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MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Direcția Comunicare, Relații cu Parlamentul și Sindicatele

Anunț – 10 decembrie 2013
Joi, 19 decembrie 2013, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor va avea
loc ședința plenului Comisiei de Dialog Social în cadrul căreia vor fi supuse
dezbaterii următoarele proiecte de acte normative:
I. Informarea partenerilor sociali cu privire la proiectele de acte normative,
fără caracter economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru stabilirea condiţiilor de
operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind delegarea de competenţă şi
desemnarea Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca
organism tehnic specializat, pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii
competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum și
pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
II. Informarea partenerilor sociali cu privire la proiectele de acte normative,
fără caracter economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr.16 la Hotărârea
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului
Proiectul de L E G E pentru ratificarea „Acordului Euro-mediteranean în domeniul
aviației între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi
Guvernul Statului Israel, pe de altă parte“, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013
Proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului privind suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea
anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea
Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian”,
ediţia a 2-a
III. Diverse
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