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Introducere
Uniunea Europeană se doreşte a fi o construcţie politică a naţiunilor de pe
continentul nostru care vor să trăiască în pace şi prosperitate. În acest sens, în ultima
jumatăte de secol, rolul Comuniţatii Europene, iar apoi al Uniunii, a fost pe deplin
confirmat. Armele au tăcut şi au lasat locul dialogului civic şi social pentru a soluţiona
conflictele de natura economica şi sociala care apar in mod inevitabil in dezvoltarea
societaţii umane.
Încă de la primele carămizi ale construcţiei europene, „Părinţii Fondatori” au dorit să
se asigure că prin instituţiile create şi principiile care stau la baza lor, se realizează
principalele condiţii pentru creşterea economică şi prosperitatea naţiunilor europene şi a
cetăţenilor săi, precum şi un model paşnic de soluţionare a conflictelor pentru ca tensiunile
acumulate în societate să nu mai conducă la catastrofe de tipul celor două războaie
mondiale în care aproape toate statele europene au fost implicate.
Dialogul social instituţionalizat la nivel european a fost reglementat din punct de
vedere legal prin semnarea la 25 martie 1957 a Tratatelor de la Roma de către statele
fondatoare ale Comunităţii Economice Europene. În acelaşi an, ca rezultat al acestor
tratate, s-a înfiinţat Comitetul Economic şi Social European (CESE)1, principalul organism
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CESE are 344 de membri care provin dintr-o paletă largă de organizaţii ale societăţii civile, inclusiv din
organizaţiile sindicale şi patronale din cele 27 de State Membre. România are 15 reprezentanţi în CESE: 5
de la sindicate, 5 de la patronate şi 5 de la organizaţii ale societăţii civile.
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consultativ european ce s-a dorit a fi „o punte între instituţiile comunitare şi societatea
civilă organizată”.
Din 1957 şi pâna astăzi, „instituţia dialogului social” s-a bucurat de recunoaşterea şi
sprijinul Comisiei Europene şi al Consiliului UE iar cadrul legal de reglementare primară şi
secundară la nivel european a fost dezvoltat în sensul garantării şi amplificării rolului
consultativ al partenerilor sociali în cadrul principalelor dezbateri politice pe teme
economice, sociale şi medioambientale.
Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul
de la Nisa, Tratatul de la Lisabona2, nu numai că au îmbunătaţit statutul partenerilor sociali
europeni şi al CESE în raport cu principalele instituţii europene, dar au reflectat şi voinţa
politică clară a liderilor europeni, de angajare pentru promovarea în Statele Membre, a
principiilor privind desfăşurarea dialogului social în conformitate cu cadrul de reglementare
comunitar.
La nivel european, dezbaterile din cadrul întâlnirilor de dialog social se raportează
inevitabil la principiile trasate în „Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale”
care, începând din 1989, a fost textul de referinţă în eleborarea legislaţiei europene a
muncii pe teme cum ar fi: libertatea de asociere şi negocierile colective; informarea,
consultarea şi participarea lucrătorilor; ocuparea forţei de muncă şi salarizare; formarea
profesională; protecţia socială; egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei; protecţia
sănătăţii şi siguranţa la locul de muncă; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă etc.
Tratatul de la Lisabona consolidează dialogul civic şi social european
Principiile din „Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale” sunt reluate şi
dezvoltate în Versiunea consolidată a Tratatului privind UE şi a Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene, aşa cum au rezultat prin Tratatul de la Lisabona, semnat la
13 decembrie 2007 şi intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.
Ȋn titlul X al Tratatului – Politica Socială – se regăsesc numeroase referinţe cu
privire la dialogul social şi consultarea Comitetului Economic şi Social European: art. 151,
art. 152, art.153, art. 154, art. 155.
De exemplu, în art. 152 se afirmă că: „Uniunea recunoaşte şi promovează rolul
partenerilor sociali la nivelul său, ţinând seama de diversitatea sistemelor naţionale.
Aceasta facilitează dialogul dintre aceştia, respectându-le autonomia.” Ȋn art.153,3
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Art 153 ”Parlamentul European şi Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară după
consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor.”
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art.154, art.155, art.157 şi art.159 se reconfirmă rolul consultativ al Comitetului Economic
şi Social European şi se atribuie un caracter obligatoriu dialogului cu societatea civilă în
general şi cu partenerii sociali în particular.
Referitor la importanţa consultării partenerilor sociali şi a rolului activ al Comisiei
Europene, textul de la art.154 şi art.155 este clarificator:
„Art .154

(1)Comisia are misiunea de a promova consultarea partenerilor sociali
la nivelul Uniunii şi adoptă orice măsură utilă pentru a facilita dialogul acestora,
asigurând o susţinere echilibrată a părţilor.

(2)În acest scop, înainte de a prezenta propuneri în domeniul politicii
sociale, Comisia se consultă cu partenerii sociali privind posibila orientare a unei
acţiuni a Uniunii.

(3)În cazul în care, după această consultare, Comisia apreciază că o
acţiune a Uniunii este de dorit, aceasta se consultă cu partenerii sociali privind
conţinutul propunerii preconizate. Partenerii sociali prezintă Comisiei un aviz sau,
după caz, o recomandare.

