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Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii 

Comisia de Dialog Social    Bd. Dinicu Golescu nr. 38 

Şedinţă extraordinară     Sector 1, Bucureşti    
       Tel: 021- 319.61.29 

      Fax: 021-319.61.29 
      e-mail: dialog.social@mt.ro 

 

 

MINUTĂ 
 

 
Încheiată azi 23.04.2011, ora 10.00 cu ocazia întrunirii Comisiei de Dialog Social la nivelul 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,  
 

Participanţii la şedinţă au fost următorii: 
 
din partea MTI: 
 

 domnul Niculae Crețu, președinte de ședință 
 

din partea confederaţiilor sindicale: 
    

BNS   Socaciu Ionel 
CNS Cartel Alfa Măntescu Iulică 
CNSLR Frăția Dobrescu Florin 
CSDR   Pascu Narcis 
 
    

din partea confederaţiilor patronale: 
 
 CONPIROM  Grigore Mircea Ilie 
 CNPR   Iordache Cristina 
 UGIR 1903  Ștefănescu Vasile 
    Stoicescu Sorin Paul 
    Nica Sorin 
    Comuși Ion 
    Leașă Daniel 
 CPISC  Costan Eugen 
 PR   Cobrescu Ilie 
 PNR   Hagiu Augustin 
 UNPCPR  Teodorescu Jean 
 CNIPMMR  Cașcaval Adrian 
    Mihai Florin 
din partea MTI (experţi): 
 

 SRPSPON Mihăescu Roxana 

 DGRT  Volicinschi Lizeta 

http://www.mt.ro/
mailto:dialog.social@mt.ro


 

   
    

www.mt.ro    Pag. 2 / 4 

 

    Tănase Valentin 

    Murgeanu Gabriela 

 DGAvC  Ionescu Mihail 

 DGIDPAPP  Dumitrescu Daniel 

   

Invitaţi: 
Florian Mihai (MMFPS), Adrian Criț (AMTB), Mihalache Luminița(SPNT), Iosif Octavian 
(SPLR), Niculescu Alexandru (SIBR) 
 
A. Temele aflate  pe ordinea de zi a şedinţei au fost: 
 
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico-

social, iniţiate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: 

1. ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr. 2473/2006 privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile 
româneşti a navelor de navigaţie interioară 
2. ORDIN pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1064/2007 
3. HOTARARE privind aprobarea contractului de servicii de consultanţă de privatizare 
a Societăţii Naţionale de Transporturi Feroviare de Marfă „CFR Marfă” S.A. şi a unor 
măsuri privind derularea acestuia   
4. Ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor 
şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuarea a serviciilor de 
transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti 
5. ORDIN pentru modificarea şi completarea normelor privind efectuarea inspectiei si 
controlului în transporturile rutiere 
 
Lista suplimentară 
Ordin pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii avaţiei 
civile – PNPSA 
 
II. Proiecte de acte normative  prezentate spre informare: 
 
1. HOTARARE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1058/2007 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire 
a Municipiului Arad cu profil de autostradă” 
2. HOTARARE privind darea în administrarea Ministerului şi Infrastructurii a unor 
terenuri în suprafaţă de 9.857 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Bucureşti – 
Braşov, tronson Bucureşti - Ploieşti” 
3. LEGE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a 
unor suprafeţe totale de teren de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului 
de interes naţional „Autostrada Timişoara - Lugoj” 
4. HOTARARE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2010 privind 
declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de 
expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Arad – 
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Timişoara’’, km 12+000 – km 44+000 pe teritoriile municipiului Arad, al localităţii Şagu, 
judeţul Arad şi localităţilor Orţişoara, Pişchia, Giarmata, judeţul Timiş 
5. HOTARARE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
"Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti – Adunaţii Copăceni km 7+573 - km 19+220” 
6. HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Pod rutier 
la km 0+540 al Canalului Dunăre Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi 
de acces", precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
"Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii 
rutiere şi de acces" 
 
