra participării pe piața forței de muncă continuă în 

zilele noastre să fie foarte diferit pentru femei și bărbați. Femeile continuă să 

își asume o parte disproporționată din responsabilitățile pe care le implică 
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„funcționarea” unei familii iar multe dintre acestea simt în continuare că sunt 

nevoite să aleagă între viaţa lor privată, o carieră profesională și familie. 

Tendințele demografice actuale arată, de asemenea, faptul că femeile și 

bărbații trebuie să se ocupe din ce în ce mai mult şi de alte persoane 

dependente, altele decât copiii, pentru perioade de timp nedeterminate. 

Concilierea vieţii de familie cu cea profesională reprezintă un aspect de 

mare interes atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Dificultăţile cu care se 

confruntă femeile, mai ales mamele, în căutarea şi păstrarea unui loc de 

muncă plătit, stereotipurile prin care se perpetuează ideea că doar femeile sunt 

responsabile cu îngrijirea familiei precum şi aşteptările culturale faţă de bărbat 

pentru a fi unicul întreţinător de familie sunt aspecte care agravează 

inegalitatea între femei şi bărbaţi. Implicarea bărbaţilor în echilibrarea vieţii de 

familie cu cea profesională reprezintă o problematică esenţială dar şi dificilă. 

La nivelul Uniunii Europene există un consens cu privire la faptul că ținta 

europeană de 75% în ceea ce privește rata de ocupare a forței de muncă, 

stabilită prin Strategia Europa 2020, va putea fi atinsă doar dacă mai multe 

femei vor participa pe piața muncii.Flexibilizarea orarelor de lucru joacă un rol 

important în menţinerea pe piaţa muncii a mamelor lucrătoare. 

S-a arătat că sunt necesare anumite măsuri care să vină în sprijinul 

concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională:  

• creşterea numărului de grădiniţe şi cantine şcolare cu orar prelungit şi 

flexibil pentru fete şi băieţi cu vârstă de până la 3 ani inclusiv; 

• adaptarea programului de lucru cu programul şcolilor şi al grădiniţelor; 

• oferirea de alternative pentru îngrijirea membrilor familiei dependenţi 

care au nevoie de asistenţă, extinderea ajutorului la domiciliu, crearea de 

centre de zi; 

• stimularea tinerilor taţi de a apela la concediul paternal, instrument 

legal ce crează premisele necesare participării efective a tatălui la 

îngrijirea copilului nou-născut; 

• campanii de schimbare de atitudini cu privire la necesitatea distribuţiei 

echilibrate între cei doi parteneri a rolurilor şi a responsabilităţilor 

domestice. 
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De asemenea, vor exista şi beneficii ale angajatorului care implementază 

politici pentru concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională:  

• creşterea productivităţii muncii şi a gradului de satisfacţie profesională 

a angajaţilor; 

• îmbunătăţirea imaginii companiei/corporaţiei; 

• o mai bună recrutare a angajaţilor; 

• reducerea absenteismului; 

 • costuri scăzute ale organizaţiei generate de problemele de sănătate ale 

angajaţilor; 

• clienţi mai mulţumiţi; 

• creşterea implicării şi fidelităţii angajaţilor faţă de companie. 

 

Obiectivul prezentei propuneri este consolidarea actualului regim al 

concediului pentru creșterea copilului, prin facilitarea utilizării sale de către 

femei și bărbați, grație unor noi măsuri privind remunerația, flexibilitatea și 

netransferabilitatea. În plus, introducerea concediului de îngrijitor și a 

concediului de paternitate va ajuta lucrătorii să găsească un echilibru între 

viața privată și cea profesională. Utilizarea formulelor flexibile de lucru este și 

ea promovată, iar măsurile nelegislative prevăd un număr sporit de structuri de 

îngrijire de mai bună calitate, ca una dintre părțile esențiale ale inițiativei 

privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Pentru a sprijini aceste 

acțiuni, vor fi mobilizate instrumente financiare, iar acolo unde este cazul, 

resursele existente ale bugetului UE vor fi reorientate către investiții prioritare 

care contribuie la implementarea acestei inițiative. 

Astfel, se propune introducerea următoarelor noi drepturi: 

• posibilitatea unei utilizări flexibile (muncă fragmentată sau cu fracțiune 

de normă) a dreptului la cele 4 luni de concediu pentru creșterea 

copilului, plătit la nivelul indemnizației pentru concediul medical; dreptul 

la cele 4 luni poate fi utilizat până când copilul împlinește vârsta de 12 

ani și nu poate fi transferat între părinți;  

• dreptul la 10 zile lucrătoare de concediu de paternitate la nașterea 

copilului, plătite la nivelul indemnizației pentru concediul medical;  
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• dreptul la 5 zile de concediu pe an pe lucrător, plătit la nivelul 

indemnizației pentru concediul medical, pentru a acorda îngrijiri unor 

rude grav bolnave sau aflate în întreținere;  

• dreptul de a solicita formule flexibile de lucru pentru părinții cu copii de 

până la 12 ani și pentru lucrătorii cu responsabilități de îngrijire.  

Directiva stabilește cerințe minime, ceea ce oferă statelor membre 

posibilitatea adoptării sau menținerii unor dispoziții mai favorabile. Drepturile 

dobândite în temeiul cadrului juridic existent trebuie să se aplice în continuare, 

cu excepția cazului în care directiva introduce dispoziții mai favorabile. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 

afaceri europene. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Csép Éva Andrea 

        

           

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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