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Nr. 
crt. 

Data 
şedin-
ţei CDS 

Ordinea de zi                          Rezumatul concluziilor sau al eventualelor rezoluţii 

Punct propus Iniţiator În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 care reglementează constituirea şi funcţionarea 
comisiilor de dialog social de la nivelul administraţiei centrale şi la nivel teritorial, materialele, minuta şi raportul 
activităţii Comisiei de Dialog Social a Judeţului Iaşi sunt transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

1. 
 

29.07. 
2022 

Situația în care se 
află Sistemul 
Centralizat de 
Alimentare cu 
Energie Termică Iași  

Blocul 
Național 
Sindical – 
Filiala Iași 

 

În contextul preluării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
de către UAT Municipiul Iași și al crizei energetice la nivel mondial, este necesar sprijinul 
financiar al statului român pentru asigurarea furnizării serviciilor către ieșeni. 
Demersuri către Guvernul României și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 

2. Poziția Consiliului 
Național al 
Întreprinderilor 
Private Mici și 
Mijlocii din România 
privind propunerile 
de modificare a 
Codului Fiscal  

PJIMM Iași 
 

Având în vedere recentele modificări ale Codului Fiscal, CNIPMMR consideră că fiscalitatea 
unei țări nu se modifică într-o perioadă de criză, iar consultarea publică realizată de Guvern 
reprezintă doar o bifare a unei proceduri legislative. În acest context, CNIPMMR propune: 
- restrângerea aparatului de stat 
- creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor 
- taxarea profiturilor făcute de companiile din domeniul energetic și farmaceutic pe seama 

consumatorilor români (introducerea unei taxe de solidaritate) 
Demersuri către Guvernul României. 

3.  Diverse   Blocul Național  
Sindical – 
Filiala Iași 
 Confederaţia  
Naţională 
Sindicală Cartel 
Alfa – Iași 

În contextul în care legislația se modifică foarte des, Guvernul României respectă prevederile 
legale privind consultarea publică, dar nu ține cont de avizele Consiliului Economic și Social și 
de opiniile cetățenilor României. 
Membrii Comisiei de Dialog Social Iași realizează diverse propuneri privind inițiative legislative 
sau modificări legislative care sunt transmise lunar către Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale, Guvern, alte ministere, dar nu se primește feed-back. 
Demersuri către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 

PJIMM Iași 
 

Consiliului Județean Iași s-a angajat în momentul demarării proiectului privind managementul 
integrat al deșeurilor, când a făcut un schimb de teren cu Primăria Țuțora, să reabiliteze 
drumul județean de acces la groapa de gunoi, DJ 249 Dancu - Țuțora, dar acest lucru nu s-a 
întâmplat, deși au fost nenumărate promisiuni în acest sens. 
Demersuri către Consiliul Județean Iași. 

 

       


