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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. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 
privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea 
ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a 
Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la 
piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 
1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de 
transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, precum şi a sancţiunilor şi 
măsurilor aplicabile în cazul constatării încălcărilor  

Observaţii Fisa proiect 
Publicat pe site – 10.07.2012 
Termen pentru primire propuneri – 20.07.2012 

 

Aerian 
2. Ordonanţă a Guvernului pentru mandatarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă, pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare 
de Aviaţie Civilă, cu modificările ulterioare, şi pentru aprobarea alocării unor 
burse elevilor înscrişi la cursurile de formare personal aeronautic 

Observaţii Fisa proiect 
Publicat pe site – 13.07.2012 
Termen pentru primire propuneri – 23.07.2012 
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Feroviar 
3. Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea de 
tarife pentru activităţi specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi 
Instruire Feroviară – CENAFER 

Observaţii Fisa proiect 
Publicat pe site – 12.07.2012 
Termen pentru primire propuneri – 22.07.2012 

 

 
4. Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii privind modificarea şi 
completarea Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructuri nr. 315/2011 
privind aprobarea 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”  

Observaţii Fisa proiect 
Publicat pe site – 12.07.2012 
Termen pentru primire propuneri – 22.07.2012 

 

 

5. ORDONANTA  a Guvernului pentru modificarea şi completarea  alin. (3) al art. 
9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

Observaţii Fisa proiect 
Publicat pe site – 04.07.2012 
Termen pentru primire propuneri – 14.07.2012 

 

 

6. ORDONANŢĂ A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în 
interes personal pe căile ferate române şi modificarea unor măsuri din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 

Observaţii Fisa proiect 
Publicat pe site – 04.07.2012 
Termen pentru primire propuneri – 14.07.2012 
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II. Informarea partenerilor sociali cu privire la  proiectele de acte normative, 
fără caracter economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii1 
 
 
III. Diverse 

 

                                                           
1 Lista proiectelor poate fi consultată la http://www.mt.ro/orpe/proiecte_acte_normative_propuse/proiecte_acte_normative.html 

http://www.mt.ro/orpe/proiecte_acte_normative_propuse/proiecte_acte_normative.html

