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GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Fondurilor Europene 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A COMISIEI DE DIALOG SOCIAL DIN CADRUL 

MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 Art.1. - În temeiul HG nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor 
Europene, modificată și completată prin HG nr. 538/2013, precum şi în conformitate cu prevederile Titlului 
VI - Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la 
nivel teritorial din Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social, republicată, se constituie Comisia de Dialog Social 
ce îşi desfăşoară activitatea în sediul Ministerului Fondurilor Europene, indicat în HG nr. 538/2013. 

 Art.2. - Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare reglementează modul de lucru al 
Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene, precum şi al secretariatului acestei Comisii, 
care este asigurat de către 2 funcţionari nominalizați prin Ordinul ministrului fondurilor europene privind 
aprobarea componenţei și a regulamentului de organizare și funcţionare a comisiei de dialog social. 

 Art.3. - Activitatea Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene are caracter 
consultativ şi vizează, în special: 

 a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între minister, organizaţiile patronale şi organizaţiile 
sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor din domeniile de 
activitate ale ministerului, în vederea asigurării unui climat de stabilitate economică; 

 b) consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter 
economico – social în domeniile de activitate ale ministerului; 

 c) alte probleme din sfera  de activitate a Ministerului Fondurilor Europene asupra cărora partenerii 
sociali convin să discute. 
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CAPITOLUL II 

COMPONENŢA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 

 

 Art.4. - Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Fondurilor Europene are următoarea 
componenţă: 

a. reprezentanţi ai ministerului numiţi prin Ordin al ministrului fondurilor europene; 

b. reprezentanţi ai partenerilor sociali - reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale, stabilite 
ca reprezentative la nivel naţional, conform copiilor hotărârilor judecătoreşti definitive depuse la 
secretariatul Comisiei de Dialog Social. Organizaţiile sindicale şi patronale membre ale comisiilor de dialog 
social vor desemna câte un titular şi câte un supleant pentru Comisia de Dialog Social a Ministerului 
Fondurilor Europene. Preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional sunt 
membri de drept ai Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene; 

c. experţi; 

• organizaţiile sindicale şi patronale, în funcţie de tematica abordată, pot fi asistate de experţi care 
vor participa în baza unui mandat acordat de confederaţie; 

d. invitaţi;  

• la propunerea preşedintelui Comisiei de Dialog Social, plenul Comisiei poate aproba participarea 
unor invitaţi cu statut nepermanent. În cazul dezbaterii care necesită participarea reprezentanţilor altor 
instituţii publice, autorităţi şi agenţii, preşedintele Comisiei de Dialog Social are obligaţia de a-i invita la 
şedinţele Comisiei; 

• la şedinţele Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, în baza prevederilor art. 8 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, la elaborarea proiectelor de acte normative, câte un reprezentant de la 
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

e. reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - la lucrările 
Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene va fi invitat un reprezentant al Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu statut de observator, pentru asigurarea 
asistenţei metodologice. 

 

CAPITOLUL III 

STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 

 

I) Structura Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene 

 1) Preşedintele Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene 
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 Art.5. – (1) Preşedinţia Comisiei de Dialog Social este asigurată de Secretarul de Stat desemnat prin 
Ordin al ministrului fondurilor europene; 

 

 

(2) Preşedintele Comisiei de Dialog Social are următoarele atribuţii: 

• conduce şedinţele Comisiei de Dialog Social; 

• convoacă membrii Comisiei, precum şi invitaţii la şedinţele acesteia; 

• asigură prezenţa la lucrările şedinţelor Comisiei de Dialog Social a reprezentanţilor altor autorităţi şi 
agenţii aflate sub autoritatea şi în subordinea ministerului. 

(3) În lipsa preşedintelui Comisiei de Dialog Social, conducerea acesteia este asigurată de unul dintre 
reprezentanţii ministerului desemnaţi de către Secretarul de Stat/ de unul dintre preşedinţii subcomisiilor 
de specialitate, în funcţie de proiectele de acte normative înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei.  

 

 2) Secretariatul Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene 

 Art.6. - Activitatea de secretariat a Comisiei de Dialog Social este asigurată de către cele 2 persoane 
nominalizate prin Ordinul ministrului fondurilor europene privind aprobarea componenţei și a 
regulamentului de organizare și funcţionare a Comisiei de Dialog Social, în atribuţiile cărora intră: 

• întocmirea şi comunicarea ordinii de zi; 

• difuzarea documentelor de lucru pentru şedinţele Comisiei; 

• redactarea minutei pentru fiecare şedinţă, precum şi transmiterea acesteia către partenerii sociali, 
către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Consiliul Economic şi Social; 

• evidenţa hotărârilor judecătoreşti definitive privind reprezentativitatea partenerilor sociali, în copie 
legalizată; 

• raportarea lunară a activităţii Comisiei către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice şi transmiterea spre informare partenerilor sociali. Raportarea se face pe suport 
hârtie şi în format electronic. 

