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Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii 

Comisia de Dialog Social    Bd. Dinicu Golescu nr. 38 

Şedinţă extraordinară     Sector 1, Bucureşti    
       Tel: 021- 319.61.29 

      Fax: 021-319.61.29 
      e-mail: dialog.social@mt.ro 

 

 

 

MINUTĂ 
 

 
Încheiată azi 16.02.2012, 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 patronale 
 
UGIR 1903   Ştefănescu Vasile 
PNR    Lepădatu Marin 
CNIPMMR   Caşcaval Adrian 
CNPR    Isac Constantin 

Iordache Cristina 
CONPIROM   Grigore Mircea Ilie 
CPISC   Costan Eugen 
 
 
din partea MTI (experţi): 
 
SRPSPON   Mihăescu Roxana 

DGRT    Volcinschi Lizeta 

    Tănase Valentin 
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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 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea centrelor de pregătire şi 
perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor 
rutiere 
2. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari 
procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor rutiere 
3. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a 
instructorilor de conducere auto, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători 
auto, a Normelor privind autorizarea instructorilor de conducere auto, a Programei de 
şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire 
teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere 
 
II. Diverse 
 
 
 
B. Puncte de vedere exprimate în cadrul şedinţei CDS 
 
Preşedintele de şedinţă a informat partenerii sociali cu privire la desfăşurarea şedinţelor 
subcomisiei de specialitate transport rutier în perioada 6-10 februarie 2012. 
Reprezentantul direcţiei iniţiatoare a precizat că: 

- termenul de 16 februarie 2012 nu a permis o analiză temeinică a propunerilor 
formulate în legătură cu proiectele de acte normative înscrise pe ordinea de zi; 

- reprezentanţii conducerii ministerului au solicitat reprogramarea dezbaterii 
proiectelor la o dată ulterioară. 

Urmare acestora s-a solicitat suspendarea şedinţei, propunând  data de 27 februarie 2012, 
ora 10.00 pentru desfăşurarea şedinţei. 
 
Partenerii sociali şi-au exprimat acordul cu privire la solicitarea înaintată. Totodată 
partenerii sociali au solicitat direcţiei iniţiatoare ca textul proiectelor de acte normative să 
fie transmis în timp util, în vederea analizei până la data desfăşurării şedinţei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 

Adrian Olteanu 

Şedinţa plen nr. 4/2012 
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