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MINUTA 
ședinței ordinare a Comisiei de Dialog Social Sibiu 
 
 
Prezenta Minută este încheiată potrivit prevederilor punctului 8 din Anexa nr. 3 - 
Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social 
la nivelul administrației publice locale - al Legii nr. 367/2023 privind dialogul social, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 1238 din 22 decembrie 2022, 
 
Ședința ordinară a Comisiei de Dialog Social Sibiu, convocată sub nr.741/12.01.2023 
se desfășoară  azi, 27 ianuarie a.c., începând cu ora 09:30, în sala "George Barițiu" a 
Instituției Prefectului-Județul Sibiu.  
Lista de prezență este anexată prezentei. 
 
Domnul Prefect Mircea Crețu, în calitate de președinte al Comisiei de Dialog Social 
Sibiu deschide ședința, și arată că se impune prezența membrilor titulari la lucrările 
acestei comisii, și doar în situația în care aceștia sunt în concediu de odihnă, 
concediu medical sau în deplasare în interes de serviciu vor participa membrii 
supleanți. 
După ce prezintă ordinea de zi, iar din partea membrilor nu se solicită alte subiecte 
de dezbătut în plen, îi dă cuvântul reprezentantului Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Sibiu care prezintă principalele reglementări prevăzute în Legea privind 
dialogul social. 
Noul act normativ structurează detaliat instituția reprezentantului salariaților, 
aduce modificări privind drepturile și reprezentativitatea organizațiilor sindicale, 
inclusiv certificarea numărului de salariați care îi include atât pe cei activi, cât și pe 
cei suspendați, readuce în cadrul legislativ contractul colectiv de muncă la nivel 
național, prevede obligația negocierii colective pentru mai mulți angajatori. 
Pe website-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu este prezentată procedura 
de înregistrare a contractului colectiv de muncă și sumarul documentelor necesare. 
 
În continuare, domnul Petrache subliniază că, această lege este bună, este rezultat 
al activității Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, dar are câteva 
imperfecțiuni, cum ar fi soluționarea conflictelor de muncă sau verificarea 
reprezentativității contractului colectiv de muncă.  
 
Domnul Stoicovici apreciază această lege, dar doar în momentul în care organizațiile 
sindicale se vor confrunta cu ea, ea își va dovedi valoarea de reglementare.  
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În calitate de lider al Sindicatului ROMGAZ el îi mulțumește domnului prefect Crețu 
pentru faptul că, urmare a ședinței din iulie 2022 a reușit să salveze înnoit sediul 
central al S.N.G.N. Romgaz S.A. precum și a tuturor structurilor aparținătoare în 
municipiu Mediaș. Noul contract colectiv de muncă al acestei societăți naționale a 
fost înregistrat în anul 2022. 
 
Domnul Rada afirmă că scăderea numărului de angajați necesar constituirii unei 
organizații sindicale nu creează probleme organizațiilor patronale, iar legea în sine 
nu aduce modificări fundamentale. 
  
Și domnul Mazilu exprimă că, din punct de vedere al organizațiilor patronale această 
lege este bine structurată. 
 
Draftul Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Dialog Social Sibiu 
transmis tuturor membrilor anterior desfășurării ședinței a fost aprobat în 
unanimitate. 
 
Întrucât nu mai sunt alte probleme de analizat, domnul Prefect declară ședința 
închisă.  
 
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută, azi 27 ianuarie 2023. 
 
 
 

PREȘEDINTE COMISIE, 
 

PREFECT, 
MIRCEA-DORIN CREȚU 

 
 

 
 

 
 
Expert,  
Cristina Muntean 
 
 
 
 
 