(4)Cu ocazia consultărilor menţionate la alineatele (2) şi (3), partenerii
sociali pot informa Comisia despre voinţa lor de a iniţia procedura prevăzută la
articolul 155. Durata acestei proceduri nu poate depăşi nouă luni, cu excepţia unei
prelungiri hotărâte de comun acord de partenerii sociali în cauză şi de Comisie.
Art.155

Dialogul între partenerii sociali la nivelul Uniunii poate conduce, în
cazul în care aceştia doresc, la raporturi contractuale, inclusiv acorduri.

(2)Acordurile încheiate la nivelul Uniunii sunt puse în aplicare în
conformitate cu procedurile şi practicile proprii partenerilor sociali şi statelor
membre sau, în domeniile aflate sub incidenţa articolului 153, la cererea comună a
părţilor semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei.
Parlamentul European este informat.”
Luând în considerare cele de mai sus şi faptul că prevederile din tratat trebuie să fie
reflectate în mod obligatoriu atât în legislaţia socială europeană, cât şi în legislaţia Statelor
Membre, se poate afirma că Tratatul de la Lisabona reprezintă o bază juridică solidă
pentru dezvoltarea dialogului social şi civic în Uniunea Europeana, precum şi o garanţie a
respectării drepturilor partenerilor sociali la informare, consultare şi negocieri colective.
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Criza financiară internaţională, deficitele bugetare mari ale unor State Membre
şi repercusiunile ei asupra abordărilor politice privind dialogul social
Situaţia fără precedent creată în Statele Unite prin falimentul Lehman Brothers,
care şi-a declarat insolvenţa la 15 septembrie 2008, a condus la o criză financiară
internaţională ce a afectat puternic Statele Unite şi Uniunea Europeană şi a determinat o
schimbare bruscă de viziune a guvernelor naţionale din statele afectate, dar şi a Instituţiilor
Financiare Internaţionale.
Lipsa de încredere a investitorilor internaţionali a condus la reducerea dramatică a
fluxurilor de capital către Statele Membre ale Uniunii şi creşterea deficitelor bugetare,
determinând multe guverne europene să ia măsuri drastice de austeritate pentru limitarea
cheltuielilor publice şi încadrarea în ţintele de deficit stabilite la nivel european sau în
relaţie cu Fondul Monetar Internaţional.4
Organizaţiile sindicale europene şi naţionale şi-au manifestat, prin acţiuni de
protest, nemulţumirea faţă de măsurile de austeritate adoptate de guvern, prin care s-a dat
startul disponibilizărilor din sectorul public, scăderii cheltuielilor publice pentru sănătate şi
educaţie şi „flexibilizării” legislaţiei muncii. În unele State Membre, din 2009 şi până în
prezent, calitatea dialogul social s-a degradat, partenerii sociali reclamând în relaţia cu
guvernul existenţa „unui dialog al surzilor ”.
Deşi la momentul actual situaţia în unele ţări din Uniune nu este tocmai
încurajatoare în ceea ce priveşte dioalogul social,5 la nivel european, cel puţin din
declaraţiile dlui. José Manuel Durão Barroso, Preşedintele Comisiei Europene6 şi ale altor
reprezentanţi ai unor instituţii europene, mesajul politic transmis este că autorităţile UE
manifestă o atenţie deosebită pentru consultarea societăţii civile şi a partenerilor sociali.
O dovadă în acest sens o reprezintă consultarea constantă a Comitetului Economic
şi Social European de către Comisia Europeană şi participarea acesteia la reuniunile
consultative ale Comitetului, participarea partenerilor sociali europeni şi ai reprezentanţilor
societăţii civile la consultările pe tema unor iniţiative ale Comisiei în curs de elaborare sau
de revizuire, reprezentarea organizaţiilor sindicale şi patronale în Consiliul de conducere al
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De ex: cazul Greciei şi României care au fost nevoite să aibă acorduri cu FMI. Însa nu numai acestea.
State cum ar fi Portugalia, Spania, Irlanda au fost sau mai sunt în discuţii cu FMI.
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Aici se poate menţiona printre altele şi situaţia din România în care partenerii sociali acuză Guvernul că
doar mimează interesul său pentru dialog social şi că, în realitate, aşa cum au demonstrat-o dezbaterile pe
tema modificării Codului Muncii şi a Codului de Dialog Social, guvernul nu a negociat, ci şi-a impus punctul
de vedere.
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La data de 15 martie 2011, în Sesiunea Plenară a CESE, Dl. Barosso declara: “Suntem în unul din
momentele cheie ale integrării europene, când, mai mult ca niciodată, dialogul cu partenerii sociali
este fundamental”
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unor agenţii şi fundaţii europene sau al unor comitete europene responsbile pentru
securitatea socială a lucrătoriilor migranţi, egalitatea de şanse sau pentru Fondul Social
European.7
Proiectul „Împreuna pentru dezvoltarea dialogului social în România”, implementat
de către Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN împreună cu Federaţia Agricultorilor,
reprezintă, la modul concret, angajamentul Uniunii Europene, al Comisiei Europene şi al
guvernului unui stat UE de a sprijini în continuare creşterea capacităţii organizaţiilor
partenerilor sociali pentru dezvoltarea dialogului social în conformitate cu reglementările şi
practicile europene.
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De exemplu sindicatele şi patronatele sunt reprezentate în: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi
Securitate în Muncă, Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, Centrul
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Comitetul consultativ pentru securitatea socială a
lucrătorilor migranţi, Comitetul pentru Fondul Social European, Comitetul consultativ pentru egalitatea de
şanse între bărbaţi şi femei.
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