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Direc?ia Comunicare, Dialog Social ?i Relatia cu Parlamentul

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A COMISIEI DE DIALOG SOCIAL DIN CADRUL

MINISTERULUI DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II
COMPONENTA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL

Art.1. - În temeiul Hotarârii Guvernului nr. 1/2013, privind organizarea si 
functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, precum si în 
conformitate cu prevederile Titlului VI - Constituirea si functionarea comisiilor de dialog 
social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial din Legea Dialogului 
Social nr. 62/2011, republicata, se constituie Comisia de Dialog Social (CDS) ce îsi 
desfasoara activitatea într-unul din sediile Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 1/2013.

Art.2. - Prezentul Regulament de organizare si functionare reglementeaza modul de 
lucru al Comisiei de Dialog Social a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice, precum si al secretariatului acestei comisii, care este asigurat de cat e Direc?ia 
Comunicare, Dialog Social ?i Relatia cu Parlamentul, prin Serviciul Dialog Social si Relatia cu 
Parlamentul.

Art.3. - Activitatea Comisiei de Dialog Social a Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice are caracter consultativ si vizeaza, în special:

a) asigurarea unor relatii de parteneriat social între minister, organizatiile patronale 
si organizatiile sindicale, care sa permita o informare reciproca permanenta asupra 
problemelor din domeniile de activitate ale ministerului, în vederea asigurarii unui climat 
de stabilitate economica;

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de 
alta natura cu caracter economico-social în domeniile de activitate ale ministerului;

c) alte probleme din sfera de activitate a Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice asupra carora partenerii sociali convin sa discute.

Art.4. - Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice are urmatoarea componenta:

a. reprezentanti ai ministerului, numiti prin Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si 
administratiei publice;

b. reprezentanti ai partenerilor sociali - reprezentantii confederatiilor sindicale si 
patronale reprezentative la nivel national, conform copiilor hotarârilor judecatoresti 
definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social; organizatiile sindicale si 
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patronale membre ale comisiilor de dialog social vor desemna câte un tit     si câte 
un supleant pentru CDS a MDRAP; presedintii confederatiilor patronale si sindicale 
reprezentative la nivel national sunt membri de drept ai CDS a MDRAP;

c. experti:
organizatiile sindicale si patronale, în functie de tematica abordata, pot fi 
asistate de experti care vor participa în baza unui ma     acordat de 
confederatie;
conducatorii unitatilor aflate în subordinea si sub autoritatea Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice participa la sedintele comisiei 
când ordinea de zi cuprinde proiecte de acte normative care le 
reglementeaza activitatea si daca presedintele CDS a MDRAP transmite, prin 
secretariatul comisiei, o convocare în acest sens;

d. invitati:
la propunerea presedintelui CDS, plenul comisiei poate aproba participarea 
unor invitati cu statut nepermanent; în cazul dezbaterii care necesita 
participarea reprezentantilor altor institutii publice  autoritati si agentii, 
presedintele CDS are obligatia de a-i invita la sedintele comisiei;
la sedintele comisiei pot participa, în calitate de invitati, în baza prevederilor 
art. 8 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la elaborarea proiectelo  de acte normative, 
câte un reprezentant de la structurile asociative ale          ilor 
administratiei publice locale;

e. reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Vârstnice - la lucrarile CDS al MDRAP va fi invitat un reprezentant al Ministerului 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, cu statut de observator, 
pentru asigurarea asistentei metodologice.

Art.5. – (1) Presedintia Comisiei de Dialog Social este asigurata de Secretarul de Stat 
desemnat prin Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

(2) Presedintele Comisiei de Dialog Social are urmatoarele atributii:
conduce sedintele CDS;
convoaca membrii comisiei, precum si invitatii la sedi  ele acesteia;
asigura prezenta la lucrarile sedintelor comisiei de dialog social a 
reprezentantilor altor autoritati si agentii aflate sub autoritatea si în 
subordinea ministerului.

(3) În lipsa presedintelui CDS, conducerea acesteia este asigurata de unul dintre 
reprezentantii ministerului desemnati de catre Secretarul de Stat/ de unul dintre 
presedintii subcomisiilor de specialitate, în functie de proiectele de acte normative înscrise 
pe Ordinea de zi a sedintei. 

•

•

•

•

•
•
•

CAPITOLUL III
STRUCTURA SI FUNCTIONAREA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL

I) Structura CDS a MDRAP
1) Presedintele CDS a MDRAP
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2) Secretariatul CDS a MDRAP

3) Subcomisiile de specialitate si grupuri de lucru

Art.6. - Activitatea de secretariat a CDS este asigurata de catre Directia Comunicare, 
Dialog Social si Relatia cu Parlamentul, prin Serviciul Dialog Social si Relatia cu Parlamentul, 
în atributiile careia intra:

întocmirea si comunicarea ordinii de zi;
difuzarea documentelor de lucru pentru sedintele comis ei;
redactarea minutei pentru fiecare sedinta, precum si transmiterea acesteia catre 
partenerii sociali, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Per    elor 
Vârstnice si Consiliul Economic si Social;
evidenta hotarârilor judecatoresti definitive privind reprezentativitatea partenerilor 
sociali, în copie legalizata;
raportarea lunara a activitatii comisiei catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei 
Sociale si Persoanelor Vârstnice si transmiterea spre informare partenerilor sociali; 
raportarea se face pe suport hârtie si în format electronic.

