
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA 

 

            

 ORDINUL NR. 110 

privind reorganizarea Comisiei de dialog social de la nivelul județului Tulcea 

 

Alexandru Dan Munteanu, Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea Guvernului nr. 121/ 

27.01.2022; 

Având în vedere prevederile art.93, alin.5) din Legea nr.367/2022 privind dialogul social; 

Ținând cont de referatul de aprobare întocmit de Serviciul Conducere Instituţii Deconcentrate şi 

Afaceri Europene, aprobat de prefect și înregistrat cu nr.2578/28.02.2023, prin care se propune 

reorganizarea Comisiei de dialog social  de la nivelul județului Tulcea;  

În temeiul art.275, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următorul  

 

O R D I N :   

 

Art.1. Se reorganizează Comisia de dialog social constituită la nivelul județului Tulcea, conform  

Anexei nr.1, parte integrantă a prezentului ordin. 

Art.2. Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului 

Tulcea este prevăzut în Anexa nr.2, parte integrantă a prezentului ordin. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul Prefectului 

nr.379/11.10.2022.  

Art.4. Secretarul General al Instituției Prefectului – Județul Tulcea, prin intermediul Serviciului 

Juridic și Contencios Administrativ, va asigura înregistrarea şi comunicarea prezentului ordin, în 

conformitate cu dispoziţiile legii, tuturor persoanelor nominalizate în conţinutul său, în vederea luării la 

cunoştinţă şi punerii în aplicare. 

 

Emis astăzi, 02 martie 2023 

 

 

PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

 

Contrasemnează, 
pSECRETAR GENERAL 

cu atribuții delegate în temeiul 

art. 265 alin.(15)  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Cristian-Gabriel ORDEAN  

Avizat pentru legalitate, 

consilier juridic principal, 

Nadina-Veronica IVANOV 

 



 

 Anexa nr.1 

           la Ordinul Prefectului  

nr. 110/02.03.2023       

COMPONENŢA  

COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 

 
ADMINISTRAŢIE 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE INSTITUŢIA 

1.  MUNTEANU ALEXANDRU DAN 
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA, PREŞEDINTE AL  

C.D.S. 

2.  TEODORESCU HORIA CONSILIUL JUDEŢEAN  TULCEA, PREŞEDINTE AL C.D.S. 

3.  PAVEL VIORICA INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA 

4.  CALOIANU CARMEN DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TULCEA 

5.  COSTACHE MIHAELA ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE TULCEA 

6.  IORDAN ALEXANDRU-CRISTIAN INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA 

7.  DENUȘI CRISTIAN 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA  FORŢEI DE  MUNCĂ 

TULCEA 

8.  GOSAV IOAN 
AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU INTERVENŢIE ÎN AGRICULTURĂ 

TULCEA 

 

PATRONATE 

NRCRT NUMELE ŞI PRENUMELE CONFEDERAȚIA 

1. 
FUDULEA STERICĂ– titular 

FUDULEA MIHAELA - supleant 

CONSILIUL NAŢIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI 

MIJLOCII DIN ROMÂNIA-C.N.I.P.M.M.R. 

2. HERDA MIOARA – titular CONFEDERAŢIA PATRONALĂ CONCORDIA 

3. IACOB SORIN EUSEBIO – titular 
CONFEDERAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, 

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII DIN ROMÂNIA – C.O.N.P.I.R.O.M. 

 

SINDICATE 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE CONFEDERAȚIA 

1. 
MIHAI ROMA - titular 

TRANULEA CHIRICĂ- supleant 

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR LIBERE DIN 

ROMÂNIA FRĂŢIA  - C.N.S.R.L. - FRATIA 

2. 
SOLOMENCU PETRUŞ- titular 

DARIE ANDRIAN- supleant 
CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ  “CARTEL ALFA “ 

3. 
CHICIUC MARIA- titular 

OMENIUC MARIANA -supleant 

CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA – 

C.S.D.R. 

