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Evoluţia şi conceptul de drept social european

„Învăţătura cere o muncă de fiecare moment.
Munciţi câte puţin în fiecare zi.”
Grigore Moisil

Capitolul I
Evoluţia şi conceptul de drept social european
1. Definiţia, delimitarea şi protecţia drepturilor sociale fundamentale
2. Conţinutul politicii sociale europene şi competenţele sociale ale Uniunii
Europene
3. Izvoarele dreptului social european
4. Procesul de legiferare în domeniul drepturilor sociale
5. Impactul dreptului european asupra pieţei muncii din România
6. Raportul dintre dreptul social al UE şi dreptul social naţional
7. Modernizarea legislaţiei UE

Fişa nr. 1 – Definiţia, delimitarea şi protecţia drepturilor sociale
fundamentale
 La nivel internaţional. Evoluţiile şi contextul economic internaţional
influenţează reglementările sociale şi constituie mijlocul de atingere a obiectivelor în acest domeniu. Elaborarea, aplicarea şi diversitatea normelor la nivel
european îşi au sorgintea în caracteristicile şi varietatea instituţiilor şi a
reglementărilor de la nivel internaţional. Principiile promovate de Organizaţia
Internaţională a Muncii (OIM) încă din 1944, în Declaraţia de la Philadelphia,
respectiv: (i) munca nu este o marfă; (ii) libertatea de exprimare şi de
asociere sunt condiţii indispensabile ale progresului susţinut; (iii) sărăcia,
acolo unde ea există, constituie un pericol pentru bunăstarea tuturor;
(iv) toate fiinţele umane, fără deosebire de rasă, credinţă sau sex, au dreptul
de a-şi urmări progresul lor material şi dezvoltarea lor spirituală în libertate şi
demnitate, în securitate economică şi cu şanse egale, constituie pilonii pe
care statele membre au adoptat Codul internaţional al muncii1, au definit
1
Alcătuit din cele 185 de convenţii şi 195 de recomandări adoptate de OIM în
perioada 1919-2004 şi care privesc toate aspectele ce ţin de muncă şi securitate socială,
disponibil pe www.mmuncii.ro.
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conceptul de justiţie socială (respectul drepturilor omului, un nivel de viaţă
decent, condiţii de muncă umane, perspective pozitive pentru ocuparea forţei
de muncă şi securitatea economică), au instituit mecanismele de control şi
administrare a muncii şi au elaborat legislaţia muncii la nivel naţional.
 Procedura de adoptare a Convenţiilor şi recomandărilor OIM
(fig. 1). Consiliul de administraţie înscrie pe ordinea de zi a Conferinţei propunerea de Convenţie; Biroul internaţional al muncii (BIM) transmite proiectul
reprezentanţilor la Conferinţă (guvernelor, organizaţiilor sindicale şi patronale) pentru observaţii, care apoi îl retransmit BIM; BIM analizează observaţiile şi pregăteşte un document spre a fi supus discuţiilor Comisiei tripartite în
cadrul Conferinţei OIM; în urma dezbaterilor, BIM întocmeşte proiectul
revizuit şi final al Convenţiei, care se supune aprobării în cadrul Conferinţei
OIM; aceasta îl adoptă cu majoritate calificată de 2/3, fiind apoi obligatorie
ratificarea conform procedurilor fiecărui stat membru pentru ca prevederile să
intre în vigoare pe plan naţional.
Figura 1 – Procedura de adoptare a normelor internaţionale

Sursa: Regulile jocului. O scurtă introducere în normele internaţionale ale muncii,
p. 11
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 Procedura rapoartelor (fig. 2) are ca principali actori: comisia de
experţi alcătuită din 20 de personalităţi independente alese de directorul
general al OIM şi comisia tripartită responsabilă de aplicarea convenţiilor şi
recomandărilor, alcătuită din reprezentanţii statelor membre (Guvern –
organizaţii sindicale şi organizaţii patronale).
 Comisia de experţi analizează rapoartele trimise de statele membre
din perspectiva a trei aspecte: aplicarea convenţiilor, trimiterea acestora
către autorităţile naţionale în vederea ratificării (acolo unde este necesar şi,
mai ales, în cazul recomandărilor) şi ce se întâmplă cu domeniile pentru care
nu s-au ratificat convenţiile şi nu s-au asumat recomandările. În urma
analizei, comisia emite concluzii, care se trimit comisiei tripartite.
 Comisia tripartită analizează situaţiile semnalate de comisia de
experţi ca urmare a neaplicării convenţiei şi trimite raportul său Conferinţei
generale numai cu privire la aspectele cele mai delicate care nu au fost
soluţionate; în acelaşi timp, comisia tripartită poate solicita puncte de vedere
statului membru în cauză şi poate propune măsuri sporite de protecţie.
Figura 2 – Procedura rapoartelor OIM

