COMISIA DE DIALOG SOCIAL A JUDEŢUL UI IAŞI

RAPORT PRIVIND EFIC IENȚA ACTIVITĂȚII COM ISIEI DE DIALOG SOCIAL ÎN ANUL 2018
Nr .
crt.

Ședinţa
CDS

1. Ianuarie
2018

Ordinea de zi
Punct propus
Iniţiator
Amendamente punctuale
privind
Legea-cadru
153/2017 referitoare la
salarizarea personalului
plătit din fonduri publice
și dezbaterea acestora cu
parlamentarii de Iași;

Demersuri realizate /
propuneri, concluzii

Feedback - instituții

Uniunea
Județeană
a
Confederaţiei
Sindicatelor
Demo cratice din
România

Demersur i
către
Guvernul
Ro mâniei,
Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale,
parlamentarii de Iaşi cu privire la punctele de
vedere ale membr ilor C DS Iaşi referitoare la
Legea salarizării 153/2017 – trans miterea
listei de a menda mente.

Răspuns nr. 3761/27.02.2018 –
deputat Petru Movilă privind:
propunere de lege pentru
mod ificarea O.U.G. nr. 103/2017
pentru
modificarea
și
comp letarea
unor
acte
normative
din
do meniul
asigurărilor socia le , propuneri de
legi pentru comp letarea Legiicadru nr.
153 /2017 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, propunere de
lege pentru completarea și
mod ificarea art. 10 din legea nr.
76/2002
privind
siste mul
asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de
muncă.

la
solicitarea
Ministerului
Consultării
Publice
și
Dialogului Social

Transmiterea către Ministerul Consultării
Publice şi Dialogului Social / par la mentarii de
Iaşi a punctelor de vedere ale membr ilor CDS
Iaşi cu pr ivire la cele două proiecte de acte
normative.

temă de interes național

2. Ianuarie
2018

Observații ale me mbrilor
CDS Iași cu pr ivire la
proiectul de mod ificare a
Legii nr. 62/2011 și
proiectul de mod ificare a
HG nr. 1260/2011 și la
notele de fundamentare
aferente

- temă
național
3. Ianuarie
2018

de

interes

Div erse: Informare privind Patronatul
numărul de contestații Județean
al
depuse din județul Iași la Întreprinderilor
-

continuarea prezentării acestei informări
în şedinţele ordinare
informare
ianuarie
2018
-

Comis ia
Naționa lă
de Mici și Mijlocii
Contestații
din cadrul Iași
Casei Naționale de Pensii
și
stadiul
soluț ionării
acestor contestații
- temă de interes local
- temă
de
interes

www.prefecturaiasi.ro, secțiunea comis ii
și co mitete, comisia de dialog social

național
4. Ianuarie
2018

Diverse:
Informare
privind situația reabilitării
drumului
județean
(DJ249D) de acces la
depozitul ecolog ic de la
Țuțora

Patronatul
Județean
al
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii Iași

în anul 2018, Consiliul Județean Iași va
aloca sumele necesare pentru studiul de
fezabilitate;
continuarea prezentării acestei informări
în şedinţele ordinare

- temă de interes loca l
5. Ianuarie
2018

6. Februarie
2018

7. Februarie
2018

Diverse:
activitățile UGIR – Filiala
realizate la nivel județean Iaşi
pentru
sărbătorirea
Centenarului Marii Uniri

