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Anunț – 7 noiembrie 2013
Joi, 14 noiembrie 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 aprobarea cuantumului sumei
alocate din tariful de securitate pentru finanțarea structurii cu responsabilități în
domeniul securității aviației civile
Proiectul de Ordin comun al ministrului apărării naționale și al ministrului
transporturilor pentru stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice
civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale
care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi pentru aprobarea condiţiilor
de autorizare a acestor activităţi
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2013 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. aflată
sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2013 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 285/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumelor din bugetul
asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului de completare
pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială „Electrificare CFR”S.A.
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor la
călătoria cu metroul
Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii
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publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinței,
aprobată prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI pentru modificarea
Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI pentru aprobarea
Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată prin
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005
Proiectul de HOTĂRÂRE a GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru crearea
cadrului de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1371/2007 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile
călătorilor din transportul feroviar
II. 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 modificarea și completarea
secțiunii 2.3 “Cerințe privind personalul” a capitolului II “Cerințe pentru autorizarea
sau menținerea valabilității autorizării aerodromurilor civile” din anexa nr. 1 la
Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea
aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării
aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-ADAADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind
amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC,
ediţia 1/2010
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru completarea Anexei nr.6 la
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind
aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea
documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie
interioară care arborează pavilion român
III. Diverse
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