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R O M Â N I A  

 

       
  

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL 

 

 
 

R E G U L A M E N T 

privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei de Dialog Social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 

 Art. 1. - Comisia de Dialog Social, constituită la nivelul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, îşi desfăşoară activitatea în sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Piaţa 
Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile Titlului VI - 
Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi 
la nivel teritorial din Legea dialogului social nr. 62/2011. 

 Art. 2. - (1) Din Comisia de Dialog Social, denumită în continuare Comisie, fac parte: 

- reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor (directori generali/directori generali 
adjuncţi, directori/directori adjuncţi; preşedinţi/secretari generali; inspectori generali/inspectori 
generali adjuncţi), numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor; 

- reprezentanţii desemnaţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; 
- reprezentanţii desemnaţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; 
- experţi - în funcţie de tematica abordatã, organizaţiile patronale şi sindicale pot fi 

asistate de experţi, care vor participa în baza unui mandat scris, acordat de confederaţie şi 
transmis secretariatului comisiei; 

- invitaţi - la propunerea preşedintelui comisiei de dialog social, plenul Comisiei poate 
aproba participarea unor invitaţi cu statut nepermanent. În cazul dezbaterii care necesitã 
participarea reprezentanţilor altor instituţii publice, autoritãţi şi agenţii, preşedintele comisiei de 
dialog social are obligaţia de a-i invita la şedinţele comisiei; 

- reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru asigurarea 
asistenţei metodologice. 

(2) Fiecare confederaţie patronală, respectiv sindicală membră a Comisiei desemnează 
câte un titular şi un supleant.  
 (3) Preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional sunt 
membri de drept ai Comisiei. 

(4) 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 autoritatilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative, câte un reprezentant de la structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale.  

 

Art. 3. - (1) Preşedinţia Comisiei este asigurată de Secretarul de Stat pentru comunităţile 
locale, numit prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. 

(2) În lipsa preşedintelui Comisiei, conducerea acesteia este asigurată de următorii 
membri: 
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a) directorul general al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale – asupra 

iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social privind administraţia 
publică locală şi dezvoltare locală, precum şi pentru cele privind funcţia publică şi funcţionarii 
publici; 

b) adjunctul şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică - asupra iniţiativelor 
legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social din domeniul ordinii şi siguranţei 
publice. 

 

Art. 4. - Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 

a) conduce şedinţele Comisiei; 

b) convoacă membrii Comisiei, precum şi invitaţii la şedinţele acesteia; 

c) asigură prezenţa la lucrările şedinţelor Comisei a reprezentanţilor altor autorităţi şi 
agenţii aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului. 

 

Art. 5. - Activitatea Comisiei are caracter consultativ şi vizează în principal, următoarele: 
a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, patronat, sindicate, care 

să permită o informare permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate 
socială; 

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative ale 
ministerului, cu caracter economico-social; 

c) alte probleme din sfera de activitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a 
instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
care privesc dialogul ministerului cu partenerii sociali din domeniul său de activitate. 

 

Art. 6. - Secretariatul comisiei se asigură de personal din cadrul Direcţiei Generale pentru 
Relaţia cu Comunităţile Locale - Direcţia pentru Administraţie Publică Locală şi Secretariatul 
general - Serviciul Secretariat Tehnic Administrativ. 

 

Art. 7. - Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii: 
a) primeşte, de la structura iniţiatoare sau de la Direcţia Generală Juridică, solicitarea de 

convocare a Comisiei, precum şi proiectul de act normativ, care este supus dezbaterii publice în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, în vederea 
dezbaterii proiectului în şedinţa Comisiei;  

b) prezintă preşedintelui Comisiei solicitarea structurii iniţiatoare sau a Direcţiei Generale 
Juridice de convocare a Comisiei; 

c) întocmeşte şi comunică ordinea de zi 
d) difuzează materialele de lucru pentru şedinţele comisiei, în format electronic, cu cel 

puţin 3 zile înaintea datei de desfăşurare a şedinţei; 
          e) redactează minuta fiecărei şedinţe; 

f) ţine evidenţa hotărârilor judecătoreşti definitive privind reprezentativitatea partenerilor 
sociali, în copie. 

g) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Comisiei. 
 

