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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
CSN Meridian

Maxim Rodrigo
Mihai Olteanu

CNS Cartel Alfa

Iulică Măntescu

CSLR Frăția

Dan Găină
Denisa Popovici

BNS

Liviu Stanciu

Experți MT
DTF

Rodica Petrica

DCRSPON

Laurențiu Voicu

Secretariatul CDS
DCRSPON

Adrian Olteanu

Invitați MT
MMJS

Mihai Florian

AFER

Cristina Ghițerscu

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_mai2018.pdf)

4. Prezentarea ordinii de zi a ședinței
În deschiderea ședinței, partenerii sociali au fost informați cu privire la ordinea de zi:
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
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Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării
Contractului de Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea
normei tehnice feroviare NTF 56-003:2018 „Vehicule de cale ferată. Prescripții privind
salubrizarea, deratizarea, dezinsecția și dezinfecția vagoanelor bar, vagoanelor
restaurant/bistro, vagoanelor cuşetă şi de dormit”
II. Informarea cu privire la proiectele de acte normative, fără caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării
amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea
poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la
aceasta - Amendamente la Anexa I la MARPOL (Formular B al Suplimentului la
Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi), adoptate de
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.276(70) a Comitetului pentru
protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării
amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției
internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la Anexa VI la
MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al
navelor), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția
MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 2016
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea hărților strategice de
zgomot refăcute pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă - București și pentru
Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și înlocuirea
modelului biletelor speciale de călătorie gratuită pe căile auto județene, prevăzut în
Anexa nr.2 la Instrucțiunile privind tipărirea și decontarea biletelor speciale de călătorie
gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 266/312/2005
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind asigurarea reprezentarii
autoritatii de aviatie civila din Romania in cadrul Conferintei Europene a Aviatiei Civile
III. Diverse
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5. Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor
În ceea ce privește proiectul de act normativ de la secțiunea I, partenerii sociali au
fost de acord cu promovarea acestuia în forma prezentată. Partenerii sociali au
precizat următoarele:
Reprezentantul CSN Meridian:
-

-

În cadrul proiectului de act normativ trebuie precizate foarte clar care sunt
responsabilitățile AFER și cele ale operatorului de transport feroviar față de
călător;
S-a propus ca AFER să nu mai acorde autorizația pentru bunurile de unică
folosință.

Față de proiectele de acte normative de la secțiunea II de pe ordinea de zi, partenerii
sociali nu au avut propuneri/observații.
La secțiunea Diverse partenerii sociali au precizat că își mențin solicitările ridicate
în ședințele anterioare. Totodată reprezentantul CNSLR Frăția a precizat următoarele:
-

Doresc să primească răspunsul la memoriul prin care se semnala situația de la
Spitalul CF Constanța
Este necesară o informarea cu privire la stadiul proiectelor de acte normative
ce reglementează domeniul medical, din sfera de competență a MT

Reprezentantul CSN Meridian a solicitat o informare cu privire la stadiul de elaborare
a proiectului de act normativ ce rezultă din punerea în aplicare a Regulamentului
1370/2007

Întocmit
Adrian Olteanu
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