
Ministerul Transporturilor
si Infrastructurii,
Comisia de Dialog Social Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti
Tel: 021- 319.61.29
Fax: 021-319.61.29
e-mail: dialog.social@mt.ro

MINUTA.

[ncheiata azi 26.07.201\Ora 10.00 cu ocazia Tntrunirii Comisiei de Dialog Socialla nivelul
• inisterul Transporturilor ~i Infrastructurii,

Participantii la ~edinta au fost urrnatorii:

din partea MTI:
• domnul Niculae Cretu, presedinte de :;edinta

din partea confederatiilor sindicale:

CNS Cartel Alfa
BNS

Mantescu lulica
Socaciu loneL
Burlacu Mircea
Mare GrigoreCSN Meridian

din partea confederatiilor patronale:

CNPR
CPISC
CONPIROM
UGIR 1903
PR
CNIPMMR
PNR

lordache Cristina
Costan Eugen
Grigore Mircea lIie
Otet Gabriel
Cobrescu llie
Cascaval Adrian
Mayer Siegfried
Alexescu Dinu
Cornusi IonUNPCPR

din partea MTI (experti):

SRPSPON
DGRT

Mihaescu Roxana
Volcinschi Lizeta
Murgeanu Gabriela
Alban Marius
lonescu Mircea
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Anghel Gheorghe
Voicu Elena

Invitati - MTI:
MMFPS
AFER

SC Electrificare
RAR
ISCTR

Florian Mihai
Negoita Nae
Bizduna Ion
lanca Florin
Stanculea R
Berescu Serban,
Jianu Aurel
Raduta Adrian,
Popa Traian
Kritikos C
Lungan Marius
Hoceta Oana

ANR

Cenafer

Cabinet secretar de stat Cojocaru Stelian
Valentin Preda

A. Temele aflate pe ordinea de zi a sedintel au fost:

I. Prezentarea ~i dezbaterea proiecte/or de acte normative, cu caracter
economico-social, initiate de Ministerul Transporturilor ~i Infrastructurii

1. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 6912012privind
stabilirea tncetceruor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.07112009 al Parlamentului
European §i al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind
conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupetle! de operator de transport
rutier §i de abrogare a Directivei 961261CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr.
1.07212009 al Parlamentului European §i al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de merturi, ale
Regulamentului (CE) nr. 1.07312009 al Parlamentului European §i al Consiliului din 21
octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata intemetioneie a serviciilor
de transport cu autocarul §i autobuzul §i de modificare a Regulamentului (CE)
nr.56112006, ale Cmioneniei Guvernului nr. 2712011, precum §i a senciiunilor §i mesutilor
aplicabile in cazul consteterii incalcarilor

2. Ordin al ministrului transporturilor §i infrastructurii privind aprobarea de tarife pentru
activitati specifice efectuate de Centrul National de Calificare §i Instruire Feroviere -
CENAFER

3. Ordin al Ministrului Transporturilor §i Infrastructurii privind modificarea §i completarea
Ordinului Ministrului Transporturilor §i Infrastructuri nr. 31512011 privind aprobarea
Normativului feroviar: 11 Vehicule de cale terete. Tipuri de revizii §i reparatii planificate.
Normele de timp sau normele de kilometri percurs. pentru efectuarea reviziilor §i
repereiilor planificate"

4.0RDONANTA a Guvernului pentru modificarea §i completarea alin. (3) al art. 9 din
Ordonanta Guvernului nr. 212001privind regimul juridic al contreventiitor
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5. ORDONANTA A GUVERNULUI pentru modificarea §i completarea Ordonentel
Guvernului nr. 112/1999 privind ca/atoriile gratuite in interes de serviciu §i in interes
personal pe caile ferate romene §i modificarea unor mssuri din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 8012010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 3712008 privind reglementarea unor miisuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu
moditicet! §i completer; prin Legea nr. 28312011

f'roiectele de acte normative prop use pentru lista suplimentara
S1 Ordin al Ministrului Transporturilor §i Infrastructurii privind aprobarea Normativului
feroviar "Vehicule de cale terete. Orezine pantograf §i drezine macara. Tipuri de revizii §i
reperetl! planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor §i reperetiilor planificate.
Lucriui minime executate in cadrul reviziilor §i reparatiilor plan ificate"

@Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 7412012 privind
aprobarea contractelor de servicii publice in transportul feroviar de ca/atori pentru perioada
2012-2015 si pentru aprobarea actelor aditionale nr. 1 la contractele de servicii publice pe
anul2012

S3 Ordin al ministrului transporturilor §i infrastructurii pentru modificarea §i completarea
Reglementarilor privind omologarea de tip §i eliberarea cartii de identitate a vehiculelor
rutiere, precum §i omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate
prin Ordinul ministrului lucriuilor publice, transporturilor §i locuintei nr. 21112003

S4 Ordin al ministrului transporturilor §i infrastructurii pentru modificarea §i completarea
Ordinului ministrului lucrerilor publice, transporturilor §i tocuintei nr. 62812003 pentru
aplicarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice
periodice ale vehiculelor rutiere §i recunoesteree reciproce a acestor insoectii, incheiat la
Viena la 13 noiembrie 1997

S5 Ordonanta Guvernului privind instalatiile portuare de preluare a deseurllor generate de
nave §i a reziduurilor mertii

S6 Ordin al ministrului transporturilor §i infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului
privind inchirierea infrastructurii de transport naval care epertine domeniului public al
statului §i este concesionete edtrunistretlilor portuare si/seu de ce! navigabile interioare

S7 ORDONANTA a Guvernului de modificare si completare a Ordoneniel Guvernului
nr.4211997 privind transportul maritim §i pe caile navigabile interioare

II. Inform area partenerilor sociali cu privire la proiectele de acte normative, fara
caracter economico-social, initiate de Ministerul Transporturilor !ji Infrastructurii

HOTARARE pentru modificarea §i completarea Anexei 16 la Hotsreree Guvernului nr.
170512006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului

HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucriuilor de
interventii .Consoildere ON 73A km 0 + 050 - km 4 + 400; km 4 + 450 - km 5 + 820; km
10 +700 - 10 + 750", judetul Bresov

HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrentor de
interventii .Consotidere corp drum ON 7, km 239 + 500 - km 246 + 230 §i km 246 + 300-
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52

Ordin al ministrului
infrastructurii
completarea

~i Partenerii socia Ii au fost
de acord cu forma

prezentata
(1 abtinere - CNS Cartel

Alfa)

54 eneni sociali au;fos
de acord cu forma

prezentata

Partenerii sociali au fost
de acord cu forma

rezentata

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi
Reprezentantii CNS Cartel Alfa !?i BNS au sustinut ca:

schirnbarile propuse de AFER prin proiectul de act normativ vor crea confuzie;
marirea perioadei/distantei parcurse cu materialul rulant intre doua revizfi/reparatii
planificate va afecta activitatea pe calea terata:
este necesara 0 implicare activa a AFER in domeniul reqlernentarllor
elaborarea proiectelor de acte normative realizata de AFER trebuie facuta !?i cu
consultarea orqanizatiilor sindicale din domeniul respectiv de activitate.

Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi
Reprezentantii BNS !?i CNS Cartel Alfa au sustinut necesitatea dirninuarii cuantumului
amenzilor aplicate in legatura cu activitatile desfasurate in domeniul transportului feroviar.
Reprezentantul CPISC a sustinut ca amenzile aplicate personalului din calea ferata sa fie
realizate intr-un sistem similar celui existent in transportul rutier (puncte arnenda)
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