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Social

Anunt – 03.07.2013
Luni, 8 iulie 2013, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor va avea loc
ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social în cadrul căreia vor fi
analizate următoarele proiecte de acte normative:
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter economicosocial, inițiate de Ministerul Transporturilor
HOTARARE de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit
persoanelor cu handicap aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 680/2007
HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea elementelor principale ale contractului de
vânzare-cumpărare de acţiuni între Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, în
calitate de vânzător, şi Societatea Comerciala GRUP FEROVIAR ROMAN S.A., în
calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra
unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din valoarea capitalului social al Societăţii
Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

II. Informarea partenerilor sociali cu privire la proiectele de acte normative, fără
caracter economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor

Ordin al Ministrului Transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului din
2013 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor
periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale
feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 si modificată de Protocolul din
1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999 ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr.
69/2001
HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2013
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru
fondurile necesare pentru constituirea unei entităţi comerciale mixte româno-bulgare
pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între
oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria)
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Anunt – 16.07.2013
Miercuri, 24 iulie 2013, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor va avea loc
ședința subcomisiei de specialitate de la nivelul Comisiei de Dialog Social în cadrul
căreia va fi supus dezbaterii proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru
modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor
economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de
modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de
dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005

Anunt – 16.07.2013
Joi, 25 iulie 2013, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor va avea loc ședința
plenului Comisiei de Dialog Social cu următoarea ordine de zi:

I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Lege pentru modificarea Ordonanţei nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de
aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă
ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora,
aprobată prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
ORDONANŢA A GUVERNULUI pentru modificarea Legii nr. 55/2006 privind
siguranţa feroviară
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea scutirii de la plata tarifelor
pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile
Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor
privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de
întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor
rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005
II. Informarea partenerilor sociali cu privire la proiectele de acte normative,
fără caracter economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea
Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice
periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR
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3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
2.134/2005
Lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie
specială adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţia MSC. 266(84)
a Comitetului de siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008
Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la
anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973
pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul
din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin
Rezoluţia MEPC.217(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie
2012
Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la
anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru
prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională
prin Rezoluţia MEPC.216(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2
martie 2012
Lege pentru ratificarea Convenţiei privind munca în sectorul maritim (MLC 2006),
adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94 sesiune a Organizaţiei
Internaţionale a Muncii
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionãrii de la persoane
fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea
feroviarã
ORDONANŢĂ A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinței, aprobată prin Legea nr.
3/2002, cu modificările şi completările ulterioare
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 64/1999
pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la
Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni
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Anunt – 25.07.2013
Miercuri, 31 iulie 2013, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor va avea loc
ședința subcomisiei de specialitate de la nivelul Comisiei de Dialog Social în cadrul
căreia va fi supus dezbaterii proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru
modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor
economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de
modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de
dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005

Anunt – 25.07.2013
Vineri, 2 august 2013, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor va avea loc
ședința plenului Comisiei de Dialog Social cu următoarea ordine de zi:
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor
privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de
întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor
rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005
Ordonanţa Guvernului pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
61/2011 privind reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome
aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

II. Informarea partenerilor sociali cu privire la proiectele de acte normative,
fără caracter economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

III Diverse

