Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii
Comisia de Dialog Social

Bd. Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1, Bucureşti
Tel: 021- 319.61.29
Fax: 021-319.61.29
e-mail: dialog.social@mt.ro

Şedinţă extraordinară

MINUTĂ
Încheiată azi 07.04.2011, ora 10.00 cu ocazia întrunirii Comisiei de Dialog Social la nivelul
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
Participanţii la şedinţă au fost următorii:
din partea MTI:
domnul Niculae Creţu, preşedinte de şedinţă
din partea confederaţiilor sindicale:
BNS
CNS Cartel Alfa
CNSLR Frăţia
CNS Meridian

Socaciu Ionel
Măntescu Iulică
Dobrescu Florin
Frăţică Gheorghe
Maxim Rodrigo Gabriel

din partea confederaţiilor patronale:
PNR
UNPCPR
CNPR
CONPIROM

Hagiu Augustin
Popescu Radu Aurelian
Padina William
Grigore Mircea Ilie

din partea MTI (experţi):
SRPSPON
DITF
DTR

Mihăescu Roxana
Dumitrescu Claudiu
Voicu Elena
Anghel Gheorghe

Invitaţi:
Mihai Florian (MMFPS), Uţă Cristian (RAR), Dorobanţu V. (SNTFC CFR Călători SA),
Măntoiu Cornel (SNTFC CFR Călători SA), Culda Emanoil (CNCF CFR SA), Iacob Daniel
(CNCF CFR SA)
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A. Temele aflate pe ordinea de zi a şedinţei au fost:
I. Prezentarea şi avizarea proiectelor iniţiate de Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii:
1. Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea şi completarea
Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului nr. 2134/2005 pentru
aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice
periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3
2. Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii 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
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea actelor adiţionale pe anul 2011 la
Contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 20082011 şi a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor
de transport feroviar de călători nou-intraţi pe piaţa de transport în perioada de valabilitate
a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 20082011
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania
Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară
neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea închiderii unor părţi din infrastructura
feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii şi dată în concesiune Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A.şi/sau proprietate privată a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
II. Diverse

B. Puncte de vedere exprimate în cadrul şedinţei CDS
În deschiderea lucrărilor plenului, preşedintele de şedinţă, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CDS, a informat partenerilor sociali cu
privire la concluziile şedinţelor subcomisiei de specialitate transport feroviar, ce au avut loc
în perioada 5-6 aprilie 2011.
După prezentarea proiectelor de acte normative iniţiate de MTI, partenerii sociali, prezenţi
la şedinţă, au avizat proiectele menţionate după cum urmează:

Nr. pe ordinea de zi – Titlu proiect act normativ
1. Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii
pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului
nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor
privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei
tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului
anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3
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Nr. pe ordinea de zi – Titlu proiect act normativ
2. Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii
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
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea
actelor adiţionale pe anul 2011 la Contractele de
servicii publice în transportul feroviar de călători
pentru perioada 2008-2011 şi a contractelor de
servicii publice în transportul feroviar de călători ale
operatorilor de transport feroviar de călători nouintraţi pe piaţa de transport în perioada de valabilitate
a Contractului de servicii publice în transportul
feroviar de călători pentru perioada 2008-2011
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea
Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională
de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi din
infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de
gestionare a acestora
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea
închiderii unor părţi din infrastructura feroviară
proprietate publică a statului, aflată în administrarea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi dată în
concesiune Companiei Naţionale de Căi Ferate
"C.F.R." - S.A.şi/sau proprietate privată a Companiei
Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A

Punct de vedere adoptat
Aviz favorabil

Aviz negativ

Aviz negativ

Aviz negativ

Referitor la punctele 1 şi 2 de pe ordinea de zi a CDS-MTI:
-

reprezentantul CNPR a solicitat ca în cazul actelor normative ce transpun dispoziţii
ale legislaţiei comunitare să fie prezentate şi tabelele de concordanţă aferente.

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi a CDS-MTI:
Reprezentanţii partenerilor sociali au solicitat:
o pachetul social să fie atribuit exclusiv SNTFC CFR Călători SA şi acţiunea să fie
corelată cu prevederile HG nr. 1668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii
publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011, cu modificările
şi completările ulterioare;
o în anexa 7 din proiectul de act normativ să se regăsească suma alocată în bugetul
de venituri şi cheltuieli pentru compensaţii la plata serviciilor publice a SNTFC CFR
Călători SA;
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o la acordarea compensaţiilor la plata serviciilor publice să existe o proporţionalitate
între operatorul de stat şi cei privaţi, în ceea ce priveşte acoperirea cheltuielilor (în
prezent la SNTFC CFR Călători SA se acoperă 38% iar la operatorii privaţi 6290%).
Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi a CDS-MTI:
-

-

reprezentantul PNR a susţinut necesitatea elaborării programelor de investiţii din
domeniul feroviar ţinând cont de cerinţele pasagerilor şi în corelaţie cu investiţiile
realizate în transportul rutier de mărfuri şi persoane
reprezentanţii partenerilor sociali au solicitat ca:
o să fie identificate resusrse pentru dezvoltarea căii de redare, aşa cum s-au
obţinut sumele pentru modernizarea staţiilor de cale ferată;
o să fie întreprinse măsuri în vederea asigurării veniturilor necesare căii ferate
(ex: contractarea de energie ieftină, eliminarea accizei la motorină etc);
o reluarea demersurilor locale privind interesul companiilor pentru închirierea,
cumpărarea sau concesionarea liniilor curente dar şi a celor din staţii.

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi a CDS-MTI:
-

reprezentantul CNCF CFR SA a precizat că anexele vor fi reanalizate în vederea
eliminării erorilor constatate;
partenerii sociali au arătat că sunt necesare programe pentru întreţinerea liniilor ce
se închid şi a staţiilor aferente acestora.

Referitor la punctul Diverse de pe ordinea de zi a CDS-MTI:
-

-

Reprezentanţii PNR şi CNPR au solicitat:
o să fie prezentat stadiul de avizare al proiectului de act normativ de
modificare a HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi
transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România;
o O informare cu privire la intenţiile ministerului de modificare a legislaţiei
rutiere în sensul reducerii cuantumului amenzilor existente.
Reprezentantul CNS Cartel Alfa a solicitat dezbaterea proiectului de HOTĂRÂRE
de Guvern pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2011

Documente înaintate secretariatului CDS în cadrul şedinţei:
- Adresa Elcatel – anexă la minută

Întocmit,
Adrian Olteanu
Şedinţa nr. 6/2011

www.mt.ro

Pag. 4 / 4