 

 3) Subcomisiile de specialitate şi grupurile de lucru 

 Art.7. - Subcomisiile de specialitate sunt organisme de lucru ale Comisiei de Dialog Social a 
Ministerului Fondurilor Europene, înfiinţate pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia. 

 Art.8. - În cadrul Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene funcţionează 3 
subcomisii de dialog social, constituite în conformitate cu domeniile de activitate ale ministerului, după 
cum urmează: 

a. Subcomisia de dialog social pentru implementarea programelor de investiţii majore; 

b. Subcomisia de dialog social pentru implementarea programelor privind mediul de afaceri, 
investiţiile și resursele umane; 
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c. Subcomisia de dialog social pentru implementarea mecanismelor si instrumentelor financiare 
nerambursabile. 

  

 

Art.9. - (1) Din subcomisiile prevăzute la art. 8 fac parte: 

 a) reprezentanţi ai Ministerului Fondurilor Europene; 

 b) reprezentanţi ai confederaţiilor patronale din domeniile specifice fiecărei subcomisii;  

 c) reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale din domeniile specifice subcomisiilor.  

 (2) Partenerii sociali vor desemna câte un titular şi câte un supleant pentru fiecare subcomisie 
pentru a participa la lucrările acestora. La şedinţele subcomisiilor pot participa persoane care au calitatea 
de experţi şi invitaţi, desemnate în condiţiile prezentului regulament. 

 Art. 10 - Secretariatul subcomisiilor de dialog social se asigură de către personalul Ministerului 
Fondurilor Europene desemnat prin ordin al ministrului fondurilor europene. 

 

 4) Plenul Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene 

 Art.11. (1) Comisia de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene se întruneşte lunar sau ori 
de câte ori este necesar, în baza unei convocări făcute de preşedintele Comisiei.  

(2) Convocarea Comisiei se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, cu 
comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu 
aprobarea plenului Comisiei. Ordinea de zi se comunică prin poşta electronică şi fax, documentele de lucru 
fiind transmise prin poşta electronică. 

 Art.12. - Preşedintele Comisiei poate convoca o şedinţă extraordinară a Comisiei de Dialog Social 
pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali. 

 Art.13. - Şedinţele Comisiei de Dialog Social convocate pentru dezbaterea unor acte normative se 
întrunesc după ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului şi înainte de 
transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere. 

 Art.14. – (1) Şedinţa Comisiei de Dialog Social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, prezenţa 
partenerilor sociali fiind voluntară, procedura de convocare fiind respectată dacă a fost făcută în termen 
legal. 

 (2) - În funcţie de tematica înscrisă pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei, preşedintele stabileşte 
participarea reprezentanţilor şi ai altor instituţii. 

 (3) - La şedinţele Comisiei pot participa, după caz, la solicitarea preşedintelui acesteia, şi secretarii 
de stat sub a căror coordonare au fost elaborate proiectele de acte normative supuse analizării, în vederea 
susţinerii acestora. 

 Art.15. - Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog social se consideră acceptate de către 
partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţele de Comisie la care au fost invitaţi să 
participe. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, iniţiatorul actului normativ sau al altor 
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proiecte are obligaţia de a da un răspuns motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei 
Comisiei. 

 Art.16. – (1) După fiecare şedinţă a Comisiei de Dialog Social, secretariatul acesteia întocmeşte o 
minută care cuprinde sinteza dezbaterilor.  

  (2) Minuta este transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Consiliului Economic şi Social, precum şi structurii iniţiatoare din cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene. 

  (3) Minuta va fi difuzată în format electronic partenerilor sociali, spre informare, în maxim 5 
zile lucrătoare de la data ședinţei. 

    Art.17. - Preşedintele Comisiei de Dialog Social va pune la dispoziţia partenerilor sociali informaţiile 
disponibile necesare formulării unui punct de vedere argumentat. 

 Art.18. - Punctele de vedere/ propunerile/ observaţiile partenerilor sociali, cu privire la actele 
normative supuse dezbaterii în Comisie, vor fi înaintate secretariatului Comisiei de Dialog Social în formă 
scrisă, după modelul: text iniţial - propunere de modificare – motivare, în vederea transmiterii acestora 
către structurile iniţiatoare. 

 Art.19. - Actele normative dezbătute în cadrul Comisiei de Dialog Social vor fi însoţite în circuitul de 
avizare de minuta şedinţei Comisiei de Dialog Social, în care sunt consemnate punctele de vedere ale 
partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat. 

 

 II) Funcţionarea Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene 

  

 Art.20. - În cadrul Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene vor avea loc 
următoarele tipuri de consultări: 

 I) Şedinţe în plen  

 a) şedinţe ordinare  

 b) şedinţe extraordinare 

 II) Şedinţe în subcomisiile de dialog social; 

  

 I) Şedinţele în plen 

 a. Şedinţele ordinare  

• Şedinţele ordinare de lucru ale Comisiei de Dialog Social sunt principalul mijloc de lucru al acestui 
organism. 