-

în ur mătoarea ședință a Consiliului
Județean Iași, vor fi alocate sumele
necesare pentru desfășurarea activităților
la nivel județean
- te mă de interes local
- continuarea prezentării acestei informări
în şedinţele ordinare
Analiza
propunerilor Inspectoratul
Demersur i
către
Ministerul
Educației
pentru
planul
de Școlar Județean Naționale, parlamentarii de Iași referitoare la
școlarizare
al
anului Iași
propunerile me mbr ilor CDS de mod ificare a
2018-2019.
legislație i pr ivind învățământul dual:
Reorganizarea rețelei de
- Acordarea de subvenții pentru agenții
învățământ preuniversit ar
economici care doresc să se implice în
ie șean
organizarea învățământului dual
- temă de interes local
- Introducerea obligativității ca absolventul
să lucreze o perioadă la compania care l-a
pregătit prin învățământ dual
Aspecte
privind la
solicitarea Demersur i
către
Ministerul
Educației
comasarea unit ăților de Ministerului
Naționale, Ministerul Muncii ș i Justiț iei
învățământ în anul școlar Afacerilor
Sociale, parlamentarii de Iași referitoare la
2018 – 2019
propunerile me mbr ilor C DS de mod ificare
Interne
- temă de interes local
Legii Educației, art. 19, astfel:
- temă
de
interes
- revenirea
la
prevederile
legislative
național
anterioare apariției Legii nr. 1/2011, prin
care unităţile de învăţământ de stat să
obțină personalit atea juridică cu un

8. Februarie
2018

9. Martie
2018

număr minim de 200 de elevi, având în
vedere distanțele mari d intre unitățile
școlare aparținând aceleiași școli cu
personalitate juridică și având în vedere
faptul că populația școlară este în scădere
și natalitatea este scăzută
- introducerea unei excepții leg islative prin
care, dacă la niv elul unei comune sunt
900 - 1000 de elevi, să se permită
organizarea a trei școli cu personalitate
juridică în respectiva comună, chiar dacă
numărul elevilor dintr-una dintre cele trei
școli este sub 300 de e levi
Transmiterea de către me mbrii CDS interesați
de propunerile de modif icare la legea
educației, a unei expuneri de motive către
parlamentarii de Iași.
Stadiul
proiectului Patronatul
După finalizarea părții de avizare, Ministerul
Spitalului Regional de Județean
al Sănătății poate depune aplicația individuală
Urgențe
pentru Spitalul Regional Iași la Comisia
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii Europeană în trim. a l II lea 2018
- temă de interes local
- temă
de
interes Iași
Consiliu l Județean Iași are în vedere și
național
construcția unui heliport de 5 mil. de Euro cu
trei elicoptere de intervenție; finanțare fonduri transfrontaliere.
În ședința CDS a lunii martie, Consiliul
Județean va prezenta o informare privind
proiectele majore semnate/demarate în anul
2017.
Aspecte privind calitatea Instituția
Informarea
Consiliului
Județean
Iași,
aerului în județul Iași - Prefectului
– Primăriei Municip iului Iaș i, Agenției pentru
dezbatere privind cauzele Județul Iași
Protecția
Mediului Iași,
Co misariatului
care
au condus la
Județean Iași al Gărzii Naționale de Mediu,
depășirea
indicatorului
parlamentarilor de Iaș i, cu pr ivire la măsur ile
particule în suspensie
propuse de me mbrii CDS Iași pentru
PM10,
precum
și
îmbunătățirea calității aerului în județul și
măsur ile care pot fi luate
municipiul Iași:
pentru
diminuarea
- Finalizarea șoselei de centură
consecințelor
asupra
- Realizarea unor alte șosele ocolitoare ale
calității aerului ș i implicit
municipiului Iași (Drumul Hoț ilor –
a stării de sănătate a
Cicoare – Bogonos – Popricani – Victoria

