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REGULAMENT 

privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de dialog social de pe lângă 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 

Partea a I – a 
 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Comisia de dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

funcţionează în baza Legii nr. 62/2011 a dialogului social. 

 

Art. 2 Prezentul regulament stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare al Comisiei 

de dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

Art. 3 Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asigură elaborarea unitară a 

politicilor naţionale în domeniul dialogului social şi coordonarea metodologică a comisiilor de 

dialog social. 

 

Art. 4 Comisia îşi desfăşoară activitatea în Sala nr. 19 a Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale din B-dul Carol I, nr. 2-4, Sector 3, Bucureşti. 

 

 

Partea a II - a 
 

COMPONENŢA  COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 

 

Art. 5 Comisia de dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se 

compune din:  

1. reprezentanţii ministerului - secretarii de stat, directorii generali/directori precum şi 

conducătorii instituţiilor publice şi agenţii aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului, 

numiţi prin ordin al ministrului; 

2. reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, 

conform copiilor de pe hotărârile judecătoreşti definitive depuse la secretariatul comisiei de 

dialog social. Organizaţiile sindicale şi patronale membre ale comisiei de dialog social vor 

desemna câte un titular şi câte un supleant pentru comisia de dialog social. 

Nominalizarea/înlocuirea membrilor titulari sau supleanţi se face de către conducătorul 

organizaţiei reprezentate în Comisie prin adresă scrisă, transmisă secretariatului. 

3. experţi - în funcţie de tematica abordată, organizaţiile sindicale şi patronale, pot fi 

asistate de experţi, care vor participa în baza unui mandat acordat de confederaţie; 

4. 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 are 

obligaţia de a-i invita la şedinţele comisiei. Aceştia pot lua cuvântul şi pot face recomandări doar 

în legătură cu aspectele specifice, pentru care au fost invitaţi să participe la reuniune 

5. reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – în vederea 

asigurării asistenţei metodologice. 
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Art. 6 Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii: 

a) în caz de revocare de către cel care l-a propus sau l-a numit; 

b) în caz de demisie; 

c) în caz de pierdere a reprezentativităţii. 

. 

 

Partea a III-a 
 

FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 

  

Art. 7 Activitatea Comisiei de dialog social are caracter consultativ şi vizează: 

a) asigurarea unei relaţii de parteneriat social între administraţie, patronat, sindicate, pentru 

o informare reciprocă, permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al 

administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării stabilităţii sociale; 

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă 

natură, cu caracter economico-social; 

c) alte probleme din sfera de activitate a ministerului asupra cărora partenerii sociali convin 

să discute. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Art. 8  Preşedinţia Comisiei este asigurată de un secretar de stat sau, în situaţii speciale, cu 

acordul partenerilor de dialog social, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin 

ordin al ministrului. 

 

 Art. 9 Preşedintele Comisiei 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 reprezentaţilor altor 

instituţiilor publice şi agenţii aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului;  

- propune ordinea de zi a şedinţelor Comisiei; 

- reprezintă Comisia în relaţiile cu terţii. 

- informează pe ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale cu privire la deciziile luate de 

către Comisie; 

- dispune, în baza celor convenite cu partenerii sociali, soluţionarea problemelor 

autorităţilor administraţiei publice sau ale altor autorităţi ale statului implicate sau interesate; 

- în limitele legii, stabileşte şi urmăreşte aplicarea oricăror măsuri necesare bunei 

desfăşurări a activităţii Comisiei. 

 

 Art. 10 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Preşedintele Comisiei este sprijinit de un 

secretariat, denumit în continuare Secretariatul Comisiei de dialog social. 

             (2) Secretariatul Comisiei de dialog social se asigură de către Serviciul Relaţia cu 

Parlamentul şi Dialog Social din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

 Art. 11 Secretariatul Comisiei de dialog social are următoarele atribuţii: 

 - redactarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de dialog social 

de pe lângă Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu obligativitatea consultării 

partenerilor sociali; 
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 - 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, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Economic şi Social; 

 - evidenţa hotărârilor judecătoreşti definitive privind reprezentativitatea partenerilor sociali, 

în copie legalizată. 

 - asigurarea raportării activităţii Comisiei către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

 - primirea şi asigurarea soluţionării corespondenţei legată de activitatea Comisiei; 

- asigurarea arhivării, în format electronic şi pe format de hârtie, a tuturor documentelor 

referitoare la reuniunile Comisiei; 

 
 Art. 12 Membrii Comisiei au următoarele drepturi: 

 a) exprimă puncte de vedere şi participă la procesul de elaborarea a punctelor de vedere; 

 b) aduc în discuţie aspecte relevante legate de îmbunătăţirea dialogului şi a activităţii Comisiei; 

c) să aibă dreptul de-a solicita şi primi informaţii din domeniul agricol;  

d) să se pronunţe la adoptarea hotărârilor.. 

