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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
BNS

Liviu Stanciu

CNSLR Frăția

Florin Dobrescu

CNS Cartel Alfa

Iulică Măntescu

CSN Meridian

Mihai Olteanu

Reprezentanții confederațiilor patronale
CONPIROM

Mircea Grigore

CP Concordia

George Dobre

UGIR

Eugen Costan

CNPR

Ion Comuși

CNIPMMR

Adrian Cașcaval

PNR

Augustin Hagiu

Experți MT
DTR

Paul Tache

DM

Niculae Viorel Crețu

DTF

Mihail Brezae

Secretariatul CDS
DCRSPON

Adrian Olteanu

Invitați MT
MMJS

Mihai Florian

METROREX

Marin Aldea
Liviu Daniel Dinu

ARR

Lucian Lambru
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3. Procedura de convocare
Anunțul cu privire la organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul MT în rubrica
aferentă
(http://www.mt.gov.ro/web14/documente/dialogsocial/anunturi_sedinte/2018/anunturi_iunie2018.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
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind mandatarea Societăţii
Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” - S.A. de a modifica preţurile
unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia
în tunel nr. 91/2003, pentru anul XV contractual şi de a semna un act adiţional în acest
sens
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind condiţiile, procedura şi termenele de
restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al
accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil
pentru motor
II. Informarea cu privire la proiectele de acte normative, fără caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea
Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate.
Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi
reparaţiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii
nr. 315/2011
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la
Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului
de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației
Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017
Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici
ai obiectivului de investiții „Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire
simulatoare de zbor și spatii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737
NG”
III. Diverse
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5. Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor
În ceea ce privește proiectele de act normative de la secțiunea I, partenerii sociali au
fost de acord cu promovarea acestora în forma prezentată.
Față de proiectul de la punctul 2 partenerii sociali au avut următoarele observații:
-

-

Proiectul de act normativ să fie promovat cât mai repede și să fie întreprinse
demersurile necesare pentru asigurarea sumelor respective. A fost propusă
scurtarea termenului de 30 de zile pentru intrarea în vigoare la 3 zile;
Este necesar ca la nivelul Ministerului Transporturilor să fie elaborată o inițiativă
similară și pentru transportul feroviar;

Față de proiectele de acte normative de la secțiunea II partenerii sociali nu au avut
propuneri sau observații
La secțiunea Diverse partenerii sociali au precizat că își mențin solicitările ridicate
în ședințele anterioare.
Având în vedere solicitarea partenerilor sociali, la ședință a fost realizată o informare
din partea conducerii Direcției Medicale care a vizat următoarele aspecte:
-

-

În ceea ce privește proiectele de acte normative ce reglementează domeniul
medical gestionat de Ministerul Transporturilor, acestea sunt în faza de analiză
în vederea operării unor modificări care vizează asigurarea unui mediu
concurențial (se analizează oportunitatea introducerii unor tarife minime).
Totodată, se estimează un termen de 2 luni pentru promovarea acestora;
În cazul Policlinicii Witing, partenerii sociali au fost informați cu privire la faptul
că nu au intervenit nici un fel de modificări cu privire la statutul acesteia.

Întocmit
Adrian Olteanu
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