populație i
-

temă de interes local
temă
de
interes
național

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Golăești - Țuțora – To mești)
reabilitarea drumurilor județene din zona
metropolitană și a ieșirilor din drumurile
de exploatare agricolă către drumurile
județene
realizarea de perdele forestiere de
protecție în municipiul ș i județul Iași
cultivarea/amenajarea
unor
terenuri
virane din munic ipiul Iași (în spate la
Zimbru, în spate la BRD Centru)
eliminarea traficului greu din municipiul
Iași prin inter mediul co misie i de circulație
din cadrul CL Iași care să adopte o
hotărâre prin care aprovizionarea în
municipiul Iaș i să fie făcută doar noaptea
desfășurarea activității de salubrizare în
municipiul Iași pe timp ul nopții (mașinile
Salubris să încarce gunoiul noaptea
deoarece blochează străzile în timpul z ile i)
Reabilitarea drumului județean (DJ249D)
de acces către groapa de gunoi de la
Țuțora
oferirea de facilități angajaților care
lucrează la instituțiile pub lice din centrul
municipiului
Iaș i
pentru a
folosi
transportul public în co mun (în acest
mod, traficul în centrul orașului poate fi
decongestionat și pot fi mai multe locuri
de parcare disponib ile)
obligarea dezvoltatorilor imob iliari de a
realiza rețele stradale înainte de a realiza
construcțiile
sancțiuni împotriva agenților economici
care realizează rețele de apă și canalizare,
aceste lucrări fiind o sursă de poluare cu
PM 10
realizarea unui proiect a mp lu privind
fluidizarea traficului în municip iul Iași,
proiect la care să lucreze Primăria Iași,
Consiliul
Județean
Iași,
Instituția
Prefectului – Județul Iași și toate celelalte

instituții responsabile
10. Martie
2018

Div erse: Informare privind
numărul de contestații
depuse din județul Iași la
Comis ia
Naționa lă
de
Contestații
din cadrul
Casei Naționale de Pensii
și
stadiul
soluț ionării
acestor contestații
- temă de interes local
- temă
de
interes

Patronatul
Județean
al
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii Iași

-

național
11. Martie
2018

Diverse:
Informare
privind situația reabilitării
drumului
județean
(DJ249D) de acces la
depozitul ecolog ic de la
Țuțora

Patronatul
Județean
al
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii
Iași

informare
martie
2018
www.prefecturaiasi.ro, secțiunea comis ii
și co mitete, comisia de dialog social
demersuri către Ministerul Muncii și
Justiției Sociale, Casa Națională de Pensii
și parla mentarii de Iaș i pr ivind propunerile
membr ilor CDS Iași referit oare la
înființarea unei co misii regiona le de
soluționare a contestațiilor
continuarea prezentării acestei informări
în şedinţele ordinare
s-a solicitat de către inițiatorul te mei
respectarea protocolului de colaborare
dintre Consiliul Județean Iași și Primăria
Comunei Țuțora privind reabilitarea
drumului județean (DJ249D) de acces la
depozitul ecolog ic de la Țuțora

- temă de interes loca l
12. Aprilie
2018

13. Aprilie
2018

Masuri active cu impact
în rândul angajatorilor angajarea
tinerilor
absolvenți și a șomerilor
peste 45 de ani
- temă de interes local
- temă
de
interes

Instituția
Prefectului
–
Județul Iași și
Agenția
Județeană
pentru
Ocuparea Forței
de Muncă Iaș i

Demersur i
către
Guvernul
Ro mâniei,
Ministerul Muncii şi Justiţie i Sociale şi
parlamentarii de Iaşi.
S-a propus protejarea forţei de muncă
româneşti prin introducerea obligativităţii
semnării unui contract între absolvenţii de
învăţământ superior de stat şi statul român
pentru o perioadă determinată de timp, iar în
național
cazul în care absolvenţii pleacă la muncă în
străinătate să plă tească contravaloarea
studiilor.
Div erse: Informare privind Patronatul
În cadrul Consiliului de Administraţie a Casei
numărul de contestații Județean
al Naţionale de Pensii, s-a solicitat Ministerului
depuse din județul Iași la Întreprinderilor
Justiţiei un punct de vedere privind
Comis ia
Naționa lă
de Mici și Mijlocii propunerea CDS Iaşi de înfiinţare a unei
Contestații
din cadrul Iași
comisii
regio nale
pentru
soluţionarea
Casei Naționale de Pensii
contestaţiilor în do meniul pensiilor.
și
stadiul
soluț ionării
S-a propus continuarea prezentării acestei
acestor contestații
informăr i în şedinţele ordinare.
- temă de interes local

14. Aprilie
2018

temă
de
național

interes

Diverse:
Informare
privind situația reabilitării
drumului
județean
(DJ249D) de acces la
depozitul ecolog ic de la
Țuțora

Patronatul
Județean
al
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii
Iași

- temă de interes loca l

Diverse:
activitățile
realizate la nivel județean
pentru
sărbătorirea
Centenarului Marii Uniri
- temă de interes local
Alt e aspecte semnalate la
aspectul de diverse.

