martie 2014
PROIECT
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CONSILIULUI NAŢIONAL TRIPARTIT PENTRU DIALOG SOCIAL

Secţiunea I
Dispoziţii generale

Art. 1
1) Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) este un organism consultativ la nivel
naţional al partenerilor sociali, constituit în vederea promovării bunelor practici din domeniul
dialogului social tripartit la cel mai înalt nivel.
2) Consiliul Naţional Tripartit este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011 şi
ale prezentului regulament..
Art. 2
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social poate stabili relaţii de colaborare şi/sau consultare cu
orice alte instituţii, persoane juridice de drept public sau privat, pe care Consiliul le consideră necesare
în activitatea sa.
Secţiunea II
Organizarea şi funcţionarea CNTDS
Competenţele şi constituirea CNTDS
Art. 3
1) Consiliul Naţional Tripartit are următoarea componenţă:
a) preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional;
b) reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi prin decizie a primului-ministru, cel puţin la nivel de
secretar de stat, din fiecare minister.
c) reprezentantul Băncii Naţionale a României şi Preşedintele Consiliului Economic şi Social.
2) Mandatul de membru al Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social din partea Guvernului nu
poate fi delegat sub nivelul de subsecretar de stat.
3) Fac excepţie de la prevederile alin. 2) primul-ministru care poate fi înlocuit numai de ministrul
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedinţii de confederaţii patronale şi
sindicale care pot fi înlocuiţi de către un vicepreşedinte.
Art. 4 - Principale atribuţii ale Consiliului Naţional Tripartit sunt:
a) asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat în plată;
b) dezbaterea şi analiza proiectelor de programe şi strategii elaborate la nivel guvernamental,
inclusiv analizarea şi susţinerea Planului Naţional de Reformă şi a Planului Naţional de
Convergenţă;
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c) elaborarea şi susţinerea implementării strategiilor, programelor, metodologiilor şi
standardelor în domeniul dialogului social;
d) soluţionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natură socială şi economică;
e) negocierea şi încheierea acordurilor şi pactelor sociale, precum şi a altor înţelegeri la nivel
naţional şi monitorizarea aplicării acestora;
f) analizarea şi, după caz, aprobarea solicitărilor de extindere a aplicării contractelor colective
de muncă la nivel sectorial tuturor unităţilor din sectorul respectiv de activitate, conform
procedurii prevăzute în anexă;
g) alte atribuţii convenite între părţi.
Art. 5
1) Consiliul Naţional Tripartit este prezidat de primul-ministru, locţiitorul de drept al acestuia fiind
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale.
2) În cazul în care atât primul-ministru, cât şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, lipsesc,
reuniunea se reprogramează.
Art. 6 - Consiliul Naţional Tripartit are un secretariat tehnic, asigurat de Direcţia Dialog Social din
subordinea ministrului delegat pentru dialog social.
Art. 7 - La şedinţele Consiliului Naţional Tripartit pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor autorităţi ale
statului sau experţi, conform celor convenite între părţi.
Art. 8 - Reuniunea se anulează în cazul în care nu se prezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul
de membri reprezentând Guvernul şi confederaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel
naţional şi una dintre părţi nu este reprezentată de cel puţin una persoană.
Art. 9
1) Consiliul Naţional Tripartit se întruneşte o data pe trimestru sau ori de câte ori este necesar, în baza
unei convocări făcute de primul-ministru. Convocarea Consiliului se face în scris, cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, cu comunicarea ordinii de zi şi a tuturor documentelor de lucru,
prin secretariatul tehnic. Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea Consiliului.
2) Fiecare şedinţă a Consiliului începe cu o informare asupra deciziilor luate privind măsurile şi
recomandările discutate în şedinţa anterioară.
Art. 10
1) In cadrul Consiliului Naţional Tripartit se formulează propuneri, puncte de vedere şi recomandări.
Orice recomandare a Consiliului se adoptă prin consens.
2) În cazul în care nu se obţine consensul, se aplică procedura de vot , după cum urmează:
a) fiecare parte are un drept de vot de 100 puncte, care se distribuie fiecărui membru.
b) deciziile vor fi adoptate cu majoritate de ¾ din totalul de 300 de puncte.
Secţiunea III
Secretariatul Tehnic
Art. 11
1) Secretariatul Tehnic este asigurat de Direcţia Dialog Social din subordinea ministrului delegat
pentru dialog social.
2) Secretariatul Tehnic îndeplineşte toate sarcinile ce-i revin potrivit hotărârilor adoptate de Consiliu
şi transmise de coordonatorul secretariatului.
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