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R O M Â N I A  

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL HARGHITA 

Nesecret 
 

 
              

                    Nr: 1375 
Data: 25.01.2023 

 
 

Avizat, 
 
Preşedintele Comisiei de Dialog Social 
                     PREFECT, 
                 Petres Sándor 
                                                                                                       
                                                                                                 Văzut,  
                                                                                          SUBPREFECT,                                        

                                             Marius Țepeluș                        
                                
                                                                  

                                                                     ŞEF SERVICIU,                                                                                                                             
                                                                           Bogdan Romulus Ţifrea 

 
 

REGULAMENT  
 

PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 
 LA NIVELUL JUDEŢULUI HARGHITA 

 
 

Capitolul I 
CADRUL GENERAL 

 

Art.1  

(1) Constituirea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social la nivelul 

judeţului Harghita se face în baza Legii nr. 367/2022 – Legea Dialogului Social. 

 (2) Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ. Prin 

dialog se valorifică ideile, cunoştinţele, abilităţile partenerilor sociali şi se asigură o mai 
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eficientă soluţionare a problemelor, nevoilor şi cerinţelor economice şi sociale ale 

salariaţilor şi agenţilor economici, din comunităţile judeţului. 

 (3) Scopul activităţii Comisiei de Dialog Social de la nivelul Judeţului 

Harghita: 

• asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, 

organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare 

reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al 

administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de 

pace şi stabilitate socială; 

• consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative 

sau de altă natură cu caracter economico-social; 

• alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice locale sau din 

judeţ asupra cărora partenerii sociali convin să discute. 

 

Capitolul II 

COMPONENŢA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DIALOG 
SOCIAL CONSTITUITĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI HARGHITA 

 
 

Art.2  

Comisia de Dialog Social de la nivelul judeţului Harghita are următoarea 

componenţă: 

• Prefectul Judeţului Harghita; 

• Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita; 

• Subprefectul Judeţului Harghita căruia i-au fost delegate atribuţiile de către 

prefect pe această temă;  

• Reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate, numiţi prin 

ordin de către prefect; 

• Câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie patronală, reprezentativă 

la nivel naţional; 
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• Câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie sindicală, reprezentativă 

la nivel naţional; 

• Secretariatul Comisiei de Dialog Social este format din doi funcţionari 

publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita; 

• La propunerea preşedintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei 

poate aproba participarea unor invitaţi cu statut nepermanent;  

• Organizațiile sindicale și patronale în funcție de tematica abordată pot fi 

asistate de experți, care vor participa în baza unui mandat. 

Art.3 

(1) Comisia de Dialog Social de la nivelul judeţului Harghita se întruneşte în 

plen, în şedinţe ordinare lunar sau ori de câte ori este necesar, conducerea 

acestora revenind prefectului şi preşedintelui consiliului judeţean, în baza 

principiului copreşedinţiei. 

     (2) Comisia de Dialog Social de la nivelul Judeţului Harghita se poate întruni 

şi în şedinţe extraordinare pentru dezbaterea unor probleme cu caracter 

urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali. 

            (4) Convocarea şedinţelor ordinare în plen se asigură de către secretariatul 

tehnic cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, cu comunicarea 

ordinii de zi şi a documentelor de lucru. 

     (5) Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului 
comisiei. 

 
     (6) În cazul şedinţelor extraordinare în plen, convocarea membrilor Comisiei 

de Dialog Social se face cât mai urgent posibil, înaintea datei fixate, iar materialele ce 

fac obiectul discuţiilor se pot distribui în cadrul şedinţei, la prezentare.  

(7) Dacă timp de două luni consecutive comisia de dialog social de la nivelul 

județului nu este convocată fără o motivare întemeiată în prealabil, orice membru din 

partea sindicatului sau patronatelor în comisia de dialog social se poate adresa în scris 

ministerului responsabil cu dialogul social. Aceasta îl informează pe prim ministru, care 

în decurs de 10 zile de la primirea sesizării dispune convocarea comisiei de dialog 

social.  
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    (8) Secretariatul Comisiei de Dialog Social de la nivelul judeţului Harghita 

este asigurat de către doi funcţionari cadrul din Instituţiei Prefectului judeţului 

Harghita. 

    (9) Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot 

constitui colective de lucru, cu participarea reprezentanţilor desemnaţi 

nominal de partenerii sociali, membrii ai comisiei cu mandat determinat. 

 Art.4 

Atribuţiile şi competenţele preşedintelui de şedinţă: 

• conduce lucrările Comisiei de Dialog Social; 

• asigură accesul la lucrările Comisiei de Dialog Social a tuturor membrilor săi; 

• lunar supune spre aprobare minuta şedinţei anterioare, Comisiei de Dialog 

Social, care a fost transmisă spre consultare membrilor comisiei;  

• sesizează şi informează pe baza celor convenite cu partenerii sociali, 

autorităţile publice centrale asupra problemelor din teritoriu; 

• pe baza propunerilor şi iniţiativei partenerilor sociali stabileşte tematica 

întâlnirilor şi programarea acestora; 

• asigură transparenţa discuţiilor în prezenţa mass-mediei, cu acordul 

partenerilor de dialog. 