UGIR – Filiala
Iaşi

17. Mai 2018

Proble me
privind
condițiile de încarcerare
și condițiile de muncă din
Penitenciarul Iași
- temă de interes local

Confederația
Patronală UGIR
Iași

18. Iunie 2018

Vizita de documentare la
Penitenciarul Iași:
- vizitarea spațiilor de
deținere
- dezbateri
privind

Confederația
Patronală UGIR
Iași

15. Aprilie
2018

16. Aprilie
2018

Patronatul
Județean
al
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii
Iași

Demersur i către Consiliul Judeţean Iaşi.
S-a propus ca în şedinţa ur mătoare, pe lângă
informaţiile privind pro iectele Consiliului
Judeţean Iaşi, să fie prezentate şi informaţii
privind realizarea/finantarea proiectelor din
master-planul de drumur i judetene pentru
anul 2018 - stadiul proiectelor/licitațiilor
precum și sursa de finanțare pentru fiecare
drum (inclus iv infor maţii privind reabilitarea
drumului județean (DJ249D) de acces la
depozitul ecolog ic de la Țuțora).
CJ Iaşi va aloca suma de 100.000 lei pentru
entităţile care depun proiecte dedicate
Centenarului.
S-a propus continuarea prezentării acestei
informăr i în şedinţele ordinare.
Demersur i
către
Guvernul
Ro mâniei,
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul
pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi
Antreprenoriat şi parla mentarii de Iaşi.
Deoarece există sincope în derularea
Programului Start Up Nation 2018, se solicită
urgentarea procedurilor pentru începerea
acestuia, precum şi demararea programului
Start Up Nation 2019 în toamna anului 2018.
Informarea Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale cu privire la aspectele dezbătute.
Continuarea dezbaterilor în cadrul ședinței
lunii iunie 2018 la sediul Penitenciarului Iași,
în
contextul
propunerii
Confederației
Patronale UGIR Iași privind relocarea
Penitenciarului Iași și a menajarea unei zone
pentru organizarea unor activităţi culturale de
interes naţional ş i internaţional.
Continuarea dezbaterilor în cadrul ședinței
lunii iunie 2018 la sediul Penitenciarului Iași,
a
avut
loc
în contextul propunerii
Confederației Patronale UGIR Iași privind
relocarea Penitenciarului Iași și amenajarea

Răspuns
de
la
MAI
–
Inspectoratul General al Poliției
de
Frontie ră
(nr.
14338/02.08.2018) cu privire la:
Terenul
solicitat
pentru

activitățile
de
reintegrare socială și
principa lele instituții
implicate
în
reintegrarea socială a
deținuților, planul de
modernizare
a
unității, condițiile de
încarcerare
și
condițiile de muncă

temă de interes local

19. Iulie 2018

Dezbateri privind Pilo nul Confederația
Sindica lă Cartel
II de Pensii
- subiect de interes Alfa – Filiala