Art.7. - Subcomisiile de specialitate sunt organisme de lucru ale CDS a MDRAP, 
înfiintate pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia.

Art.8. - În cadrul Comisiei de Dialog Social a MDRAP, functioneaza trei subcomisii de 
dialog social, constituite în conformitate cu domeniile de activita e ale ministerului, dupa 
cum urmeaza:

a. Subcomisia de dialog social pentru dezvoltare regionala;
b. Subcomisia de dialog social pentru lucrari publice locuire si constructii;
c. Subcomisia de dialog social pentru administratie publica.

Art.9. - (1) Din subcomisiile prevazute la art. 8 fac parte:
a) reprezentanti ai MDRP, respectiv ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, ai 

Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, ai 
Inspectoratului de Stat în Constructii, ai Agentiei Nationale pentru Locuinte ?i ai Companiei 
Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.;

b) reprezentanti ai confederatiilor patronale din domeniile specifice fiecarei 
subcomisii;

c) reprezentanti ai confederatiilor sindicale din domeniile specifice subcomisiilor;
d) reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice 

locale.
(2) Partenerii sociali vor desemna câte un titular si câte un supleant pentru fie   e 

subcomisie pentru a participa la lucrarile acestora. La sedintele subcomisiilor pot participa 
persoane care au calitatea de experti si invitati, desemnate în conditiile prezentului 
regulament.

Art. 10 - Secretariatul subcomisiilor de dialog social se asigura de catre personalul 
Serviciului Dialog Social si Relatia cu Parlamentul din cadrul Directiei de Comunicare, Dialog 
Social si Relatia cu Parlamentul.

•
•
•

•

•
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Art.11. - Comisia de Dialog Social a MDRAP se întruneste lunar sau ori de câte ori 
este necesar, în baza unei convocari facute de presedi  ele comisiei. Convocarea comisiei 
se face în scris, cu cel putin 3 zile lucratoare înaintea datei de desfasurare, cu comunicarea 
ordinii de zi si a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completata cu alte puncte, 
cu aprobarea plenului comisiei. Ordinea de zi se comunica prin posta electronica si fax, 
documentele de lucru fiind transmise prin posta electronica.

Art.12. - Presedintele CDS poate convoca o sedinta extraordinara a comisiei de 
dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivata 
a unor parteneri sociali.

Art.13. - Sedintele comisiei de dialog social, convocate pentru dezbaterea unor acte 
normative, se întrunesc dupa ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea 
ministerului si înainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere.

Art.14. – (1) Sedinta CDS nu necesita întrunirea unui anumit cvorum, prezenta 
partenerilor sociali fiind voluntara, iar procedura de convocare se considera ca a fost
respectata daca a fost facuta în termen legal.

(2) - În functie de tematica înscrisa pe ordinea de zi a sedintelor CDS, presedintele 
stabileste participarea reprezentantilor si ai altor institutii.

(3) - La sedintele CDS, pot participa, dupa caz, la solicitarea presedintelui acesteia, si 
secretarii de stat sub a caror coordonare au fost elaborate proiectele de acte normative 
supuse analizarii, în vederea sustinerii acestora.

Art.15. - Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog soc al se considera 
acceptate de catre partenerii sociali ai caror reprezentanti nu au fost prezenti la sedintele 
de comisie la care au fost invitati sa participe. La propunerile formulate în scris de 
partenerii sociali, initiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligatia de a da un 
raspuns motivat în termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei comisiei.

Art.16. – (1) Dupa fiecare sedinta a comisiei de dialog social, secretariatul acesteia 
întocmeste o minuta, care cuprinde sinteza dezbaterilor.

(2) Minuta este transmisa Ministerului Muncii, Familie , Protectiei Sociale si 
Persoanelor Vârstnice si Consiliului Economic si Social, precum si structurii initiatoare/ 
Serviciul Avizare Acte Normative.

(3) Minuta va fi difuzata în format electronic partene      sociali, spre informare, 
odata cu convocarea urmatoarei sedinte.

Art.17. - Presedintele CDS va pune la dispozitia partenerilor sociali informatiile 
disponibile necesare formularii unui punct de vedere argumentat.

Art.18. - Punctele de vedere/propunerile/observatiile partenerilor sociali cu privire 
la actele normative supuse dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului CDS în 
forma scrisa, dupa modelul: text initial – propunere de modificare – motivare, în vederea 
transmiterii acestora catre structurile initiatoare.

Art.19. - Actele normative dezbatute în cadrul CDS vor fi însotite, în circuitul de 
avizare, de minuta sedintei CDS, în care sunt consemnate punctele de vedere ale 
partenerilor sociali referitoare la actul normativ dis   at.

