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1. Deschiderea ședinței
Ședința a fost deschisă la ora 12.00 și s-a încheiat la ora 13.00

2. Semnarea listei de prezență
Reprezentanții confederațiilor sindicale
CNS Cartel Alfa

Iulică Măntescu

CNSLR Frăția

Dan Găină

CSN Meridian

Maxim Rodrigo

BNS

Liviu Stanciu

Experți MT
DTF

Elena Voicu

DE

Cristian Ene

DCRSPON

Laurențiu Voicu

Secretariatul CDS
DCRSPON

Adrian Olteanu

Invitați MT:
MCPDS

Mihai Florian

3. Procedura de convocare
Anunțul cu privire la organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul MT în rubrica
aferentă
(http://www.mt.ro/web14/documente/dialogsocial/anunturi_sedinte/2017/anunturi_aprilie2017.pdf)

4. Prezentarea ordinii de zi a ședinței
În deschiderea ședinței, partenerii sociali au fost de acord cu suplimentarea ordinii de
zi, prin includerea proiectelor de acte normative referitoare la aprobarea de bugete de
venituri și cheltuieli la unitățile de sub autoritatea MT, care au fost publicate pe site-ul
ministerului:
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Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail
Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. aflată
sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În continuarea discuțiilor au fost prezentată ordinea de zi:
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.
2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele
locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.
- Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.
- Marfă" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail
Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. aflată
sub autoritatea Ministerului Transporturilor
II. Informarea cu privire la proiectele de acte normative, fără caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea
1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe
Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului
de investiţii "Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea"
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unui sector de drum naţional
şi a terenului aferent, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului
Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva
Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea art. 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate
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privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş-Turda”Lot 1 secţiunea A, km 0+300 – km 14+000
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului
Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 917 mp, aflat în domeniul public al
statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea realizării de
către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului
de investiţii "Varianta de ocolire a Municipiului Braşov"
III. Diverse

5. Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor
Partenerii sociali au fost de acord cu promovarea proiectelor de acte normative, în
forma prezentată, cu excepția proiectului de HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru
abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la
bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în
transportul feroviar public de călători, în cazul căruia s-au abținut de la exprimarea
unui punct de vedere.
Față de proiectele de la punctul II nu au fost propuneri sau observații.

La secțiunea Diverse partenerii sociali au făcut următoarele precizări:
- Reprezentantul CNS Cartel Alfa:
o Își menține solicitările ridicate în ședințele anterioare
- Reprezentantul CSN Meridian:
o Este necesar ca Ministerul Transporturilor să elaboreze și să
promoveze, de urgență, actele pentru acordarea subvenției pentru
calea ferată, deoarece, în caz contrar, este foarte posibil ca activitatea
SNTFC CFR Călători să fie afectată în mod ireversibil.
În finalul dezbaterilor partenerii sociali au fost informați cu privire la faptul că în data
de 5 aprilie 2017, începând cu ora 10.00 se va desfășura ședința plenului comisiei de
dialog Social în cadrul căreia se vor dezbate proiectele de acte normative ce au fost
discutate în ședința subcomisiei de specialitate din data de 17 martie 2017.

Întocmit
Adrian Olteanu
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