național

Iași

unei zone pentru organizarea unor activităţi
culturale de interes naţional ş i internaţional.
Ministrul Justiției, do mnul Tudorel Toader,
prezent la ședința co mis iei de d ialog social
Iași, a comunicat me mbr ilor, următoarele
aspecte:
- nu respinge ideea relocării Penitenciarului
Iași și a celorlalt e penit enciare care se
află în prezent în mijlocul marilor orașe,
dar nu există un studiu de impact în acest
sens
- legea parteneriatului pub lic-pr iv at poate
sprijini o astfel de ințiativă
- va sprijini la Ministerul Afacerilor Interne
propunerea me mbr ilor co mis iei de d ialog
social Iași privind amenajarea unei parcări
moderne în imed iata apropiere a
Penitenciarului Iași pe un teren al
Inspectoratului Ter itorial al Po liț iei de
Frontieră Iași
Demersur i către Ministerul Justiției și
Ministerul Afacerilor Interne pr ivind privind
amenajarea unei parcări moderne în imed iata
apropie re a Penitenciarului Iași pe un teren al
Inpectoratului Ter itorial al Poliț iei de Frontieră
Iași.
Demersur i către Ministerul Muncii și Justiț iei
Sociale, Casa Națională de Pensii Publice,
Casa Județeană de Pensii Iași, parla mentarii
de
Iași
pentru
prezentarea
concluziilor/propunerilor me mbr ilor CDS Iași:
- instituțiile statului ro mân nu ar trebui să
asigure colectarea contribuțiilor la Pilonul
II de Pensii pentru fondurile administrate
priv at
- fondurile private ar trebui să pr imească
contribuțiile la Pilonul II de Pensii doar
pentru acei salariați pentru care au fost
virate efectiv contribuțiile de către
angajatori; fondul de pensii publice nu ar
trebui să echilibreze bugetele la P ilonul II

amenajarea unei parcări pentru
Penitenciar nu este disponibil
deoarece este prevăzut într-un
program de investiții a l ITPF
Iași.

de Pensii
20. Iulie 2018

Dezbateri
privind
clarificarea moda lităților
în
care
poate
fi
imple mentat
Regulamentul de Sporuri
– H.G. nr. 34/31.01.2018
la
nivelul
unităților
școlare din județ
- subiect de interes

Uniunea
Sindicatelor
Libere
din
Învățământul
Preuniversitar
(USLIP) Iași

local/naționa l

21. Iulie 2018

22. Iulie 2018

Confederaţia
Naţională
a
Sindicatelor
Libere
din
România
CNSLR
Frăția
Iași
Diverse - abrogarea HG Patronatul
Județean
al
nr. 301/2012
- subiect de interes Întreprinderilor
Mici și Mijlocii
național
Diverse – s-a propus
desfășurarea
unei
ședințe a comisiei de
dialog social la Sp italul
Grajduri Iaș i
- subiect de interes local

Demersur i către Ministerul Muncii și Justiț iei
Sociale, Ministerul Sănătății, parlamentarii de
Iași,
Ministerul
Educației
Naționale,
Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru
prezentarea
concluziilor/propuner ilor
me mbr ilor CDS Iaș i:
- elaborarea criteriilor în funcție de care se
va realiza analiza locurilor de muncă,
necesare pentru eliberarea buletinelor de
determinare și /sau expertizare (norme
metodologice de aplicare ale HG nr.
34/2018 și HG nr. 569/2017)
- deblocarea postului de med ic de med icina
muncii în cadrul Direcției de Sănătate
Publică Iași / angajarea de servicii de
med icina muncii din mediul privat
- sunt necesare mod ificări legis lative în
ceea ce privește schimbarea perioadei la
care se face evaluarea locului de muncă
(în prezent este la 6 luni)
- directorii de școli trebuie să stabilească
un mod de lucru cu ISJ și cu sindicatele în
vederea depunerii dosarelor pentru
eliberarea buletinelor de determinare și
/sau expertizare la DSP Iaș i