 

Art. 13 Membrii Comisiei au obligaţia de a confirma primirea ordinii de zi şi a 

comunica în timp util Secretariatului Comisiei participarea şi eventualele modificări ale 

datelor de contact. 
 

Art. 14 Comisia de dialog social se întâlneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, în baza 

unei convocări făcute de preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se face în scris, cu cel puţin 3 

(trei) zile lucrătoare înainte 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. 

 

Art. 15 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. 16 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, iar pentru actele 

normative cu caracter urgent se va solicita consultarea electronică. 

 

Art. 17  Direcţiile de specialitate din minister care elaborează proiecte de acte normative au 

obligaţia: 

- de a le supune dezbaterii publice conform prevederilor legale în vigoare. 

- de a le depune la secretariatul comisiei însoţite de nota de fundamentare, cu cel puţin       

7 (şapte) zile înainte de şedinţă. 

- de a le urmări pe tot parcursul avizării, până la forma finală când sunt pregătite pentru 

a intra în şedinţa de Guvern. 

- de a le prezenta şi susţine în şedinţa Comisiei de dialog social.  
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Art. 18 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. 

 

Art. 19 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 proiecte are obligaţia de a da un răspuns motivat în termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la data şedinţei comisiei. 

 

 Art. 20  După fiecare şedinţă a comisiei de dialog social secretariatul acesteia întocmeşte o 

minută, care este difuzată partenerilor sociali în şedinţa următoare, spre aprobare. Minuta 

respectivă este transmisă şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi 

Consiliului Economic şi Social. 

 

 Art. 21 Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse 

dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în formă scrisă, până 

cel târziu la data desfăşurării şedinţei, după modelul: text iniţial – propunere de modificare – 

motivare. 
 

 Art. 22 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. 

 

Partea a IV-a 
 

CONSTITUIREA ŞI FUNCTIONAREA SUBCOMISIILOR TEHNICE DE DIALOG 

SOCIAL 

Art. 23 

(1) Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui grupuri de lucru, 

cu participarea reprezentanţilor desemnaţi nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu 

mandat determinat. 

 

(2) Subcomisiile tehnice de dialog social, precum si sectoarele de activitate ale acestora sunt 

stabilite prin decizia preşedintelui Comisiei de dialog social. 

 

(3) Subcomisiile tehnice de dialog social sunt formate din specialişti din cadrul ministerului 

şi experţi desemnaţi de confederaţiile sindicale şi patronale cu mandat determinat. 

 

(4) Subcomisiile tehnice de dialog social se vor reuni cu cel puţin o zi înaintea şedinţei 

Comisiei de Dialog Social pentru a analiza si dezbate proiectele de acte normative, întocmind 

cate un raport cu caracter consultativ pentru fiecare proiect de act normativ ce va fi prezentat 

Comisiei de dialog social spre avizare.  

 

(5) Subcomisiile tehnice de pe lângă Comisia de Dialog Social sunt prezentate în anexa nr. 1. 
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(6) Coordonatorul fiecărei subcomisii tehnice de Dialog Social va fi directorul direcţiei de 

specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 

 

 

Partea a V-a 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 24 

 

(1) Comisia de Dialog Social, în exercitarea atribuţiilor sale, ţine legătura pentru coordonarea 

metodologică, cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu Consiliul Economic şi 

Social.  

 

(2) Componenţa Comisiei de Dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale este prevăzuta în anexa nr.2, aşa cum a fost constituită în urma nominalizărilor acordului 

tripartit minister – patronate – sindicate. 

 

(3) Membrii Comisiei de dialog social au obligaţia să respecte prevederile prezentului 

regulament. 
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Anexa 1 

 

 

Subcomisiile tehnice de Dialog Social  

pe sectoare de activitate 

 

 

 

 

1. Producţie vegetală 

 

 

2. Zootehnie 

 

 

3. Industrie alimentară 

 

 

4. Dezvoltare rurală 

 

 

5. Piscicultură 

 

 

6. Îmbunătăţiri funciare şi fond funciar  

 

 

7. Autorităţi şi instituţii publice, legislaţie şi economie agrară. 
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Anexa 2  

 

COMPONENŢA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 

 

I. REPREZENTANŢII MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

 

