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1. Deschiderea ședinței
Ședința a fost deschisă la ora 10.00 și s-a încheiat la ora 11.30

2. Semnarea listei de prezență
Lista de prezență a fost semnată de:
-

Domnul secretar de stat Ionuț Moșteanu

Reprezentanți ai confederațiilor sindicale
CSN Meridian

Liviu Grab

Reprezentanți ai confederațiilor patronale
PNR

Vasile Toma
Lucian Costin

CONPIROM

Mircea Grigore

UGIR

Vasile Ștefănescu

Experți MT
CSS G. Vușcan

Bogdan Mîndrescu
Traian Panait

DTR

Adriana Kalapis
Marius Alban

DCRS PON

Laurențiu Voicu

Secretariatul CDS
DCRS PON

Adrian Olteanu

Invitați MT:
ARR

Aurelia Surulescu
Lucian Lambru
Cristian Anton

ISCTR

Traian Popa
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3. Procedura de convocare
În conformitate cu dispozițiile ROF CDS-MT, la solicitarea UGIR a fost întrunită
subcomisia de specialitate pentru dezbaterea proiectului de HOTĂRÂRE de Guvern
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea
încălcărilor cu caracter contravențional ale 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 și ale normelor de aplicare a
acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente
aplicabile în cazul constatării încălcărilor

4. Prezentarea ordinii de zi a ședinței
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 cu caracter contravențional ale
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 și ale normelor de aplicare
a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente
aplicabile în cazul constatării încălcărilor

5. Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor
La începutul dezbaterilor partenerii sociali prezenți au fost informați cu privire la
modalitatea de desfășurare a ședinței. În acest sens s-a convenit cu privire la
analiza articol cu articol a proiectului de act normativ
Reprezentanții direcției de specialitate au informat pe cei prezenți cu privire la faptul
că, în urma propunerilor înaintate au introdus dispoziții suplimentare față de forma
prezentată pe site-ul MT
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În cadrul ședinței partenerii sociali au susținut propunerile transmise anterior, în
cadrul procesului de consultare publică desfășurat în baza Legii nr 52/2003 – Anexă
În urma dezbaterilor s-a convenit cu privire la următoarele:
-

Direcția de specialitate a fost de acord cu introducerea sintagmei ”aferent
licenței de traseu” la pct. 41;
Ulterior ședinței va avea loc o consultare între direcția de specialitate și
ISCTR în vederea îmbunătățirii proiectului de act normativ;
Direcția de specialitate va transmite către DCRSPON varianta îmbunătățită, în
vederea publicării pe site-ul ministerului;
La propunerile înaintate în cadrul procesului de consultare publică se va
comunica, în scris, răspunsul aferent, în condițiile Legii nr 52/2003.

În finalul dezbaterilor partenerii sociali au precizat că sunt de acord cu promovarea
proiectului de act normativ în forma care conține amendamentele prezentate în
cadru ședinței

Întocmit
Adrian Olteanu
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