
2.6.2.  Supliment.  

2.6.2.a. Comitetul restrans si limbile

Comitetul restrans: compozitia sa va lua in considerare echilibrul optimal intre agilitatea operativa si  
reprezentativitate. In acest sens, nici o tara nu va trebui sa exprime majoritatea acestui comitet, chiar  
daca reprezinta majoritatea lucratorilor.

Limbi  si  interpretariat:  punctul  nostru  de  plecare  ar  fi  dreptul  la  interpretariat  in  toate  limbile  
reprezentantilor CEI. Ar trebui oricum sa consideram o limba comuna pentru reuniunile desfasurate  
si cu atat mai mult pentru contactele informale, intrucat aceasta intensifica intelegerea reciproca si  
strangerea relatiilor. Cand avem posibilitatea sa comunicam destul de bine intr-o limba comuna, ar  
trebui sa punem in aplicare aceasta posibilitate in cadrul reuniunilor Comitetului restrans. Evident,  
orice  renuntare  in  total  sau in  parte  la  serviciile  de  interpretariat  si  de  traducere  va  fi  obiectul  
negocierii cu conducerea, acolo unde economia de fonduri pentru ei (interpretariatul este probabil  
linia de cheltuiala cea mai costisitoare pentru CEI, cel putin la modul relativ), poate insemna mai  
multe  drepturi  pentru  CEI,  spre  exemplu  mai  multe  intalniri  anuale,  mai  multe  cursuri  de  
perfectionare etc.

Deci, in acest sens, renuntarea la serviciile de interpretariat si traducere (in niste limite si cu niste  
conditii precise) poate deveni o resursa/oportunitate semnificativa.

2.6.2.b. Acord si reguli standard. O maniera de a imbunatati acordul

Acord si reguli standard. O maniera de a imbunatati acordul

Directiva CEI 2009/38/C despre elementele acordului CEI.

Pe scurt, acordul CEI trebuie sa includa standardele si definitiile stabilite de Directiva CEI 2009/38. Insa  
poate si imbunatati dispozitiile prevazute de Directiva CEI.

In acest  sens ar  fi  util  sa analizam definitiile  informarii  si  consultarii  care sunt  date  la  nivelul  Directivei  
2002/14, pentru imbunatatirea notiunilor descrise amanuntit in acordul CEI.

De asemenea, delegatii trebuie sa cunoasca cerintele secundare ale Directivei 2009/38/CE din doua motive. 
Primul: in caz de contrast cu conducerea centrala in legatura cu elementele acordului CEI, delegatii ar putea 
solicita  aplicarea  cerintelor  secundare  ale  Directivei  CEI.  Al  doilea:  pentru  a  garanta  imbunatatirea 
dispozitiilor acordului CEI.

Se recomanda introducerea unei date limita in acord. Aceasta permite renegocierea acordului la intervale de 
timp regulare si luarea in considerare a inovatiilor legale si juridice, pe langa practicile aplicate intre timp.

2.6.2.b. Informatii contabile suplimentare in textul acordului

A se vedea 2.2.c. Contabilitatea societatii: folosirea manualului.

Acesta este momentul de a negocia pentru a avea acces la informatii utile cu scopul de a evalua 
conditiile unui grup, in sensul actualitatii si a dinamicitatii. Ne intereseaza sa putem avea dreptul de 
acces la datele de bilant si la evaluarile periodice (trimestriale, semestriale), la informatiile despre 



modalitatile  de  consolidare  de  date,  la  comenzi  si  la  stabilirea  preturilor  la  nivel  de  grup  de 
intreprinderi si de asemenea la existenta si tipologia sub-contractelor din exteriorul grupului.

Informatia directa pe care vom reusi s-o negociem va fi un instrument util de analiza, stabil de-a 
lungul timpului. 

In aceasta faza, este posibil  sa negociem pentru a avea un expert contabil independent, 
ceea ce inseamna ca CEI isi poate elege expertul.

A se vedea 5.3. Anexa cu Glosar despre contabilitatea societatii