Art. 8. - (1) Comisia 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, pe suport de hârtie, prin fax şi în format electronic, 
prin e-mail, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, cu comunicarea ordinii de zi 
şi a documentelor de lucru.  

(3) Ordinea de zi va fi comunicată membrilor Comisiei, împreună cu invitaţia de 
participare la şedinţă. 

(4) Ordinea de zi comunicată poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului Comisiei. 
(5) Problemele, care din motive obiective, nu pot fi analizate în şedinţa respectivă, vor fi 

reprogramate. 
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Art. 9. -  Preşedintele Comisiei poate convoca o şedinţă extraordinară a Comisiei pentru 
dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali. 

 

Art. 10. - Şedinţele Comisiei 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. 11. - (1) Şedinţa Comisiei nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, prezenţa 
partenerilor sociali fiind voluntară. 

(2) Procedura de convocare a şedinţei se consideră îndeplinită dacă s-au respectat 
termenele legale de convocare. 

 

Art. 12. - În funcţie de tematica înscrisă pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei, 
preşedintele stabileşte participarea şi a altor instituţii şi/sau structuri aflate în subordinea/ 
coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 

Art. 13. - 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. 14. - 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 

Comisiei la care au fost invitaţi să participe. 
 

Art. 15. - Partenerii de dialog social pot transmite în scris, la Secretariatul Comisiei, 
propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative ce vor fi dezbătute în cadrul Comisiei, în 
vederea transmiterii acestora către structurile iniţiatoare, după modelul: text iniţial - propunere de 
modificare - motivare. 

 

Art. 16. - La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, structura iniţiatoare a 
actului normativ are obligaţia de a le analiza şi a da un răspuns motivat în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data şedinţei comisiei. 

.  

Art. 17. - (1) Secretariatul Comisiei redactează minuta şedinţei, care cuprinde sinteza 
dezbaterilor. 

(2) Minuta este transmisă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliului 
Economic şi Social, precum şi structurii iniţiatoare / Direcţia Generală Juridică. 

(3) Minuta va fi difuzată în format electronic partenerilor sociali, spre informare, odată cu 
convocarea următoarei şedinţe. 

 

 Art. 18. - Preşedintele comisiei de dialog social, prin secretariatul Comisiei, va pune la 
dispoziţia partenerilor sociali informaţiile disponibile necesare formulării unui punct de vedere 
argumentat. 

 

Art. 19. – (1) 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, după caz, 
punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat. 

(2) Direcţia Generală Juridică va transmite la Consiliul Economic şi Social şi la Secretariatul 
Comisiei forma finală a proiectului de act normativ. 

   

Art. 20. - Comisia colaborează permanent cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi transmite raportul lunar al activităţii Comisiei. 

 

Art. 21. - (1) În cadrul comisiei se organizează următoarele subcomisii de specialitate: 
a) subcomisia de dialog social pentru administraţia publică locală şi dezvoltare locală, la 

care preşedinţia este asigurată de directorul general al Direcţiei Generale pentru Relaţia cu 
Comunităţile Locale; 
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b) subcomisia de dialog social pentru funcţia publică şi funcţionarii publici, la care 
preşedinţia subcomisiei este asigurată de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

c) subcomisia de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice, la care preşedinţia 
subcomisiei este asigurată de adjunctul şefului Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică. 
  (2) - Din subcomisiile prevăzute la alin. (1) fac parte: 
 a) reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, la nivel de directori generali/ 
directori generali adjuncţi; directori/directori adjuncţi, preşedinţi/vicepreşedinţi, inspectori generali/ 
inspectori generali adjuncţi; 
          b) reprezentanţi ai confederaţiilor patronale din domeniile specifice fiecărei subcomisii, 
respectiv ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 c) reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale din domeniile specifice subcomisiilor.  