 

Preşedintele Comisiei 
Secretarul de Stat numit prin Ordin al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

Supleant Secretarul General 

Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii 

Internaţionale 
Directorul General 

Direcţia Generală Politici în Sectorul Vegetal Directorul General 

Direcţia Generală Politici în Zootehnie şi 

Industria Alimentară 
Directorul General 

Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – AM-

PNDR 
Directorul General 

Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri 

Europene 
Directorul General 

Direcţia Generală pescuit – Autoritatea de 

management pentru POP 
Directorul General 

Direcţia de Inspecţii Agroalimentare Directorul  

Direcţia juridică Directorul 

Direcţia Management Resurse Umane Directorul 

 

Agenţii din subordinea sau/ sub autoritatea Ministerului Agriculturi şi Dezvoltării Rurale 

 

Agenţia Naţională Fitosanitară Director 

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi 

Reproducţie în Zootehnie 
Directorul General 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură 
Directorul General 

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură 
Preşedintele 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit 
Directorul General 

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor 

Funciare 
Directorul General 

Agenţia Domeniilor Statului Preşedintele 
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II. REPREZENTANŢII CONFEDERAŢIILOR SINDICALE 

 

 

 

1. Blocul Naţional Sindical – B.N.S 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Tudor DOROBANŢU Titular  

Nicu ŞTEFAN Supleant  

 

 

 

2. Confederaţia Naţională Sindicală „CARTEL ALFA” 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Adrian COJOCARU Titular Vicepreşedinte CNS „Cartel Alfa” 

Vasilica BLEBEA Supleant Preşedinte Uniunii Sindicatelor din 

Îmbunătăţiri Funciare 

 

 

 

3. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România -  C.S.D.R 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Dragoş FRUMOSU 

 

Titular Preşedinte Federaţiei din Industria 

Alimentara „Sindalimenta” 

Sabin RUSU Supleant Secretar general al CSDR şi secretar al 

Federaţiei din Industria Alimentara 

„Sindalimenta” 

 

 

 

4. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România FRĂŢIA – CNSLR FRĂŢIA 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia  

 Titular  

 Supleant   

 

 

 

5. Confederaţia Sindicală Naţionala Meridian – C.S.N Meridian 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Gheorghe GAVRILĂ Titular  

Alexandru ENE Supleant  
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III. REPREZENTANTII CONFEDERATIILOR PATRONALE 

 

 

1. Confederaţia Patronală din Industria României  –  CONPIROM  

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Sorin DOGARU Titular  

Marin MIREA  Supleant  

 

 

2. Consiliul Naţional al Patronatului Român - CoNPR 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

 Titular  

 Supleant  

 

 

3. Patronatul Naţional Român - PNR 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Ionuţ Avram SERB Titular  

Florin - Daniel MATEESCU Supleant  

 

 

4. Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Georgeta PĂUN Titular  

Nicolaie TATU Supleant  

 

 

5. Uniunea Generală a Industriaşilor din România 1903 - UGIR-1903 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Radu MORARIU  Titular  

Viorel MARIN Supleant  

 

 

6. Confederaţia Naţională a Patronatului Român - CNPR 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Theodor DOROGA Titular Vicepreşedinte Uniunea 

Naţionala a Producătorilor 

Agricoli din România 

Diana PASAT Supleant Director Programe ANROM 
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7. Consiliul National al Intreprinderilor Private mici si mijlocii – C.N.I.P.M.M.R 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Mihai VISAN Titular  Director Executiv Romalimenta 

Doru MUNTEANU Supleant Vicepreşedinte CNIPMMR 

 

 

8. Uniunea Naţională a Patronatului Român – U.N.P.R 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

   

   

 

9. Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Valentin FEODOROV Titular Director general SC IRIDEX 

Group Construcţii 

Monica HORODINSCHI  Supleant Consilier Juridic SC IRIDEX 

Group Construcţii 

 

 

10. Patronatul Roman – P.R 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Alexandru LĂPUŞAN Titular Vicepreşedinte CD al PR 

Marian VIŞU - ILIESCU Supleant Consilier al preşedintelui PR 

 

 

11. Confederaţia Patronală a Industriei Serviciilor şi Comerţului din România - CPISC 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

 Titular  

 Supleant  

 

12. Confederaţia Patronală CONCORDIA  

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

 Titular  

 Supleant  

 

13. Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România – U.N.P.C.P.R 

 

Numele şi Prenumele Titular/supleant Funcţia 

Daniel BOTĂNOIU Titular  

Viorel Nica Supleant  
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