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Ordine de zi 

I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter 

economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

Rutier 
1. ORDIN al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
2.133/2005 pentru aprobarea  Reglementărilor privind certificarea încadrării 
vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin 
inspecţia tehnică periodică – RNTR 1 

Observaţii Textul proiectului 
Publicat pe site – 27 aprilie 2012  

Termen  primire propuneri/observatii  –  7 mai 
2012 

Feroviar 
2. ORDIN al ministrului transporturilor şi infrastructurii referitor la criteriile de 

prioritate în alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară pe secţiile cu 
capacitate saturată 

Observaţii Textul proiectului 
Publicat pe site – 2 mai 2012  

Termen  primire propuneri/observatii  –  12 mai 
2012 

Aerian  
3. ORDIN al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind culegerea, analiza, 

centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian 

Observaţii Textul proiectului 
Publicat pe site – 28 mai 2012  

Termen  primire propuneri/observatii  –  7 iunie 
2012 
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4.  HOTĂRÂRE de Guvern  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 
pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, 
precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot 
efectua şi pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate 

Observaţii Textul proiectului 
Publicat pe site – 28 mai 2012  

Termen  primire propuneri/observatii  –  7 iunie 
2012 

 

II. Informarea partenerilor sociali cu privire la  proiectele de acte 

normative, fără caracter economico-social, inițiate de Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii 

III. Diverse 
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