DIALOG SOCIAL
Ion Albu, Consultant dialog social
CSN Meridian
Deşi nu avem o definiţie unanimă a conceptului de „dialog social”, indiferent de
perspectiva abordării acestuia, ca şi concept politic sau pur şi simplu ca instrument sau
proces de relaţionare a partenerilor sociali, scopul dialogului social este de departe cel
mai important aspect.
Într-o societate, oricare ar fi aceasta, componentele ei structurale se găsesc întro permanentă competiţie, uneori conflictuală, iar scopul principal al dialogului social îl
constituie realizarea armonizării intereselor specifice astfel încât o decizie finală să se
bazeze pe luarea în considerare a tuturor intereselor.
Se spune că „dialogul social” este un concept relativ nou şi că existenţa sa este
determinată de provocările, dar şi de standardele unei societăţi moderne.
Credem că se impune a ne aminti de o practică a lumii antice prin care populaţia,
printr-o formă de reprezentare, era chemată să-şi exprime acordul sau dezacordul faţă
de o lege noua, având ca finalitate adoptarea sau nu a acesteia. Expresia „vox populi
vox dei” evidenţiază nu doar vechimea ei, ci şi respectul şi atenţia pe care conducătorii
antici o acordau opiniei publice.
Revenind la timpul apropiat, la nivel european, „dialogul social” a cunoscut o
abordare de tip politic prin tratatele Uniunii Europene astfel încât dialogul social instituit
prin Tratatul de la Roma a fost definit a fi un „proces continuu de informare şi consultare
între organizaţiile sindicale şi patronale, cu scopul de a ajunge la înţelegeri în ceea ce
priveşte controlul anumitor variabile economice şi sociale, atât la nivel macroeconomic,
cât şi microeconomic”.
Relevantă este şi definiţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii care fixează
dialogul social ca „act voluntar de informare, consultare şi negociere de acorduri sociale
între parteneri, precum şi de negociere a contractelor colective de muncă”.
Între cele doua definiţii există evident diferenţe, generate în principal de profilul
intereselor şi scopurilor gestionate de fiecare „instituţie” în parte, însa ceea ce le
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poziţionează în context convergent sunt actorii sociali cu vocaţie, cât şi misiunea sau
obiectivele dialogului social .
România a făcut proba conectarii la acest sistem de valori europene şi
internaţionale într-un termen relativ scurt, determinante fiind maturizarea rapidă a
actorilor sociali, (care au beneficiat de consiliere şi expertiză oferite de instituţiile
similare europene), dar şi factorii politici care au transpus în opera legislativă acest
sistem de valori europene, realizându-se astfel instituţiile relevante ale dialogului social.
Practic, cele doua dimensiuni ale dialogului social, bipartitismul şi tripartititismul
nu au rămas simple mecanisme, ci au devenit principii de bază, existenţiale ale
dialogului social.
În acest mod, şi în România s-a realizat o trecere de la cultura sau atitudinea
conflictuală, specifică ultimului deceniu al secolului XX, la o poziţionare echilibrată
generată în principal de înţelegerea unitară de câtre partenerii sociali a beneficiilor unui
dialog social, real, bazat pe respect reciproc şi parteneriat.
Cadrul legislativ existent până în 2010, a asigurat condiţiile de manifestare a
dialogului social in România, a asigurat contextul de organizare şi funcţionare a
partenerilor sociali precum şi a instituţiilor relevante în cadrul cărora dialogul social s-a
manifestat .
Ceea ce trebuia făcut, reprezintă la modul evident, nevoia de adaptare legislativa
si instituţională la provocarile şi standardele atât de dinamice în cadrul societăţii.
Nu ne propunem cu aceasta ocazie să prezentăm un documentar bazat pe
indicatori de evaluare cantitativă si calitativă a dialogului social in Romania.
Putem spune, spre exemplu:
Consiliul Economic si Social din România , instituţie naţională tripartită de dialog
social, dedicată prin Constituţie şi lege să avizeze proiecte de legi şi acte ale guvernului
a fost sesizată sub un procent de 30% din totalul de reglementări adoptate in anul
2010. Ceea ce putem spune în mod cert este faptul că nu legea de organizare şi
funcţionare a acestei instituţii sau comportamentul partenerilor sociali au condus la
aceasta stare de fapt.
O altă situaţie de referinţă a dialogului social in România o reprezintă faptul că
pentru cele 32 ramuri de activitate prevăzute a se încheia contracte colective de muncă,
la Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale sunt înregistrate mai puţin de 20
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contracte, pentru celelalte realizându-se prin subsidiaritate, contracte colective de
munca la nivel de grup de unităţi, altor ramuri lipsindu-le inclusiv partenerii sociali .
Modificările aduse în structura de reglementare a dialogului social prin proceduri
total neconforme dialogului social european şi a practicii naţionale în materie, vor
produce in mod cert mutaţii profunde atât în structura partenerilor sociali cât şi cu privire
la tipul de atitudine. Pericolul cel mai important îl reprezintă revenirea la cultura de tip
conflictuală iar dacă acest lucru, din nefericire se va întampla, vinovaţii nu vor fi deloc
greu de identificat. Va fi greu însă pentru o revenire la normalitate.
Prin proiectul “ Împreuna pentru Dialog Social in România “ beneficiarii, cei doi
parteneri, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian şi Federaţia Agricultorilor
“Fermierul” şi-au stabilit ca si obiective un transfer al dialogului social instituţionalizat şi
reglementat câtre un dialog social bazat pe parteneriat ce urmează a fi realizat cu
actori sociali si factori administrativi la nivel regional şi local.
Ca şi areal de implementare a proiectului, o componentă majoră o reprezintă
mediul rural, cu specificul său economic şi social. Credem că acest aspect reprezintă de
departe cea mai puternică provocare a proiectului.
Astfel, proiectul işi propune, ca pe baza rezultatelor obţinute, să elaboreze
câteva amendamente la legislaţia aferentă dialogului social, sau chiar proiecte
legislative inovatoare în materie.
Nu ne propunem o redefinire a conceptului de dialog social. Afirmăm însă că
există încă neidentificate mecanisme de implementare a dialogului social.
Parteneriatele încheiate intre parteneri seriosi si responsabili conţin în principiu obligaţii
liber consimţite şi sunt asumate cu alt tip de atitudine decat faţă de lege.
Sperăm că prin implementarea acestui proiect şi prin rezultate să putem
redefinim conceptual “ Legea părţilor “.
Ion Albu,
Consultant dialog social
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