-

Răspuns
de
la
Ministerul
Sănătății (nr. 15302/22.08.2018)
cu privire la:
- prevederile legislative
în
vigoare pentru acordarea
sporului de condiții deosebite
numai pentru persona lul
med ico-sanitar din unitățile
de învățământ
- moda litatea de implementare
a regulamentului de sporuri
la nivelul unităților școlare
nu este în co mpetența MS
Răspuns
de
la
Ministerul
Sănătății (nr. 18094/09.10.2018)
cu privire la deficitul de personal
din DSP în sensul că pot fi
operate comasări de activități.
Răspuns de la ISJ Iași
redirecționare de la Ministerul
Educației
(nr.
18104/09.10.2018) cu privire la
faptul că în cadrul ședinței
comisie i paritare din data de
26.09.2018, s-a stabilit ca
unitățile de învățământ din județ
să întreprindă demersur ile legale
pentru
acordarea
sporului
pentru condiții deosebite.

membr ii care doresc să facă parte dintr-o
delegație care să meargă la Spitalul
Grajduri, sunt invitați să transmită acest
lucru către secretariatul co misie i

Demersur i către Guvernul Românie i pentru:
abrogarea HG nr. 301/2012 privind aprobarea
normele metodolog ice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,

Răspuns
de
la
Guvernul
Românie i
(nr.
15262/21.08.2018) cu privire la
faptul că demersul CDS Iași a

Iași

23. Iulie 2018

Confederaţia
Sindicatelor
Demo cratice din
România
CSDR Iași
Dezbateri
privind Patronatul
al
programul
Start
Up Județean
Nation
Întreprinderilor
- subiect de interes Mici și Mijlocii
național
Iași
- subiect de interes
local

Diverse

- subiect de interes local

24. August
2018

25. August
2018

Dezbateri
privind
măsur ile
luate
de
Primăria
Municipiului
Iași
pentru
îmbunătățirea
calității
aerului
- subiect de interes
-

local
subiect de
național

interes

valorilor ş i protecţia persoanelor, republicată, fost

redirecționat
către
și imp licit a Instrucțiunii nr. 9/2013 a Ministerul Afacerilor Interne.
ministrului
afacerilor
interne
privind Răspuns
de
la
MAI
elaborarea analizei de risc, având ca efect Inspectoratul General al Poliției
eliminarea obligativităţii realizării ana lizei de Române (nr. 16377/12.09.2018)
risc la securitate fizică, de către toți agentii prin care se trans mite că
economicii, aceştia având în continuarea demersul
CNIPMMR
privind
obligaţia să asigure paza bunur ilor şi valorilor abrogarea HG nr. 301/2012 este
deţinute, conform Legii nr. 333/2004.
inoportun și nejustificat în
contextul actual.
-

a propus prezentarea în cadrul ședințelor
CDS,
a
unei
informări
privind
evenimentele deosebite la care a
participat prefectul județului Iași în
perioada dintre două ședințe ale co misiei
Demersur i
către
Guvernul
Ro mâniei,
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat, parlamentarii de Iași pentru
prezentarea
concluziilor/propuner ilor
me mbr ilor CDS Iaș i:
- instituții bancare ale statului ro mân (CEC,
EXIMBANK) ar trebui să gestioneze banii
statului din programul Start Up Nation, nu
instituții bancare private
- este necesară constituirea unor fonduri de
risc (dacă ar exista, rata de absorbție a
banilor în acest program, ar fi mult mai
mare)
- crearea de mecanis me de optimizare a
programului Start Up Nation
Demersur i
către
Guvernul
Ro mâniei,
Confederația
parlamentarii de Iași pentru prezentarea
Națională
Sindica lă Cartel concluziilor/propunerilor membrilor CDS Iași
Alf a – filiala în vederea îmbunătățirii ca lității aerului:
- impozitare substanțială a mașinilor care
Iași
poluează
- interzicerea aducerii de mașini vechi în
țară
- introducerea obligație i ca o fa milie să
utilizeze o s ingură maș ină, pentru a doua

