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Ordinea de zi                          Rezumatul concluziilor sau al eventualelor rezoluţii Nr . 
crt. 

Data 
şedinţei 

CDS 
Punct propus Iniţiator  

1. 
 

Raport privind 
eficiența activității 
comisiei de dialog 
social Iași în anul 
2018  
Subiect de interes local 

subiect propus de  Confederaţia 
Sindicatelor Democratice din 
România – Filia la Iași  
 

Informare Ministerul Muncii și Justiției Sociale/parlamentarii 
de Iași 
 

2.  Propuneri de 
modificare a Legii nr. 
38/2003 privind 
transportul în regim 
de taxi și în regim de 
închiriere  
Subiect de interes 
național  

subiect propus de Instituția 
Prefectului - Județul Iași, ca 
urmare a protestului a aprox. 
1000 de reprezentanți ai 
Confederației Operatorilor și 
Transportatorilor Autorizați din 
România – C.O.T.A.R. Filiala Iași și 
Camerei Naționale a 
Taximetriștilor din România -  
CNTR Filiala Iași 
 

Informare Ministerul Muncii ș i Justiției Sociale/parlamentarii 
de Iași 
Demersur i către Ministerul Transporturilor, Secretariatul 
General al Guvernului, Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Iași, Poliția Locală Iași, ca urmare a 
protestului reprezentanților C.O.T.A.R. Filiala Iași și Camerei 
Naționale a Taximetriștilor din România - CNTR Filiala Iași, 
pentru: 
- transmiterea propunerilor ce lor două organizații 

referitoare la modificarea Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în regim de închir iere 
astfel încât să fie favorizată concurența loială în domeniu 

3.  Informare privind 
problemele sistemului 
de salarizare din 

domeniul sanitar  
Subiect de interes local/ 
Subiect de interes 
național 

subiect propus de CNSLR Frăția 
(Sindicatul Sanitas)  
 

Informare Ministerul Muncii și Justiției Sociale/parlamentarii 
de Iași 
Demersur i către Ministerul Sănățății pentru: 
- rezolvarea problemelor cu care se confruntă o parte a 

salariaților din sectorul de sănătate și cel de asistență 
socială 

- exprimarea îngrijorării reprezentanților CNSLR 
Frăția/Sanitas cu privire la prevederile Masterplanului 
pentru sănătate pentru Regiunea Nord-Est, având în 
vedere faptul că se intenționează reducerea unui număr 
de aproximativ 4000 de paturi din unitățile sanitare din 
cele 6 județe ale  regiunii. 

4.  

22.02. 
2019   

Testul IMM  
Subiect de interes 
național 

subiect propus de  Patronatul 
Județean al Întreprinderilor  Mici și 
Mij locii  

Informare Ministerul Muncii și Justiției Sociale/parlamentarii 
de Iași 
Demersur i către Camera de Comerț și Industrie Iași pentru 



promovarea inițiativei de modificare a Legii nr. 346/2004, în 
sensul în care inițiatorii actelor normative să respecte 
obligația de a realiza testul IMM - sondaj cu privire la 
potențialele efecte generate în activitatea întreprinderilor 
mici și mij locii de introducerea noilor  reglementări 

5.  Problemele 
consumatorilor de gaz 

și de electricitate din 
județul Iași  
Subiect de interes local/ 
Subiect de interes 
național 

subiect propus de membrii 
comisie i de dialog social Iași  
 

Informare Ministerul Muncii și Justiției Sociale/parlamentarii 
de Iași 
Demersur i către ANRE, E.ON, Delgaz Grid pentru 
transmiterea propunerilor membrilor CDS Iași referitoare la 
îmbunătățirea relației dintre consumatorii de gaz și 
electricitate din județ și respectivele instituții/companii 
(conform minutei ședinței) 

 

 


