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Bâtcă Mariana  

Asociaţia Pro Democraţia 

 

           Reprezentativitate reală a societății civile în dialogul din societatea românească 

 
           

           Stimate doamne/Stimaţi domni, 

 

          Din postura de vicepreşedinte al Asociaţiei Pro Democraţia, având o percepție reală a societății civile 

din România, mă adresez dumneavoastră în numele cetăţenilor și al reprezentanților din sectorul civic cu care 

am dialogat pe marginea Legii nr. 62/2011, legea dialogului social. 

 

Societatea civilă organizată, așa cum rezultă din Convenţia Comitetului Economic şi Social European 

din 15-16 noiembrie 1999, reprezintă un ansamblu integrat şi organizat al actorilor vieţii civice, economice şi 

sociale, incluzând partenerii sociali - sindicate şi patronate; organizaţiile reprezentantive ale altor interese 

economico-sociale - liber profesionişti, fermieri, etc; organizaţiile non-guvernamentale; comunităţile 

religioase.  

Dialogul cu partenerii sociali şi cu alte organizaţii ale societăţii civile organizate, precum şi antrenarea 

acestora în procesul de dezvoltare socio-economică trebuie să reprezinte instrumente şi obiective strategice 

pentru guvernarea oricărei societăţi democratice. Partenerii sociali și colaborarea cu reprezentanții societății 

civile poate constitui un pilon de stabilitate și dezvoltare al societății.  

Crearea cadrului instituţionalizat de consultare a societăţii civile organizate, care să includă un 

ansamblu mai integrat al intereselor economice şi sociale din spaţiul comunitar, inclusiv a organizaţiilor 

neguvernamentale, repreprezintă o nouă etapă pentru dezvoltarea dialogului macroeconomic european și 

implicit național.  

Consiliul Economic și Social similar Comitetului Economic și Social European trebuie să acţioneze 

pentru a promova:  

 drepturile la asociere ale cetăţenilor în vederea promovării valorilor civice, a democraţiei precum şi a 

altor interese economico-sociale, culturale;  

 construirea unei societăţi civile organizate la nivel european, importanţă majoră fiind acordată 

aspectelor de autonomie, reprezentativitate şi recunoaştere a personalităţii juridice;  

 participarea societăţii civile organizate la orientarea politică, socială şi economică a Uniunii, opţiunile 

acestora raprezentând un input valoros pentru deciziile de diferite naturi,  ale instituţiilor europene;  

 cooperarea între partenerii de dialog tradiţionali ai instituţiilor europene - sindicate şi patronate, şi 

organizaţiile reprezentative ale societăţii civile.  

Procedura de consultare a partenerilor sociali, după cum se stipulează în Tratatul Uniunii Europene, 

trebuie să se bazeze pe noi mecanisme de evaluare şi certificare a reprezentantivităţii organizaţiilor care vor fi 

consultate, în special în concordanţă cu natura şi scopul propunerilor de acte normative comunitare.  

Legea dialogului social la art.92, alin.(2), pct. c) propune desemnarea membrilor Consiliului 

Economic şi Social după cum urmează „15 membri reprezentând societatea civilă, numiţi prin decizie a 

primului-ministru, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, din cadrul structurilor 

cooperatiste, profesiunilor liberale, organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor, comunităţii ştiinţifice şi 

academice, organizaţiilor de agricultori, organizaţiilor de pensionari, organizaţiilor comunităţilor locale, 

asociaţiilor care reprezintă familia şi persoanele cu dizabilităţi şi al altor organizaţii neguvernamentale” nu 

asigură o reprezentativitate reală, corectă și neaservită intereselor celor care au făcut numirile. 

Una dintre soluții ar fi, așa cum se procedează în dialogul social dezvoltat la nivelul Uniunii Europene, 

trecerea de la reprezentativitatea independentă la reprezentativitatea variabilă, dependentă de scopul şi natura 

problemei în dezbatere.  



 

 
 

2 
 

O altă soluție ar fi existența unui mecanism de alegere prin vot și nu prin numire,  dacă totuși se 

merge pe varianta partenerilor de dialog stabili. 

 Accesul partenerilor sociali la informaţii este critic pentru buna funcţionalitate a dialogului social. 