26. August
2018

Diverse
infor mare
privind
datoriile
la
bugetul de stat în județul
Iași

Confederația
Națională
Sindica lă Cartel
Alfa – filiala Iași

să plătească taxe mai mar i
- finanțarea șoselei de centură și a
autostrăzii Moldova
- introducerea de facilități la impozitele
pentru taxiurile electrice (este necesară o
inițiativă legislativă în acest sens)
Demersur i către Primăr ia Municipiului Iași
pentru prezentarea concluziilor/propuner ilor
me mbr ilor CDS Iași în vederea îmbunătățirii
calității aerului:
- Primăria Iași ar trebui să co laboreze cu
comunele limitrofe pentru ca nici acestea
să nu mai dea aprobări pentru construcția
de cartiere de blocuri, având în vedere că
toți locatarii de acolo vor veni în
municipiul Iaș i cu mașinile
- Măsuri de igienizare, salubrizare și
fluidizarea traficului; toate aceste măsuri
pot fi imple mentate prin serviciile din
subordinea Primăr iei Iași
- Dezvoltarea transportului în co mun în
toată zona metropolitană Iași
- Crearea de echipe operative de polițiști
locali care să lucreze în toate cartierele
municipiului Iași
- educația
timpur ie
pentru protecția
med iului
- înființarea unei autogari intermodală și
termina le la fiecare ieșire d in municip iu
- material
infor mativ
–
is.prefectura.mai.gov.ro, despre institutie

– alte activități - co misia de dialog social

- subiect de interes local
27. August
2018

Diverse domeniul
pensiilor
- subiect

noutăți în
leg islației

de

Casa Județeană de Pensii Iași

interes

s-a lansat în dezbatere publică proiectul
legii pensiilor ș i persoanele interesate pot
trimite propuneri către Ministerul Muncii și
Justiției Socia le

național
28. Septembrie 2018

Proiectele
Judeţean

Consiliului membr ii
Iaşi pentru comisie i

Au fost prezentate proiectele în pregătire, în

de desfăşurare, în implementare – derulate de

perioada de programare
2014 – 2020

dialog
Iași

social Consiliu l Județean Iași.

Subiect de interes local
29. Septembrie 2018

30. Octombrie
2018

31. Octombrie
2018

Cartel Alfa Iași

Diverse

Demersur i către parla mentarii de Iași pentru
transmiterea minutei ședinței – interpelare
reprezentant Cartel Alfa priv ind noua lege a
asociațiilor de proprietari.
Proiectul no ii legi a Instituția
Transmiterea către Ministerul Muncii și
pensiilor
Prefectului
– Justiție i Sociale/parla mentarii de Iași a
Subiect
de
interes Județul Iași
propunerilor me mbrilor CDS referitoare la
proiectul legii pens iilor (minuta CDS,
național
prezentarea Cartel Alfa Iași, adresa nr.
19667/2018
–
Confederația
Patronală
Concordia Iași care conține observații și
propuneri preliminare referit oare la proiectul
noii legi a pens iilor).
Prezentarea punctului de Blocul Național Transmiterea către Ministerul Muncii și
vedere
al
Blocului Sindica l – Filiala Justiție i Sociale/parla mentarii de Iași a
Național
Sindica l
cu Iași
propunerilor me mbrilor CDS referitoare la
privire la proiectul de
proiectul de modificare a legii dia logului social
mod ificare a Legii nr.
(minuta CDS și petiția nr. 1578P – Blocul
62/2011
–
Legea
Național Sindical Iaș i).
dialogului social

Subiect
național

de

interes

32. Octombrie
2018

Diverse

Membrii CDS

33. Noie mbrie
2018

Sistematizarea circulației
în municipiul Iași

Domnul deputat
Petru Movilă

Subiect de interes local

Prezentarea sintezei evenimentelor deosebite
la care a participat prefectul între cele două
ședințe de dia log social (la so licitarea CSDR
Iași - doa mna Violeta A mariei).
Transmiterea către parlamentarii de Iași a
propunerilor me mbrilor CDS referitoare la
mod ificări legislative din d iferite domenii de
activitate (minuta CDS – introducerea votului
obligatoriu, introducerea unei taxe forfetare
pentru microîntreprinderi).
Demersur i către Direcția Județeană pentru
Cultură Iași pentru solicitarea de informații
privind stadiul avizării de către comis ia zonală
a monumentelor istorice a proiectului
pasajului rutier din zona Podu Roșu, precum
și orizontul de timp estimat pentru acordarea