(3) La Subcomisia pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice, se desemnează, după 
caz, şi organizaţiile sindicale ale poliţiştilor, reprezentative la nivelul aparatului central al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al unei instituţii/structuri din subordinea/coordonarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin solicitări scrise adresate secretariatului subcomisiei, 
însoţite de documentele care fac dovada reprezentativităţii. 

 

 Art. 22. Secretariatele subcomisiilor de specialitate se asigură astfel: 
a) Secretariatul Subcomisiei de dialog social pentru administraţia publică locală şi 

dezvoltare locală, respectiv al Subcomisiei pentru funcţia publică şi funcţionarii publici se asigură 
de Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale-Direcţia pentru Administraţie Publică 
Locală.  
 b) Secretariatul Subcomisiei de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice se 
asigură de către Secretariatul general - Serviciul Secretariat Tehnic Administrativ. 

 

Art. 23. - Subcomisiile de specialitate ale Comisiei, precizate la art. 21 dezbat problemele 
specifice privitoare la proiectele de acte normative iniţiate de minister, referitoare la comunităţile 
locale şi dezvoltarea locală, funcţia publică şi funcţionarii publici, respectiv ordinea şi siguranţa 
publică. 

 

Art. 24. - (1) Preşedinţii subcomisiilor de specialitate convoacă membrii acestor subcomisii şi 
asigură participarea la lucrările şedinţelor acestora a reprezentanţilor altor autorităţi şi agenţii aflate în 
coordonarea sau subordonarea ministerului. 

(2) La şedinţele subcomisiei de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice 
pot participa şi alţi invitaţi cu atribuţii în domeniu, desemnaţi de preşedintele subcomisiei pentru 
fiecare întâlnire, în funcţie de tematica ordinii de zi.  

(3) Convocarea subcomisiilor de specialitate se face, în scris, cu acordul preşedintelui 
Comisiei, pe suport de hârtie, prin fax şi în format electronic, prin e-mail, cu cel puţin 3 zile lucrătoare 
înaintea datei de desfăşurare, cu comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru.  

 

Art. 25. - După fiecare şedinţă, secretariatele subcomisiilor de specialitate transmit 
Secretariatului Comisiei minuta, care cuprinde sinteza dezbaterilor. 

 

Art. 26. - Comisia poate formula recomandări referitoare la buna funcţionare a dialogului 
social şi asupra problemelor supuse discuţiilor. 
  

Art. 27. - Prezentul regulament se poate completa şi cu alte prevederi stabilite de 
Comisia de Dialog Social a Ministerului Administraţiei şi Internelor.   
    
 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE DIALOG SOCIAL  

SECRETAR DE STAT 

Gheorghe EMACU 
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PREŞEDINŢII SUBCOMISIILOR DE DIALOG SOCIAL PENTRU:  

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ        FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI                DOMENIUL ORDINII  
        ŞI DEZVOLTARE LOCALĂ          FUNCŢIONARII PUBLICI       ŞI SIGURANŢEI PUBLICE 
 

           Liviu GRĂDINARU,                    Andras Zsolt SZAKAL,            Lucian Florin GURAN,  

          Director general,                               Preşedintele                       Adjunct al Şefului 
      Direcţia Generală pentru                      Agenţiei Naţionale a           Departamentului Ordine 
 Relaţia cu Comunităţile Locale                Funcţionarilor Publici              şi Siguranţă Publică 
 
 
 
 
 

SECRETARIATUL COMISIEI DE DIALOG SOCIAL : 
 

DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ        SECRETARIATUL GENERAL  

                  Director,                     Director, 

                      Dorin CIOMAG     Gelaledin NEZIR 

 

   Consilier superior,                    Consilier superior,              Ofiţer specialist principal,                        

     Ion POPESCU                    Dan ZAHARIA                       Ciprian CRAIU                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