Instituţiile trebuie să construiască noi sisteme de informare a partenerilor sociali, utilizînd în special avantajele 

generate de tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii. Procesul acesta trebuie construit bilateral, avându-

se în vedere necesitatea ca structurile administrative comunitare, naționale sau locale, să cunoască activităţile, 

poziţiile şi opţiunile partenerilor sociali, înainte de luarea în considerare a unor acţiuni, facilitând în acest fel 

dezvoltarea proceselor de consultare proactivă, în defavoarea celor pasive.  

Recunoaşterea reciprocă a statutului partenerului de dialog, a importanţei procesului de dezbatere în 

comun a problemelor cu care se confruntă fiecare dintre părţi, sunt componente ale acestui rezultat. Această 

formă de dialog reflectă nivelul de maturitate şi responsabilitate al partenerilor sociali.  

Un rol în dezvoltarea acestui dialog social revine autorităţilor statului care trebuie, dincolo de 

recunoaşterea autonomiei partenerilor sociali şi independenţa  procesului de dialog, să acorde importanţa 

necesară rezultatelor acestui proces - opinii, recomandări, acorduri.  

Reprezentativitatea şi maturitatea partenerilor sociali, sistemul de informare şi de consultare al 

partenerilor sociali, sunt premize ale unei bune integrări a sistemului de dialog social din țara noastră, în 

spațiul european.  

Comitetul Economic şi Social ar trebui să reprezente prima principală platformă instituțională de 

consultare a organizaţiilor non-guvernamentale.  

O mai mare convergenţă şi complementaritate între dialogul social şi  dialogul civic rămâne o 

prioritate a guvernării europene pentru perioada următoare. Separarea excesivă a celor două forme de dialog 

din punct de vedere al capacităţii de producere de rezultate, din punct de vedere al importanţei acordate în 

cadrul proceselor de dialog reprezintă un risc de instabilitate şi un detriment în defavoarea cetăţenilor 

comunităţii. Crearea unor forumuri şi platforme comune de dialog constituie o soluţie la aceste noi cerinţe.  

Pe termen scurt, o reproiectare a atribuţiilor, responsabilităţilor şi obiectivelor Consilului Economic şi 

Social este absolut necesară, avîndu-se în vedere atât provocările actuale cu care se confruntă partenerii sociali 

cât şi evaluările realizate asupra functionalităţii acestei instituţii.  

Pe termen mediu si lung, reprezentarea tuturor intereselor economice şi sociale din România, ale 

salariaţilor, angajatorilor, micilor întreprinzători, agricultorilor şi fermierilor, liberilor profesionişti, 

organizaţiilor non-guvernamentale, trebuie să reprezinte un obiectiv impetuos pentru Consiliul Economic şi 

Social.  

Îmbunătăţirea componentei de dialog social din cadrul instituţiilor este strîns dependentă de alte 

acţiuni de ansamblu care trebuie să conducă la creşterea rolului, eficienţei şi eficacităţii instituţiilor în 

gestionarea politicilor sociale.  

Lipsa dialogului datorită proastei guvernări a dus la efervescenţa societăţii actuale, la nivel naţional şi 

european şi ieşirea în stradă a cetăţenilor care reclamă drepturi pe care dealtfel guvernele le promovează în 

mod frecvent. 

Guvernul, în mâinile căruia se află puterea, nu poate să stabilească de unul singur cum trebuie să-i fie 

societăţii, ca să îi fie bine (asta dacă libertatea cetăţenilor nu este doar o noţiune lipsită de conţinut). Toate 

grupurile sociale trebuie să-şi poată exprima liber opinia cu privire la politica cea mai bună de adoptat, pentru 

ca astfel să apară un echilibru între diversele puteri sociale, economice şi ideologice. Acest echilibru trebuie 

măsurat după valorile fundamentale ale ordinii sociale care respectă demnitatea umană şi libertăţile omului. 

Compromisul dintre diferitele interese ale unui popor nu poate fi realizat fără implicarea unor grupuri 

organizate care să reprezinte aceste interese.  

Promovarea dialogului social la nivel european rămîne un obiectiv strategic al Uniunii Europene în 

secolul XXI, care trebuie susţinut cu toate mijloacele adecvate, concomitent cu utilizarea sa ca instrument de 

stabilitate şi dezvoltare, iar crearea unui sistem consolidat de dialog social adaptabil şi integrat în procesul de 

elaborare si implementare a politicilor publice trebuie să reprezinte o prioritate inclusiv pentru România, ceea 

ce impune necesitatea modificării și completării actualei legi a dialogului social.  
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