Dialogul social în România
Acordurile sociale
Dialogul social este cunoscut ca unul dintre principiile
fundamentale ale democraţiei şi cunoscut ca model social european, bazat
pe o bună performanţă economică, pe un nivel ridicat al protecţiei sociale
şi pe sistemul social şi educaţional.
În proiectul de Integrare europeană, Guvernul României a trebuit să
acorde partenerilor sociali autonomia necesară în promovarea
negocierilor colective independente la toate nivelele. Guvernul are
obligaţia să sprijine partenerii sociali pentru a avea capacitatea să
participe la dialogul social la nivel european, pentru a se baza pe deplin
pe contribuţia acestora la adaptarea cu succes a tuturor reglementărilor şi
directivelor europene.
Acordurile sociale constituie rezultatul negocierilor între partenerii
sociali sindicate – patronate – guvern în scopul asumării de
responsabilităţi vis-a-vis de îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale a
României.
Acordurile sociale reprezintă un parteneriat care se fundamentează
pe principii de cooperare, respect reciproc şi bună credinţă în procesul de
armonizare a intererselor lor specifice în conformitate cu reglementările
OIM precum şi cu reglementările legate de dimensiunea socială ca parte
integrantă în structurile UE.
În România au existat întotdeauna acorduri sociale încheiate între
parteneri sociali şi guvern, prin care s-au obligat să nu iniţieze şi să nu
încurajeze acţiuni care să tulbure climatul de pace socială necesar pentru
relansarea economică a României.
În permanenţă prevederile stipulate în acordurile sociale au prevăzut
ca realizarea obiectivelor să se facă cu respectarea principiului
transparenţei prin implicarea permanentă a partenerilor sociali semnatari
în elaborarea măsurilor legislative, normative instituţionale şi regulatorii
iniţiate de guvern. Această implicare fiind realizată prin comisiile de
dialog social de la nivelul ministerului şi de la nivelul prefecturilor.

La nivelul sectoarelor de activitate partenerii sociali au stabilit
priorităţi în domeniul social privind salariul minim, privind salarizarea
bugetarilor, dimensionarea bugetelor de venituri şi cheltuieli la companii
naţionale privind măsuri de ocupare a forţei de muncă, privind asistenţa
socială.
În România intervenţia partenerilor sociali la nivel naţional din
punct de vedere economic şi social se concretizează prin unele măsuri:
- Obligativitatea
consultării prealabile de către guvern a
reprezntanţilor partenerilor sociali (patronate – sindicate) cu privire
la proiectele unor acte normative, cu privire la raporturile de muncă.
Din păcate, în Legea 62/10/08/2011 republicată – legea dialogului
social, nu s-au mai respectat aceste principii, guvernul din acea perioadă
asumându-şi puterea de a modifica după bunul plac legislaţia cu privire la
Codul muncii, încheierea CCM, soluţionarea conflictelor de muncă, legea
cu privire la sindicate şi patronate, fără consultare, schimbul de opinii în
cadrul dialogului social, a partenerilor sociali sindicate – patronate,
culminăm cu abrogarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel Naţional,
încălcând toate normele stabilite de OIM.
Guvernul de la vremea respectivă (2010-2011) a încălcat grosolan
prevederile OIM cu privire la dialogul social, prin care se menţionează că
dialogul social reprezintă tipurile de negiociere, consultare şi informaţie
împărtăşite între partenerii sociali, pe probleme de interes comun legate
de politicile economice şi sociale.
- ... prin structura tripartită a OIM stă ca argument că cele mai bune
soluţii privind diferitele probleme pot fi găsite pe calea dialogului
social şi a cooperării la nivel internaţional, regional, naţional şi
local.
- A încălcat principiul dialogului social prevăzut de către OIM, în
care se specifică că OIM este intermediată pe principul
tripartitismului, prin necesitatea cooperării colaborării salariaţilor
patronilor şi guvernelor la elaborarea ş aplicarea politicilor sociale şi
economice în fiecare stat.
- Guvernul de la vremea respectivă a uitat că acţiunile partenerilor
sociali contribuie la realizarea obiectivelor de creştere şi de ocupate
a forţei de muncă stabilite prin strategia de la Lisabona şi că
propunerea Comisiei Europene a iniţiat instituirea unor reuniuni
sociale tripartite la nivel înalt pentru creşterea economică şi
ocuparea forţei de muncă la care să participe troica şefilor de stat
sau de guvern, preşedintele comisiei şi o delegaţie restrânsă a
partenerilor sociali.

- În acest sens s-a ajuns la degenerarea funcţionării comisiilor de
dialog social la nivel naţional, ca urmare şi a poziţiilor radicale a
unor confederaţii naţionale sindicale şi prin pierderea din ce în ce
mai mult a credibilităţii liderilor acestora.
- Deşi la nivel naţional şi local sunt organizate structuri
administrative, unele conduse de demnitari (ministru în relaţia cu
sindicatele şi patronatele, secretar de stat din ministere ce ar avea
rolul de a organiza şi conduce şedinţele de dialog social, fiind bine
remuneraţi pentru aceste funcţii, activităţi, foştii şi actualii
guvernanţi nu doresc să conlucreze cu partenerii sociali, făcând în
permanenţă promisiuni la modificările legislaţiei cu privire la
dialogul social de modificare a unor prevederi cu efecte negative
pentru partenerii sociali.
- Efectul excluderii partenerilor sociali de a fi informaţi şi consultaţi
în legătură cu promovarea unor acte normative sau unele hotărâri
ale guvernului şi ordine ministeriale, au avut şi au consecinţe asupra
angajaţilor şi implicit a populaţiei ce ar putea conduce la mari
convulsii sociale în timp.
În cadrul dialogilui social în industria lemnului, prin Federaţia
Sindicatelor Libere din Industria Lemnului şi cele două asociaţii
patronale, ASFOR şi APMR, a existat în permanenţă o transparenţă şi
comunicare şi sprijin reciproc în unele acte normative de interes pentru
industria lemnului.
Sperăm în continuare în dezvoltarea dialogului social şi prin aceasta
să conducă la unele reglementări, fie prin CCM la nivelul ramurii, CCM
pe grupuri de societăţi sau alte acorduri de soluţionare a unor doleanţe din
partea salariaţilor din industria lemnului.

