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ANUNȚ – 5 iunie 2014
Miercuri, 11 iunie 2014, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor va avea
loc ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social cu următoare
ordine de zi:
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor
şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii
regulate în trafic naţional
II. Diverse

ANUNȚ – 13 iunie 2014
Luni, 16 iunie 2014, ora 10.30, la sediul Ministerului Transporturilor va avea loc
ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social cu următoare ordine
de zi:
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea procedurilor
privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice
şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici
pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic
Publicat pe site – 7 mai 2014
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind acordarea facilităţilor pentru elevi şi
studenţi privind transportul pe calea ferată şi cu metroul
Publicat pe site – 13 mai 2014
Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
Publicat pe site – 3 iunie 2014
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind emiterea certificatelor
tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de
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mărfuri în vederea acordării autorizaţiilor CEMT
Publicat pe site – 8 mai 2014
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005
pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră,
protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia
tehnică periodică – RNTR 1
Publicat pe site – 9 mai 2014
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea
Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a
vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei nr. 211/2003
Publicat pe site – 9 mai 2014
II. Informarea referitoare la proiectele de acte normative, fără caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind
prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973
pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul
din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.105/2007
Publicat pe site – 28 aprilie 2014
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea hărţilor strategice
de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru căile ferate principale cu trafic mai
mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Naţionale de Căi Ferate
„CFR”- SA.
Publicat pe site – 8 mai 2014
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Anexei IV revizuite la MARPOL
73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului
nr. 1070/2006
Publicat pe site – 12 mai 2014
III. Diverse
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ANUNȚ – 17 iunie 2014
Miercuri, 18 iunie 2014, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor va avea
loc ședința subcomisiei de specialitate transport rutier de la nivelul Comisiei de
Dialog Social cu următoare ordine de zi:
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor cu caracter
contravențional ale 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 și ale normelor de aplicare a
acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente
aplicabile în cazul constatării încălcărilor
II. Diverse

ANUNȚ – 20 iunie 2014
Miercuri, 25 iunie 2014, ora 10.30, la sediul Ministerului Transporturilor va avea
loc ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social cu următoare
ordine de zi:
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, cu caracter
economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea sumelor din bugetul
asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului de completare
pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Transport
Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.
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Publicat pe site – 18 iunie 2014
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind actualizarea Anexei nr. 1 la
Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de
serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările
ulterioare şi a Anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de
tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie
pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi
infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în
interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române, republicată, cu
modificările ulterioare
Publicat pe site – 19 iunie 2014
II. Diverse
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