7. HOTARARE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării ”Racorduri la reţeaua 
de metrou din Bucureşti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2 – Anghel Saligny şi Tronsonul II 
Gara de Nord 2 – Basarab – Laminorului - Lac Străuleşti” aferente secţiunii ”Laminorului - 
Lac Străuleşti”  
8. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi lucrărilor de 
intervenţii „Ridicare platformă la cotă pe DN 26 km 53 + 100 – km 53 + 850” 
9. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de 
intervenţii „Refacere pod pe DN 11 km 93 + 704” 
10. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi lucrărilor de 
intervenţii „Ancorare zid de sprijin, ridicare la cotă pe DN 15 B km 10 + 800 – 10 + 810” 
11. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de 
intervenţii „Consolidare versant pe DN 28 B km 63 + 800 – 64 + 200” 
12. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de 
interventii „Reparatii pod pe DN 1 km 117 + 388 peste Valea lui Bogdan la Sinaia” 
13. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de 
intervenţii „Reparaţii pod pe D.N.1 km 128+470 peste Pârâul Izvor la Poiana Ţapului” 
III. Diverse 
 
B. Puncte de vedere exprimate în cadrul şedinţei CDS 
 
După prezentarea proiectelor de acte normative, reprezentanții partenerilor sociali, 
participanți la ședință, au exprimat următoarele puncte de vedere: 

Nr. pe 
ordinea 

de zi 

Denumire proiect Punct de vedere exprimat 

1 ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
2473/2006 privind efectuarea formalităţilor de 
sosire/plecare în/din porturile româneşti a 
navelor de navigaţie interioarăşi a 
Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat 
prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 1482/2006 

De acord cu forma 
prezentată 

2 ORDIN pentru modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
223/2007 privind Statutul personalului aeronautic 
civil navigant profesionist din aviaţia civilă din 
România, aprobate prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 1064/2007 

Partenerii sociali nu sunt de 
acord cu forma prezentată 
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Nr. pe 
ordinea 

de zi 

Denumire proiect Punct de vedere exprimat 

3 HOTARARE privind aprobarea contractului de 
servicii de consultanţă de privatizare a Societăţii 
Naţionale de Transporturi Feroviare de Marfă 
„CFR Marfă” S.A. şi a unor măsuri privind 
derularea acestuia   

Partenerii sociali nu sunt de 
acord cu forma prezentată 

4 și 5 Ordin comun al ministrului administraţiei şi 
internelor şi al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind 
condiţiile de efectuarea a serviciilor de transport 
public de persoane cu autobuzele în zona 
metropolitană Bucureşti 
ORDIN pentru modificarea şi completarea 
normelor privind efectuarea inspectiei si 
controlului în transporturile rutiere 

Amânate pentru ședința 
extraordinară din data de 3 

mai 2012 

L1 Ordin pentru aprobarea Programului naţional de 
pregătire în domeniul securităţii avaţiei civile – 
PNPSA 

De acord cu forma 
prezentată 

Referitor la punctul 2  
Partenerii sociali prezenți la ședință nu au fost de acord cu modificarea prevederilor art 9, 
motivarea fiind cuprinsă în anexa la minută 
 
Referitor la punctul 3 
Reprezentantul CNS Cartel Alfa a motivat dezacordul cu forma propusă prin faptul că în 
conținutul contractului de consultanță nu este prevăzută în mod expres obligația 
consultantului de a se consulta cu partenerii sociali. În urma solicitării de către 
președintele de ședință a punctelor de vedere ale celorlalți parteneri sociali, prezenți la 
ședință, aceștia au susținut punctul de vedere exprimat de reprezentantul CNS Cartel Alfa. 
 
Referitor la punctele 4 și 5 
După dezbaterea în cadrul subcomisiei de specialitate transport rutier, s-a convenit asupra 
următoarelor: 

- noua formă a textului proiectului de act normativ să fie transmisă de DGRT către 
SRPSPON până cel târziu în data de 25 aprilie 2012; 

- după recepționarea materialului menționat SRPSPON va transmite partenerilor 
sociali noua formă a proiectului respectiv; 

- în data de 3 mai 2012 se va organiza o nouă ședință a plenului CDS în cadrul 
căreia vor fi supuse dezbaterii: 

o Proiectul de Ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind 
condiţiile de efectuarea a serviciilor de transport public de persoane cu 
autobuzele în zona metropolitană Bucureşti 

și  
o Proiectul de ORDIN pentru modificarea şi completarea normelor privind 

efectuarea inspectiei si controlului în transporturile rutiere 
 
 
 
 

Întocmit, 
Adrian Olteanu 

Şedinţa plenului nr. 9/2012 
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