Sursa: Regulile jocului. O scurtă introducere în normele internaţionale ale muncii,
p. 52
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 În ceea ce priveşte aplicarea convenţiilor neratificate, în conformitate
cu art. 19, comisia de experţi publică anual un studiu privind legislaţia şi
practica statelor membre pe teme stabilite de consiliul de administraţie;
temele sunt rezultatul analizei rapoartelor statelor membre şi al discuţiilor cu
organizaţiile partenerilor sociali; rolul acestor studii constă în elaborarea de
măsuri şi recomandări ale OIM pentru ca statele membre să poată depăşi
dificultăţile şi obstacolele ce stau în calea adoptării şi aplicării normelor OIM.
 Procedurile de control (art. 24-36 din Constituţia OIM). Adoptarea reglementărilor internaţionale, ca şi ratificarea acestora de către statele
membre nu sunt suficiente fără adoptarea de măsuri naţionale care să le
pună în practică. Procedurile OIM respectă principiul de control tradiţional al
îndeplinirii obligaţiilor internaţionale, respectiv: procedura de raportare periodică de către statele membre a progresului realizat după ratificare, precum şi
procedura plângerilor în situaţia în care se constată nerespectarea sau
încălcarea prevederilor şi/sau obligaţiilor internaţionale la care s-au angajat
guvernele prin tratate, convenţii, recomandări. Particularităţile reclamaţiilor
şi plângerilor în cadrul OIM în caz de nerespectare de către statele membre
a prevederilor Convenţiilor şi recomandărilor sunt prezentate în fig. 3-5.
Figura 3 – Procedura reclamaţiilor în cadrul OIM

Sursa: Regulile jocului. O scurtă introducere în normele internaţionale ale muncii,
p. 55
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Figura 4 – Procedura plângerilor

Sursa: Regulile jocului. O scurtă introducere în normele internaţionale ale muncii,
p. 57
Figura 5 – Procedura reclamaţiilor în cazul drepturilor sindicale

SSursa: Regulile jocului. O scurtă introducere în normele internaţionale ale
muncii, p. 58
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 Programul de dezvoltare durabilă post-2015 – obiective1. Principalele obiective pot fi rezumate astfel: a) dezvoltarea durabilă pentru eradicarea sărăciei extreme sub toate formele; b) transformări economice, inclusiv
prin asigurarea unor locuri de muncă decente, dotate cu tehnologii de ultimă
generaţie şi apte să asigure dezvoltarea producţiei şi a consumului; c) pace
şi guvernare eficientă ca motoare ale dezvoltării durabile; d) un nou parteneriat la nivel global care să garanteze aplicarea noilor concepte şi tendinţe
şi care să asigure şi mijloacele de realizare a lor; e) adaptarea programelor şi
politicilor la nevoile societăţii, ale comunităţii internaţionale şi elaborarea de
mecanisme care să asigure dezvoltarea durabilă la nivel naţional.
 Munca decentă şi programul de dezvoltare durabilă pentru 2030
– principalele obiective2 statuează că munca decentă nu este doar un
scop, ci un factor de dezvoltare durabilă. Principalele obiective din Programul
de muncă decentă şi dezvoltare durabilă 2030 pe care OIM se va concentra
sunt foarte ambiţioase şi evidenţiază dimensiunea socială a muncii, vizând
ridicarea nivelului de trai prin: (i) măsuri sociale: eradicarea sărăciei, a
foametei, asigurarea unei vieţi sănătoase, o educaţie de calitate; egalitatea
de gen şi garantarea accesului la apă, energie de calitate; (ii) măsuri economice: promovarea unei creşteri economice sustenabile şi favorabile incluziunii, ocupare şi muncă decentă pentru toţi; dezvoltarea industriei, a inovaţiei şi o infrastructură de calitate; reducerea inegalităţilor şi dezvoltarea
durabilă a oraşelor şi comunelor; (iii) protecţia mediului: consumul şi consolidarea capacităţii de adaptare la schimbările şi acţiunea climei; modernizarea
şi gestionarea durabilă a pădurilor şi a pescuitului; (iv) măsuri de întărire a
capacităţii administrative şi cooperare a tuturor actorilor sociali: pace şi justiţie socială, consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
 Cadrul juridic care defineşte şi sintetizează drepturile sociale
fundamentale, valoarea muncii şi standardele minime, obligatorii pentru
state, este asigurat de OIM prin convenţiile nucleu, la care se adaugă cele
din materia securităţii sociale, astfel:
(i) cele opt convenţii nucleu:
 1930: Convenţia (nr. 29) privind munca forţată;
 1948: Convenţia (nr. 87) privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical;

1
Documentul integral – GB319/INS/4 octombrie 2013 – este disponibil pe
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocuments.
2
Pentru documentul integral, a se accesa http://www.ilo.org/global/topics/sdg2030/lang--fr/index.htm.