4. 
VARABIEV PAVEL- titular 

CONDAC MARIUS-supleant 
CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAȚIONALĂ MERIDIAN 

5. 
CONDREA NICOLAE- titular 

BĂRBAT STELIAN - supleant 
BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL 

 
PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

 

Contrasemnează, 
pSECRETAR GENERAL 

cu atribuții delegate în temeiul 

art. 265 alin.(15)  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Cristian-Gabriel ORDEAN  
Avizat pentru legalitate, 

consilier juridic principal, 

Nadina-Veronica IVANOV 

 



Anexa nr.2 

           la Ordinul Prefectului  
nr. 110/02.03.2023       

 

REGULAMENTUL  

privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Tulcea 

 

CAPITOLUL I 

Prevederi generale 

 

1.1. Comisia de dialog social la nivelul Judeţului Tulcea, denumită în continuare comisie, are 

caracter consultativ şi activitatea ei vizează, în special, următoarele: 

a. 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; 

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 administraţiei publice asupra cărora partenerii sociali 

convin să discute. 

1.2. Competenţa comisiei se exercită pe teritoriul judeţului Tulcea. 

 

CAPITOLUL II 

Constituirea comisiei 

 

2.1. Din cadrul comisiei fac parte: 

a. prefectul, precum si reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; 

b. preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

c. reprezentanţii partenerilor sociali-reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale 

reprezentative la nivel naţional(câte un titular şi câte un supleant). 

 2.2. La şedinţele comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice locale participă: 

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

experţi, care vor participa în baza unui mandat; 

    2. 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, preşedintele comisiei de dialog social are obligaţia de a-i 

invita la şedinţele comisiei; 

    3. reprezentanţii camerelor de comerţ şi industrie judeţene, în calitate de invitaţi, vor participa la 

comisiile de dialog social în măsura în care ordinea de zi prezintă interes în domeniul lor de 

activitate; 

    4. reprezentantul inspectoratului teritorial de muncă-responsabil cu dialogul social, pentru 

asigurarea asistenţei metodologice. 

 

CAPITOLUL III 

Funcţionarea comisiei 

 

3.1. Preşedinţia comisiei este asigurată, în baza principiului copreşedinţiei, de prefect şi de 

preşedintele consiliului judeţean. 

 



3.2. Secretariatul comisiei se asigură de către Instituţia Prefectului-Judeţul Tulcea. 

3.3. Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii: 

         a) convocarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia; 

         b) întocmirea şi comunicarea ordinii de zi; 

         c) difuzarea documentelor de lucru pentru şedinţele comisiei; 

        d) redactarea minutei pentru fiecare şedinţă, precum şi transmiterea acesteia membrilor comisiei şi 

secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul ministerului responsabil cu dialogul social. 

3.4. Comisiile de dialog social se întrunesc 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 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, propuse de către partenerii de dialog social şi/sau de către 

camerele de comerţ şi industrie judeţene, cu aprobarea plenului comisiei. 

    3.5. 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 de dialog social. 

   3.6. 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. 

   3.7. 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 zile de la data şedinţei comisiei. 

 3.8. După fiecare şedinţă a comisiei de dialog social, secretariatul acesteia întocmeşte o minută şi lista 

de prezenţă a participanţilor, care este difuzată partenerilor sociali în şedinţa următoare, spre aprobare. 

Minuta respectivă este transmisă şi secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul 

ministerului responsabil cu dialogul social, însoţită de lista de prezenţă. 

3.9. Preşedintele comisiei de dialog social va pune la dispoziţia partenerilor sociali informaţiile 

disponibile necesare elaborării unui punct de vedere argumentat. 

  3.10. 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, după modelul: text iniţial 

- propunere de modificare - motivare. 

3.11. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui colective de lucru, cu 

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

determinat. 

3.12. După fiecare şedinţă a comisiei de dialog social, prefectul va asigura postarea pe site-ul Instuției a 

listei de prezenţă a participanţilor şi minuta întâlnirii prevăzută la punctul 3.9. 

 
 

PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

 

   

Contrasemnează, 
pSECRETAR GENERAL 

cu atribuții delegate în temeiul 

art. 265 alin.(15)  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Cristian-Gabriel ORDEAN  

Avizat pentru legalitate, 

consilier juridic principal, 

Nadina-Veronica IVANOV 

 


