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1. Deschiderea ședinței
Ședința a fost deschisă la ora 10.00 și s-a încheiat la ora 11.00

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

Iulică Măntescu

BNS

Victoraș Gheorghe

CNS Meridian

Mihai Olteanu

CNSLR Frăția

Florea Dobrescu
Denisa Popovici

Reprezentanții confederațiilor patronale
CONPIROM

Mircea Grigore

UGIR

Vasile Ștefănescu

Experți MT
DTR

Gheorghe Anghel

DCRSPON

Laurențiu Voicu

Secretariatul CDS
DCRSPON

Adrian Olteanu

Invitați MT:
MMFPSPV

Mihai Florian

RAR

Adrian Răduță

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_februarie2017.pdf)

4. Prezentarea ordinii de zi a ședinței
În deschiderea ședinței, partenerii sociali au fost informați cu privire la ordinea de zi:
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I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria
de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

II. Informarea cu privire la proiectele de acte normative, fără caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării
aeronautice civile române RACR-CP „Certificarea paraşutelor”
III. Diverse

5. Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate
în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
Puncte de vedere
Reprezentanții partenerilor sociali, prezenți la ședință au fost de acord cu promovarea
proiectului.
Față de proiectul de la punctul II partenerii sociali nu au avut propuneri sau observații.
În cadrul discuțiilor partenerii sociali au solicitat ca, în momentul promovării celor 2
proiecte de acte normative care trebuie modificate după intrarea actului normativ susmenționat, să se analizeze dacă este obligatorie introducerea camerelor video.

La secțiunea Diverse partenerii sociali au precizat următoarele:
- Reprezentantul CNS Cartel Alfa:
o A reiterat necesitatea organizării unor întâlniri ale conducerii ministerului
cu partenerii sociali;
o În cazul proiectelor de acte normative, dacă acestea sunt elaborate la
nivelul unităților din subordinea/autoritatea ministerului, este necesară și
la acest nivel consultarea partenerilor sociali;
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o În cazul ședințelor Consiliilor de administrație de la nivelul unităților din
subordinea/autoritatea ministerului trebuie invitați și reprezentanții
partenerilor sociali
-

-

Reprezentantul UGIR:
o În cazul proiectului de act normativ de modificare a OMT nr 980/2011
promovat în cursul anului 2016, să fie reluate procedurile de consultare
publică și includerea pe ordinea de zi a ședinței CDS
o A reluat solicitarea ca în cel mai scurt timp să fie organizate întâlniri ale
ministrului transporturilor cu partenerii sociali (sesiuni separate pentru
sindicate și patronate). Ceilalți parteneri sociali prezenți la ședință au
susținut această solicitare.
Partenerii sociali au fost informați cu privire la faptul că în perioada
următoare se are în vedere organizarea întâlnirilor solicitate
o Este necesară rezolvarea situației semnalate în legătură cu activitatea
de taximetrie de la Aeroportul Otopeni, în caz contrar în 2 săptămâni o
serie de firme de taximetrie se vor retrage. Ulterior se va organiza un
protest pe această temă.
Reprezentantul CNSLR Frăția:
o A solicitat urgentarea promovării proiectelor de acte normative care
reglementează domeniul medical, aflat în zona de competență a
Ministerului Transporturilor

Întocmit
Adrian Olteanu
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