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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

CNSLR Frăția

Florin Dobrescu
Denisa Popovici

CSN Meridian

Maxim Rodrigo
Liviu Grab
Constantin Popa

Reprezentanții confederațiilor patronale
UGIR

Eugen Costan

CNPR

Ștefan Muntoiu

Experți MT
DTF

Elena Voicu

DE

Loredana Croitoru

DTR

Gheorghe Anghel

DCRSPON

Laurențiu Voicu

Secretariatul CDS
DCRSPON

Adrian Olteanu

Invitați MT:
MCPDS

Mihai Florian

RAR

Cristian Uță

3. Procedura de convocare
Anunțul cu privire la organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul MT în rubrica
aferentă
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(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 cu următoarele proiecte:
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale
"Radionav" - 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 "Administraţia Canalelor Navigabile" S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind declanşarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti Domneşti”
În continuare a fost prezentată ordinea de zi:
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.
112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile
ferate române, republicată, cu modificările ulterioare
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale
"Radionav" - 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 "Administraţia Canalelor Navigabile" S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind
omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor
rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
II. Informarea cu privire la proiectele de acte normative, fără caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
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Proiectul de Hotărâre 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 "Construcţia
autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind declanşarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti Domneşti”
III. Diverse

5. Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal
pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare
Puncte de vedere exprimate
Reprezentantul CSN Meridian
- Solicită ca impozitul aferent permiselor să fie suportat de la bugetul de stat
(propunere susținută și de ceilalți parteneri sociali)
- Solicită eliminarea art 18 alin 2
Reprezentantul CNS Cartel Alfa
-

Observațiile transmise anterior nu au fost incluse
La art 1 să fie inclusă și situația angajaților pe durată determinată
La art 11 se solicită eliminarea sintagmei „în condiții de eficiență”

Reprezentantul CNSLR Frăția
-

Solicită ca dispozițiile actului normativ să fie aplicabile și operatorilor de
transport feroviari privați
De autorizațiile pe calea ferată trebuie să beneficieze și angajații spitalelor din
rețeaua MT și cei din cluburile feroviare

Reprezentantul CNPR
-

Este necesară elaborarea unei strategii feroviare

Poziția partenerilor sociali referitoare la proiectul de act normativ
CNS Cartel Alfa
CNSLR Frăția
Ședința plen nr. 11/2017
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CSN Meridian
CNPR
UGIR

de acord cu promovarea proiectului dar ținând
cont de amendamentele prezentate
de acord cu promovarea proiectului dar ținând
cont de amendamentele prezentate
de acord cu promovarea proiectului dar ținând
cont de amendamentele prezentate

Documente solicitate:
-

Informare cu privire la stadiul Coridorului feroviar IV Paneuropean – CNSLR
Frăția

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor
Maritime" - S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale
"Radionav" - 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 "Administraţia Canalelor
Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind
omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii
vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării
acestora în România
Puncte de vedere exprimate
CNS Cartel Alfa
CNSLR Frăția
CSN Meridian
CNPR
UGIR

de acord cu promovarea proiectelor în forma
prezentată
de acord cu promovarea proiectelor în forma
prezentată
de acord cu promovarea proiectelor în forma
prezentată
de acord cu promovarea proiectelor în forma
prezentată
de acord cu promovarea proiectelor în forma
prezentată

Față de proiectele de acte normative de la pct II, partenerii sociali nu au avut
propuneri/observații
La secțiunea Diverse partenerii sociali au precizat următoarele:
CNS Cartel Alfa
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-

-

CNSLR Frăția

-

-

-

CSN Meridian

-

-

UGIR

-

-

-

calea ferată cu un singur mecanic de
locomotivă
La SNTFM CFR Marfă situația veniturilor
este alarmantă, existând posibilitatea ca
salariile să nu poată să fie plătite
Să fie promovate cu celeritate actele
normative referitoare la contractele de
servicii
Să fie organizată o întâlnire a ministrului cu
Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR
La întâlnirile conducerii ministerului cu
managerii spitalelor din rețeaua MT să fie
invitați și liderii organizațiilor sindicale din
unitățile respective
Să fie promovat cu celeritate cadrul normativ
de modificare a actelor ce reglementează
domeniul medical, din sfera de competență
a MT
Proiectele de acte normative privind
bugetele unităților să fie promovate cu
celeritate
Întreprinderea, de urgență, a demersurilor
pentru acordarea subvenției pentru CFR
Călători și promovarea cu celeritate a
proiectului de Hg pentru aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al societății
Locomotivele SNTFC CFR Călători prezintă
un grad ridicat de uzură
Promovarea cu celeritate a modificării
proiectului de modificare a OMT nr
980/2011. Termenul asumat de direcția de
specialitate
în
cadrul
întâlniri
cu
reprezentanții conducerii MT a fost depășit
Promovarea cu celeritate cadrului normativ
pentru eliminarea pirateriei din transporturi.
Dorește o informare legată de stadiul
promovării proiectului de act normativ
Lipsa reglementărilor clare va duce la un
adevărat haos în transporturi
Este necesară rediscutarea HG nr 69/2012
sub aspectul cuantumului amenzilor

Întocmit
Adrian Olteanu
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