 

Art.5 

 Secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social de la nivelul 

judeţului Harghita are ca atribuţii: 

• pregăteşte şedinţele Comisiei de Dialog Social şi materialele aferente 

acestora; 

• redactează invitaţiile şi convocatorul pentru şedinţele Comisiei de Dialog 

Social; 

• redactează şi transmite (pe suport de hârtie şi în format electronic) membrilor 

permanenţi şi invitaţilor ordinea de zi a şedinţelor; 
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• difuzează în format electronic membrilor Comisiei de Dialog Social 

documentele de lucru pentru şedinţele comisiei;  

• după fiecare şedinţă a Comisiei de Dialog Social se întocmește minuta ședinței 

și lista de prezență a participanților, după care se transmite spre consultare, în format 

electronic, (până la următoarea şedinţă) membrilor comisiei şi secretarului de stat 

responsabil pentru dialog social din cadrul ministerului responsabil cu dialogul social, 

însoțită cu lista de prezență, conform Anexei nr. 3 din cadrul Legii nr.367/2022 – 

Legea dialogului social;  

• dacă, membrii Comisiei de Dialog Social au aprobat minuta în forma redactată 

iniţial, secretariatul Comisiei de Dialog Social transmite un exemplar al acesteia, prin 

poşta specială, către secretarul de stat responsabil pentru dialog social din cadrul 

ministerului responsabil cu dialogul social conform Metodologiei privind activitatea 

Secretariatului tehnic al Comisiilor de Dialog Social la nivel teritorial; 

• dacă, membrii Comisiei de Dialog Social aduc modificări sau completări la 

minutele redactate iniţial, secretariatul Comisiei de Dialog Social revine asupra minutei 

iniţiale cu modificările şi completările propuse de către membri, urmând ca ulterior să 

transmită minuta în forma finală Direcţiei de Dialog Social din cadrul ministerului 

responsabil cu dialogul social, conform Metodologiei privind activitatea Secretariatului 

tehnic al Comisiilor de Dialog Social la nivel teritorial; 

• după fiecare ședință a comisiei de dialog social minuta ședinței și lista de 

prezență se va posta pe site-ul instituției prefectului; 

• raportarea activităților comisiilor de dialog social județene se face lunar către 

secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul ministerului responsabil cu 

dialogul social, potrivit modelului din Anexa 1 din Legea 367/2022- Legea dialogului 

social, care se regăsește anexat și prezentului regulament;   

• sintetizează materialele cu care este sesizată comisia, efectuează analize 

preliminare, realizează contacte directe cu instituţiile de nivel central şi local implicate; 

• primeşte, gestionează, înregistrează şi arhivează materialele şi documentele 

Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul judeţului Harghita;  
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• alte activităţi stabilite în cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog Social constituită 

la nivelul judeţului Harghita.   

 

 
Capitolul III 

PRECIZĂRI FINALE 
 

 
Art.6 

(1) Şedinţele în plen ale 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) Punctele de vedere adoptate în şedinţele Comisiei de Dialog Social se socotesc 

automat acceptate de către partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost 

prezenţi la şedinţele comisie la care au fost invitaţi să participe. La propunerile 

formulate în scris de partenerii sociali, inițiatorul actului normativ are obligația 

de a da un răspuns motivat, în termen de 5 zile de la data ședinței comisiei. 

(3) Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse 

dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în 

forma scrisă după modelul: text inițial-propunere de modificare-motivare. 

(4) Asistenţa metodologică a Comisiei de Dialog Social este asigurată de 

reprezentantul Inspectoratului teritorial de muncă. 

(5) Prezentul regulament intră în vigoare după ce se va aproba de către membrii 

Comisiei de Dialog Social, iar eventuale modificări şi completări pentru 

activitatea viitoare se pot introduce cu acordul membrilor comisiei, respectând 

legislația în vigoare.  

(6) Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea  Comisiei de Dialog Social de la 

nivelul judeţului Harghita dezbătut şi aprobat se va difuza membrilor comisiei. 

                                                                                       
                                                                              Secretariat:  
 

                                 Ferencz Tünde –  
                            Szasz Donna -  
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Anexa 1 la  Regulament 
 

RAPORT 
privind activitatea Comisiei de dialog social 

 
 
 
Instituția publică raportoare  

Luna/anul  

 
 
Nr. 
crt. 

Data ședinței 
Comisiei de 

dialog social 

 
Ordinea de zi 

Contribuțiile 
partenerilor sociali 

preluate în rezumatul 

concluziilor 

Rezumatul 
concluziilor sau 

al eventualelor 

rezoluții 

  Inițiator Punct propus/temă de 

interes local/național 

  

      

      

 
 
 

Numele și prenumele 
președintelui Comisiei de 

dialog social 

Data 

  

Semnătura  
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