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Rezumat

Cuvinte cheie: legisla ie intern , legisla ie european , dialog social
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Codul Muncii
pentru asigurarea climatului de stabilitate i pace social , prin lege 

sunt reglementate modalit ile de consult ri i dialog permanent între 
partenerii sociali”. 
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Procedurile de dialog social 

consultarea
î

î
dialogul bipartit 

î

dialogul tripartit

î Actului unic 
european dialogul social european
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Tratatul de la Maastricht î

î

Bipartitismul

Tripartitismul
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Baza legal  a dialogului social european i na ional  

Tratatul de la Paris 

Tratatele de la Roma 
A. Tratatul instituind Comunitatea European  (Tratatul CE)



Actul Unic 
European Tratatul de la Maastricht

Tratatul de la Amsterdam Tratatul de la 
Nice

B. Tratatul instituind Comunitatea European  a Energiei Atomice 
(Euratom).

Tratatul de la Maastricht (1992)

Comunitatea European ”.

protocolul asupra politicii sociale



Tratatul de la Amsterdam

Tratatul de la Nice

î

Legea Dialogului Social



Monitorul Oficial al României

î

comisiilor de dialog social la nivelul 
administra iei publice centrale i la nivel teritorial

î

Dialogul social tripartit i bipartit – premis  a econo-
miei sociale 

Dialogul social tripartit



sectorial

comisiilor de dialog 
social

în plan teritorial
comisii de dialog social teritoriale



Consiliului National Tripartit pentru 
Dialog Social
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Dialogul social bipartit



Concluzii 
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