• Şedinţele ordinare au loc la datele stabilite de către preşedintele Comisiei.  

 

b. Şedinţele extraordinare 
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• Pe lângă şedinţele de lucru ordinare pot fi convocate, la cererea partenerilor sociali, şedinţele 
extraordinare.  

• Preşedintele Comisiei poate convoca o şedinţă extraordinară a Comisiei de Dialog Social pentru 
dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a partenerilor sociali. 

• Şedinţele extraordinare pot fi convocate doar prin Secretariatul Comisiei de Dialog Social. 

• Şedinţele extraordinare pot fi convocate cu minimum 24 de ore înainte de data desfăşurării. 

• Şedinţele extraordinare trebuie convocate prin poştă electronică şi prin telefon (mail şi/sau notă 
telefonică). 

• Ordinea de zi a şedinţelor extraordinare cuprinde acele puncte propuse de iniţiator.  

• În lipsa timpului necesar pentru analiza materialelor, punctul de vedere al confederaţiilor poate fi 
exprimat în timpul şedinţei sau în maximum 24 de ore prin: adresă oficială, fax, mail. 

• Minuta şedinţei se va elabora în maximum 5 zile lucrătoare. 

 

 II) Şedinţele în subcomisiile de specialitate  

a. Preşedinţii subcomisiilor de specialitate convoacă membrii acestor subcomisii şi asigură 
participarea la lucrările şedinţelor acestora a reprezentanţilor altor autorităţi şi agenţii aflate în subordinea 
sau sub autoritatea ministerului. 

b. Pregătirea acestor şedinţe se va face de către secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social/ al 
subcomisiei de specialitate, în colaborare cu direcţia a cărei activitate generează şedinţa respectivă. 

c. Procedura de desfăşurarea a şedinţei subcomisiei de specialitate este următoarea :  

• consultarea de către iniţiator a membrilor subcomisiei de specialitate şi a preşedintelui Comisiei de 
Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene; 

• informarea în scris, de către iniţiator, a secretariatului tehnic al subcomisiei cu privire data şi ora 
şedinţei; 

• convocarea subcomisiei de specialitate se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei 
de desfăşurare a şedinţei, de către Secretariatul tehnic al subcomisiei de specialitate; 

• rezervare spaţiu, suport logistic, etc. 

• întocmirea ordinii de zi şi avizarea de către preşedintele subcomisiei; 

• ordinea de zi şi documentele de lucru se comunică prin poştă electronică. Punctele de vedere ale 
partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii în subcomisia de specialitate vor fi 
înaintate structurii iniţiatoare.  

d. După fiecare şedinţă a subcomisiei de specialitate, secretariatul tehnic al subcomisiei elaborează 
minuta şedinţei, care cuprinde sinteza dezbaterilor. 

e. Minuta şedinţei subcomisiei de specialitate trebuie să cuprindă: participanţii, ordinea de zi, 
punctele de vedere exprimate, propunerea de punct de vedere adoptată în cadrul şedinţei şi înaintată 
Secretariatului Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene. 
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f. Minuta şedinţei subcomisiei de specialitate va fi emisă in maxim 5 zile lucrătoare și va fi prezentată 
preşedintelui Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fondurilor Europene şi transmisă partenerilor sociali, 
spre informare, în următoarea zi lucrătoare, ulterior emiterii. 

g. Punctele de vedere adoptate în subcomisiile de dialog social se consideră acceptate de către 
partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţele de subcomisie la care au fost 
invitaţi.  

h. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, iniţiatorul actului normativ sau al altor 
proiecte are obligaţia de a da un răspuns motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei 
subcomisiei. 

  

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art.21. - Prezentul regulament intră în vigoare în momentul adoptării de către membrii Comisiei de 
Dialog Social ai Ministerului Fondurilor Europene. 

 Art.22. - Preşedintele Comisiei de Dialog Social are obligaţia de a informa conducerea ministerului 
asupra tuturor problemelor apărute în relaţiile cu partenerii sociali şi de a asigura răspunsul faţă de 
solicitările partenerilor sociali prin Secretariatul Comisiei de Dialog Social. 

 Art.23 - Regulamentul se poate completa şi cu alte prevederi stabilite de Comisia de Dialog Social la 
nivelul Ministerului Fondurilor Europene. 

 Art.24. - Confederaţiile sindicale şi patronale, membre ale Comisiei de Dialog Social a Ministerului 
Fondurilor Europene, vor transmite în cel mult 15 zile lucrătoare de la momentul intrării în vigoare a 
prezentului regulament, lista membrilor titulari şi supleanţi desemnaţi ca membri ai Comisiei de Dialog 
Social a Ministerului Fondurilor Europene şi copiile legalizate după hotărârile judecătoreşti definitive 
privind reprezentativitatea.  

  


