Anexa nr 3
Situaţia proiectelor de acte normative supuse dezbaterii/informării în şedinţele Comisiei de Dialog Social ce funcţionează
la nivelul Ministerului Transporturilor
Nr.
crt.

1

Data
şedinţei
Comisiei de
Dialog
Social
17.01.2017

2

17.01.2017

3

17.01.2017

IANUARIE 2017 –

Ordinea de zi
Punct propus

Initiator

Rezumatul concluziilor
sau al eventualelor
rezolutii

Dezbatere
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea
Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea
valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza
cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de
transport public judeţean sau a programului de transport public local
de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost
suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

MT

Reprezentanții partenerilor
sociali, prezenți la ședință au
fost de acord cu promovarea
proiectului în condițiile în
care se prevede un termen
pentru finalizării procedurilor
de atribuire a traseelor
cuprinse
în
următorul
program de transport

Dezbatere
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și
completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind
aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de
drumuri naționale din România
II. Informarea cu privire la proiectele de acte normative, fără
caracter economico-social, inițiate de Ministerul Transporturilor
 Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul
Constanța – PROTECT - Infrastructură acostare nave tehnice”

MT

Reprezentanții partenerilor
sociali, prezenți la ședință au
fost de acord cu promovarea
proiectului
în
forma
prezentată.
Nu au fost observații

MT

Nr.
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Punct propus











Initiator

Rezumatul concluziilor
sau al eventualelor
rezolutii

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul
Constanța – PROTECT - Amenajare suprastructură platformă
(echipamente + utilități) pentru servicii conexe navelor tehnice”
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind suplimentarea pe
anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii
"Autostrada Sebeş – Turda”, precum şi modificarea anexei nr.
2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
naţional ”Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localităţii
Lăpugiu de Jos, din judeţul Hunedoara
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unor
sectoare de drum naţional şi terenurile aferente acestora, aflate
în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului
Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unor
sectoare de drum naţional şi terenurile aferente acestora, aflate
în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului
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Initiator

Rezumatul concluziilor
sau al eventualelor
rezolutii

Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Huşi
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unor
sectoare de drum naţional şi terenurile aferente acestora, aflate
în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului
Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Iaşi
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind darea în
administrarea Ministerului Transporturilor a unor părţi de
imobile în suprafaţă totală de 53.732 mp, aflate în domeniul
public al statului, din administrarea Ministerului Justiţiei, în
vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii
"Varianta de ocolire Bacău"
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu
Mare"
Proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea codului de
clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de
inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în
administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în
subordinea Ministerului Transporturilor şi modificarea Anexei
nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
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Nr.
crt.

4.

Data
şedinţei
Comisiei de
Dialog
Social

26.01.2017

Ordinea de zi
Punct propus

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului
Dezbatere
Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru prelungirea
aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014
privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea
obţinerii permisului de conducere

Initiator

MT

Rezumatul concluziilor
sau al eventualelor
rezolutii

Reprezentanții partenerilor
sociali, prezenți la ședință
au fost de acord cu
promovarea proiectului în
forma care conține
amendamentele înaintate
de CONPIROM și COTAR
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