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1. Deschiderea ședinței
Ședința a fost deschisă la ora 11.00 și s-a încheiat la ora 12.00

2. Semnarea listei de prezență
Reprezentanți ai conducerii MT
-

Domnul secretar de stat Mihai Tămâian

Reprezentanții confederațiilor sindicale
CNS Cartel Alfa

Iulică Măntescu

CNSLR Frăția

Denisa Popovici

CSN Meridian

Maxim Rodrigo
Liviu Grab

Reprezentanții confederațiilor patronale
CONPIROM

Mircea Grigore

CP Concordia

Lorena Sandu

UGIR

Eugen Costan

Experți MT
Valentin Tănase

DTR

Paul Tache
Laurențiu Voicu

DCRSPON
Secretariatul CDS
DCRSPON

Adrian Olteanu

Invitați MT:
MMFPSPV

Mihai Florian

AMTB

Cecilia Barbu

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_ianuarie2017.pdf)
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4. Prezentarea ordinii de zi a ședinței
În deschiderea ședinței, partenerii sociali a fost informați cu privire la ordinea de zi și
cu faptul că în data de 23 ianuarie 2017 este programată următoarea ședință.
Partenerii sociali au fost de acord cu discutarea proiectelor incluse pe ordinea de zi
pentru data de 23 ianuarie 2017 în cadrul ședinței din data de 17 ianuarie 2017.

I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de
urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi
a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de
transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi
pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public
judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care
procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de
judecată
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea
Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare
și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
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 indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii și protecția mediului
în Portul Constanța – PROTECT - Infrastructură acostare nave tehnice”
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii și protecția mediului
în Portul Constanța – PROTECT - Amenajare suprastructură platformă (echipamente
+ utilități) pentru servicii conexe navelor tehnice”
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei
prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii "Autostrada Sebeş –
Turda”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014
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 ”Autostrada
Lugoj-Deva”, aflate pe raza localităţii Lăpugiu de Jos, din judeţul Hunedoara
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Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unor sectoare de drum
naţional şi terenurile aferente acestora, aflate în domeniul public al statului, din
administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Focşani
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unor sectoare de drum
naţional şi terenurile aferente acestora, aflate în domeniul public al statului, din
administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Huşi
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unor sectoare de drum
naţional şi terenurile aferente acestora, aflate în domeniul public al statului, din
administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Iaşi
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului
Transporturilor a unor părţi de imobile în suprafaţă totală de 53.732 mp, aflate în
domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea realizării
de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a
obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Bacău"
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
Proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare, a datelor de
identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public
al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în
subordinea Ministerului Transporturilor şi modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului
III. Diverse

5. Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei
de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de
traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile
regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile
judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a
programului de transport public judeţean sau a programului de transport public
local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost
suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
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Puncte de vedere
Reprezentanții partenerilor sociali, prezenți la ședință au fost de acord cu promovarea
proiectului în condițiile în care se prevede un termen pentru finalizării procedurilor de
atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și
completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din
România
Puncte de vedere
Reprezentanții partenerilor sociali, prezenți la ședință au fost de acord cu promovarea
proiectului în forma prezentată.

În ceea ce privește proiectele de acte normative prevăzute la punctul II partenerii
sociali nu au avut propuneri/observații
La secțiunea Diverse partenerii sociali au precizat următoarele:
- Reprezentantul UGIR:
o A solicitat ca minutele să fie transmise și prin poșta electronică
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 În cazul HG nr 879/2016 DTR și ARR să elaboreze instrucțiuni prin care
să se asigure o aplicare uniformă
- Reprezentantul CSN Meridian:
o A cerut ca proiectul de ordin de ministru al transporturilor pentru
aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă care
circulă pe secții de circulație cu panta caracteristică de până la 7‰
numai de către un singur agent – mecanicul de locomotivă, aflat în
prezent la nivelul AFER, să fie discutat, după publicarea pe site-ul MT,
în subcomisia de specialitate și apoi în plenul CDS
o Acest punct de vedere a fost susținut și de CNS Cartel Alfa
- Reprezentantul CP Concordia
o În perioada următoare va retransmite o sinteza a problemelor din
domeniul transportului rutier
o Examinarea șoferului și a managerului de transport să fie făcută și în
altă limbă de circulație internațională
- Reprezentantul CNS Cartel Alfa
o A solicitat 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.
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-

Reprezentantul CNSLR Frăția:
o Personalul spitalelor din rețeaua ministerului să beneficieze de
autorizații de călătorie pe calea ferată

Întocmit
Adrian Olteanu
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