Obiectivele programului de relansare a dialogului social
şi propuneri de dezvoltare

Restabilirea rolului de coordonator unic la nivel naţional în domeniul dialogului
social al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
o Realizat prin:
OUG nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor



activităţi la nivelul Guvernului;
HG nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog



social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial;
Optimizarea funcţionării comisiilor de dialog social;
o Realizat prin HG 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog
social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial;
Asigurarea funcţionării Consiliului Economic şi Social;
o Realizat prin HG nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în
Consiliul Economic şi Social;
Înfiinţarea comitetelor sectoriale ca instituţii de dialog social de utilitate publică:
o Realizat prin OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie
socială;
Implicarea partenerilor sociali în soluţionarea problemelor de interes comun;
o Realizat prin:


constituirea comitetului de criză pentru elaborarea planului de măsuri
economice şi sociale;



constituirea grupurilor de lucru privind:


elaborarea Legii de salarizare unitară a bugetarilor;



reforma sistemului de asistenţă socială;



elaborarea legislaţiei din domeniul dialogului social;

Stabilirea calendarului legislativ în domeniul dialogului social:
o S-a convenit luarea în dezbatere a următoarelor acte normative:


Legea 130/1996 privind contractul colectiv de muncă;



Legea 356/2001 - Legea patronatelor;



Legea 168/1999 privind soluţionarea conflictelor colective de muncă;



Legea 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliul Economic şi
Social;



Legea 54/2003 - Legea sindicatelor;

Clarificarea conceptuală şi terminologică în domeniul dialogului social:
o A fost elaborat proiectul „Ghidul conceptual şi terminologic al dialogului social”;
Propuneri de dezvoltare
-

Elaborarea Legii cadru a dialogului social;

-

Elaborarea unei legi distincte a comitetelor sectoriale;

-

Demararea consultărilor cu partenerii sociali referitoare la Pactul naţional pentru locuri
de muncă şi stabilitate socială;

-

Efectuarea „ Recensământului sindical”

-

Elaborarea unor materiale documentare pentru promovarea internaţională a „Sistemului
naţional integrat al dialogului social instituţionalizat din România”;

-

Proiectarea unui sistem de formare în domeniul dialogului social, inclusiv editarea unui
manual ca suport logistic;

-

Elaborarea şi editarea unui compendiu legislativ în domeniul dialogului social
o Obs: acest obiectiv va fi realizat după adoptarea pachetului legislativ în domeniul
dialogului social.
Obs: Dată fiind complexitatea problematicii abordate, precum şi amploarea

elementelor de reformă, inclusiv instituţională, propuse, considerăm că putem vorbi de o
Strategie naţională în domeniul dialogului social.

