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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 07.06.2011, 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: 
    

CNS Cartel Alfa Măntescu Iulică 
CSN Meridian Olteanu Mihai 
BNS   Burlacu Mircea 
    

din partea confederaţiilor patronale: 
 
 CNPR   Iordache Crstina  
 CPISC  Costan Eugen 
 CONPIROM  Grigore Mircea Ilie 
 UGIR 1903  Ștefănescu Vasile 
 CNIPMMR  Cașcaval Adrian  
 CoNPR  Cojocaru Gheorghe 
din partea MTI (experţi): 
 

 SRPSPON  Mihăescu Roxana 

 DGRT  Murgeanu Gabriela 

    Anghel Gheorghe 

    Galbân Maria 

 DGAvC  Ionescu Mihail 

   

Invitaţi: 
Florian Mihai (MMFPS), Uță Cristian (RAR), Barbu Lucian (CNCF CFR SA), Enache 
Marian (CNCF CFR SA), Cotofana Marian (CNCF CFR SA), Vasilescu Miron OP Portuar 
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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 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 
2. ORDIN al ministrului transporturilor şi infrastructurii referitor la criteriile de prioritate în 
alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară pe secţiile cu capacitate saturată 
3. ORDIN al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind culegerea, analiza, 
centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian 
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 
 
Lista suplimentară aprobată 
5. ORDIN al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru stabilirea modului de derulare 
a serviciului de pilotaj al navelor maritime 

 
II. Informarea partenerilor sociali cu privire la proiectele de acte normative, fără 
caracter economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
1.HOTĂRÂRE DE GUVERN   privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor 
 
2.HOTĂRÂRE DE GUVERN   privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a unor imobile - construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea 
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale 
 
3.HOTĂRÂRE DE GUVERN   privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a unui sector de drum, trecut din domeniul public al municipiului Braşov în 
domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a 
drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România  - S.A. a activităţilor de interes naţional în 
domeniul administrării drumurilor naţionale 
 
4.HOTĂRÂRE DE GUVERN   privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 
obiectivului de investiţii de interes national si utilitate publică „Dezvoltarea capacității 
feroviare în Sectorul Fluvio – Maritim al Portului Constanta (danele 86 – 103)” 
 
5.HOTĂRÂRE DE GUVERN   privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 
 
6.HOTĂRÂRE DE GUVERN   pentru abrogarea alin. (5) al art.215 din Normele  
metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii 
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nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.577/2002 
 
7.ORDONANTA privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate 
"C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie 
electrică 
 
8.HOTĂRÂRE DE GUVERN   privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a imobilului “Pasaj Rutier Filimon Sârbu” situat pe un sector de drum de 
interes local, trecut din domeniul public al municipiului Constanţa, în domeniul public al 
statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romănia - S.A., precum şi încadrarea acestuia în 
categoria funcţională a drumurilor naţionale 
 
9.HOTĂRÂRE DE GUVERN   privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a 
regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Iaşi, precum şi pentru modificarea 
traseului drumului naţional DN 28A 
 
III. Diverse 

- informarea partenerilor sociali cu privire la publicarea pe site-ul MTI a proiectului de 
Hotărâre de Guvern pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1373/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea  furnizarii si 
transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania 

 
 
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 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 

De acord cu forma 
prezentată 

2 ORDIN al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii referitor la criteriile de prioritate 
în alocarea capacităţilor de infrastructură 
feroviară pe secţiile cu capacitate saturată 

De acord cu forma 
prezentată 

3. ORDIN al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii privind culegerea, analiza, 
centralizarea şi difuzarea datelor statistice din 
domeniul transportului aerian 
 

De acord cu forma 
prezentată 
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Nr. pe 
ordinea de 

zi 

Denumire proiect Punct de vedere 
exprimat 

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 

De acord cu forma 
prezentată 

Lista suplimentară 

5 ORDIN al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii pentru stabilirea modului de 
derulare a serviciului de pilotaj al navelor 
maritime 

De acord cu forma 
prezentată 

 
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi 
Reprezentantul UGIR 1903 a ținut să sublinieze deschiderea manifestată de direcția 
inițiatoare cu privire la preluarea observațiilor/recomandărilor transmise și menționate în 
ședința subcomisiei de specialitate transport rutier din 8 mai 2012. Totodată a solicitat ca 
prevederile alin 71  din art 7 să facă referire și la autobuzele aferente activității de ”Școală” 
cu o vechime mai mare de 12 ani. Direcția inițiatoare și RAR au fost de acord cu cele 
menționate. 
Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi 
Președintele de ședință, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare și 
funcționare a CDS-MTI, a informat partenerii sociali, prezenți la ședință, cu privire la 
propunerea de includere pe lista suplimentară a ordinii de zi a proiectului de ORDIN al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru stabilirea modului de derulare a serviciului 
de pilotaj al navelor maritime. 
 
Totodată a reamintit partenerilor prezenți faptul că proiectul de act normativ  a fost supus 
dezbaterii și în cadrul ședinței subcomisiei de specialitate din 18 aprilie 2012. 
În urma solicitării exprimării punctului de vedere al celor prezenți, au reieșit următoarele: 

- reprezentanții confederațiilor sindicale, prezenți la ședință, au fost de acord cu 
forma prezentată; 

- reprezentanții confederațiilor patronale s-au abținut motivându-și poziția prin faptul 
că în cazul proiectului de act normativ nu a trecut termenul stabilit pentru primirea 
propunerilor/observațiilor din partea societății civile. În ceea ce privește textul 
proiectului, reprezentanții menționați nu au exprimat o poziție contrară acestuia. 

 
Referitor la punctul 6 din cadrul secțiunii II a ordinii de zi 
Reprezentanții partenerilor sociali și-au exprimat dezacordul cu privire la intenția 
Guvernului de abrogare a alin. (5) al art.215 din Normele  metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 
cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.577/2002. 
 
În acest sens au susținut punctul de vedere al CNS Cartel Alfa conform căruia, prin 
adoptarea proiectului de act normativ, se dimunează gradul de transparență aferent 
procesului de privatizare al societăților/companiilor deținute de stat. 
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Totodată, având în vedere caracterul general al proiectului, confederațiile patronale si 
sindicale și-au exprimat intenția de a interveni la ministerele vizate de aplicarea 
prevederilor acestui proiect, pentru anularea lui și apărarea interesului național și strategic 
al unităților supuse privatizării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Adrian Olteanu 

Şedinţa plenului nr. 11/2012 
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