Răspuns
de
la
Direcția
Județeană pentru Cultură Iași
(nr.
23094/17.12.2018)
cu
priv ire la faptul că avizele
menționate sunt de co mpetența
comisie i
naționale
a

respectivului aviz. De ase menea, s-au solicit at
informații pr ivind orizontul de timp în care va
fi prezentat punctul de vedere al co misiei
privind PUG-ul municipiului Iași, ținând cont
de faptul că acesta conține numeroase
proiecte care ar putea rezolva problemele din
traficul ieșean.

34. Noie mbrie
2018

Poziția
Consiliului
Național
al
Întreprinderilor
Private
Mici
şi
Mijlo cii
din
România cu privire la
propunerea
de
mod ificare
a
leg ii
dialogului social și la
creșterea salariului minim
brut pe econo mie

Subiect
național
35. Decembr ie
2018

de

Patronatul
Județean
al
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii
Iași

Demersur i către Ministerul Muncii și Justiț iei
Sociale ș i parla mentarii de Iași pentru
prezentarea poziției Alianței Confederațiilor
Patronale din România cu privire la
propunerea de modificare a legii d ialogului
social și la creșterea salariului minim brut pe
economie.

Direcția
Județeană de
Statistică Iași

Informarea Ministerului Muncii și Justiției
Sociale/parla mentarilor de Iaș i
Creșterea populației din Zona Metropolitană
Iași este determinată de dezvoltarea unor
sectoare economice, de migrarea de capital și
resurse umane din celela lte județe ale
regiunii de Nord-Est și Republicii Moldova, de
studenții veniți să studieze în municipiul Iași.
Având în vedere prognoza foarte bună a
indicatorilor pr ivind populația în județul Iași,
autoritățile centrale, județene și locale ar
trebui să aibă în vedere strategii pentru
rezolvarea problemelor referitoare la:
- traficul rutier – construirea unei șosele de
centură care să înconjoare munic ipiul Iaș i

interes

Populaţia
zonei
metropolitane
Iaşi:
volum,
structuri
şi
procese demografice

Subiect de interes local

monumentelor istorice din cadrul
Ministerului Culturii și Identității
Naționale.
Referitor la proiectul Fluidizarea
traficului din intersecția Podul
Roș cu Splai Bahlui Ma l Drept și
Bld. Prof. Dimitrie Mangeron prin
doua
pasaje
supraterane
unidirecționale, cu o singură
bandă, acesta a fost analizat de
către
Comisia
Zona lă
a
Monumentelor Istorice nr. 5 și
decizia co misie i a fost AVIZ
NEFAVORABIL.

-

36. Decembr ie
2018

Ministerul
Muncii ș i
Justiției Socia le,
la solicitarea
interes Confederației
Patronale UGIR

Aprecierea participanților
la co mis ia de dialog
social
a
eficienței
dialogului social

Subiect
de
local/naționa l

racordarea clădirilor/locuințelor la ut ilități
publice (ex: proble me privind instalațiile
electrice și întreruperile frecvente de
curent electric care afectează utilaje,
echipa mente, funcționarea semafoarelor,
etc.)
- poluare
S-a propus organizarea unei dezbateri
viitoare
referitoare
la
problemele
consumatorilor de electricitate și de gaz, cu
invitarea reprezentanților companiei E.ON și
Delgaz Gr id.
În contextul dezbaterilor referitoare la
comp letarea chestionarului UGIR realizat în
cadrul unui proiect european, s-a propus
pentru o ședință viitoare realizarea unei
analize a eficie nței activității CDS Iași din anul
2018: câte adrese cu propuneri au fost
transmise, către ce instit uții – Guvern,
instituții centrale și locale, parlamentari, câte
răspunsuri au fost primite, câte probleme sau rezolvat.