) Plenul CDS a MDRAP
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II) Functionarea Comisiei de Dialog Social a MDRAP

1. Sedinte în plen 

2. Sedinte în subcomisiile de specialitate

1. Sedintele în plen

2. Sedintele în subcomisiile de specialitate

Art.20. - În cadrul CDS a MDRAP vor avea loc urmatoarele tipuri de consultari:

a) sedinte ordinare 
b) sedinte extraordinare

Sedintele ordinare de lucru ale CDS sunt principalul mijloc de lucru al 
acestui organism.
Sedintele ordinare au loc la datele stabilite de catre presedintele Comisiei. 

Pe lânga sedintele de lucru ordinare, pot fi convocate, la cererea 
partenerilor sociali, sedintele extraordinare. 
Presedintele CDS poate convoca o sedinta extraordinara a comisiei de 
dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la 
cererea motivata a partenerilor sociali.
Sedintele extraordinare pot fi convocate doar prin Secretariatul CDS.
Sedintele extraordinare pot fi convocate la initiativa oricarui partener 
social.
Sedintele extraordinare pot fi convocate cu minimum 24 de ore înainte de 
data desfasurarii.
Sedintele extraordinare trebuie convocate prin posta e ectronica si prin 
telefon (mail si/sau nota telefonica).
Ordinea de zi a sedintelor extraordinare cuprinde acele puncte propuse 
de initiator. 
În lipsa timpului necesar pentru analiza materialelor, punctul de vedere al 
confederatiilor poate fi exprimat în timpul sedintei sau în maximum 24 de 
ore prin: nota telefonica, fax, e-mail.
Minuta sedintei se va elabora în maximum 48 de ore lucratoare.

a. Presedintii subcomisiilor de specialitate convoaca membrii acestor subcomisii 
si asigura participarea la lucrarile sedintelor acestora a reprezentantilor altor 
autoritati si agentii aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului.

b. Pregatirea acestor sedinte se va face de catre secretariatul tehnic al Comisiei 
de Dialog Social/ al subcomisiei de specialitate, în colaborare cu directia a 
carei activitate genereaza sedinta respectiva.

c. Procedura de desfasurarea a sedintei subcomisiei de specialitate este 
urmatoarea :

consultarea, de catre initiator, a membrilor subcomisiei de specialitate si 
a presedintelui CDS a MDRAP;
informarea în scris, de catre initiator, a secretariatului tehnic al 
subcomisiei cu privire la data si ora sedintei;

a. Sedintele ordinare 

b. Sedintele extraordinare

•

•

•

•

•
•

•

•
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•
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•

•
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convocarea subcomisiei de specialitate se face în scris cu cel putin 3 zile 
lucratoare înaintea datei de desfasurare a sedintei de catre Secretariatul
tehnic al subcomisiei de specialitate;
rezervarea spatiului, asigurarea suportului logistic etc .
întocmirea ordinii de zi si avizarea de catre presedintele subcomisiei;
ordinea de zi si documentele de lucru se comunica prin posta electronica.

Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actel  normative 
supuse dezbaterii în subcomisia de specialitate vor fi înaintate structurii initiatoare.

d. Dupa fiecare sedinta a subcomisiei de specialitate, secretariatul tehnic al 
subcomisiei elaboreaza minuta sedintei, care cuprinde sinteza dezbaterilor.

e. Minuta sedintei subcomisiei de specialitate trebuie sa cuprinda: participantii, 
ordinea de zi, punctele de vedere exprimate, propunere  de punct de vedere 
adoptata în cadrul sedintei si înaintata Secretariatului CDS a MDRAP.

f. Minuta sedintei subcomisiei de specialitate va fi prezentata presedintelui CDS 
a MDRAP si transmisa partenerilor sociali, spre informare.

g. Punctele de vedere adoptate în subcomisiile de dialog social se considera 
acceptate de catre partenerii sociali ai caror repreze  anti nu au fost prezenti 
la sedintele de subcomisie la care au fost invitati.

h. La propunerile formulate în scris de partenerii social   initiatorul actului 
normativ sau al altor proiecte are obligatia de a da un raspuns motivat în 
termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei subcom   ei.

Art.21. - Prezentul regulament intra în vigoare în momentul adoptarii de catre 
membri CDS ai MDRAP.

Art.22. - Presedintele CDS are obligatia de a informa conducerea ministerului asupra 
tuturor problemelor aparute în relatiile cu partenerii sociali si de a asigura raspunsul fata 
de solicitarile partenerilor sociali prin Secretariatul Comisiei de Dialog Social.

Art.23 - Regulamentul se poate completa si cu alte prevederi stabilite de Comisia de 
Dialog Social la nivelul MDRAP.

Art.24. - Confederatiile sindicale si patronale, membre ale CDS   MDRAP, vor 
transmite, în cel mult 15 zile de la momentul intrarii în vigoare a prezentului regulament, 
lista membrilor titulari si supleanti desemnati ca membri ai CDS a MDRAP si copiile dupa 
hotarârile judecatoresti definitive privind reprezenta ivitatea.

Art. 25. - La data intrarii în vigoare a prezentului regulament,   gulamentul anterior 
de organizare si functionare a CSD a ministerului îsi înceteaza aplicabilitatea.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE

PRESEDINTELE COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 
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