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Ministerul Transporturilor 
și 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 02.02.2012, 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 sindicale 
 
CNS Cartel Alfa   Lipă Cornel 
 
din partea confederaţiilor patronale 
 
UGIR 1903   Costan Eugen 
UNPCPR   Bordeianu Petru 
    Irimia Aurel 
    Raduţă Valeriu 
    Gogu Fănel 
PNR    Hagiu Augustin 
    Lepădatu Marin 
CNIPMMR   Caşcaval Adrian 
CNPR    Iordache Crstina 
UNPR    Mărciulescu Dumitru 
    Ene Dumitru 
 
din partea MTI (experţi): 
 
SRPSPON   Mihăescu Roxana 
DGRT    Tănase Valentin 
    Ionescu Mircea 
    Dumitrescu Claudiu 
DGITMPSP   Pui Gherasim 
 
Invitaţi: 
Florian Mihai (MMFPS), Baicu Sorina (CNCF CFR SA), Popa Traian (ARR), Bărboi Florin 
(ARR) 
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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. ORDONANTA privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către 
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române 
şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
2. HOTARARE privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar 
de călători pe perioada 2012 – 2015 
3. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind autorizarea centrelor de pregătire şi 
perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor 
rutiere 
4. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor 
necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de 
specialitate din domeniul transporturilor rutiere 
5. 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 
 
În ceea ce priveşte celelalte proiecte de acte normative, după prezentarea acestora 
partenerii sociali, prezenţi la şedinţă, au adoptat următoarele puncte de vedere: 
 
Nr. pe ordinea de zi – Titlu proiect act normativ Punct de vedere adoptat 
1. ORDONANTA privind conversia în acţiuni a 
unor sume datorate statului de către Compania 
Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române 
şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 
Române, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Partenerii sociali sunt de acord 
cu forma prezentată 

2. HOTARARE privind aprobarea contractelor de 
servicii publice în transportul feroviar de călători pe 
perioada 2012 – 2015 

Partenerii sociali nu sunt de 
acord cu forma prezentată 
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Nr. pe ordinea de zi – Titlu proiect act normativ Punct de vedere adoptat 
3. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind 
autorizarea centrelor de pregătire şi perfecţionare 
profesională a personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor rutiere 
4. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind 
atestarea profesională a lectorilor necesari procesului 
de pregătire şi perfecţionare profesională a 
personalului de specialitate din domeniul 
transporturilor rutiere 
5. 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 

Retrase de iniţiator 

 
 
 
Referitor la proiectul de la punctul 1 de pe ordinea de zi 
 

- Reprezentantul CNPR s-a abţinut de la exprimarea unui punct de vedere; 
- ceilalţi parteneri sociali prezenţi au fost  de acord cu forma prezentată. 

 
Referitor la proiectul de la punctul 2 de pe ordinea de zi: 

- reprezentantul PNR a precizat următoarele: 
o prin proiectul de act normativ se realizează o discriminare între transportul 

de călători pe calea ferată şi transportul rutier de persoane deoarece: 
a. în cazul transportului rutier nu se acordă nicio compensaţie 

operatorilor de transport privaţi într-un sistem similar celui realizat la 
nivelul celui feroviar; 

b. prin modificarea Programului de transport interjudetean se urmăreşte 
transferul fluxului de călători de pe transportul rutier pe cel feroviar cu 
afectarea activităţii operatorilor de transport rutier. 

o prin aplicarea proiectului de act  normativ se va ajunge la falimentarea 
SNTFC CFR Călători SA şi finanţarea indirectă a operatorilor feroviari privaţi; 

- Reprezentantul direcţiei iniţiatoare a precizat că proiectul a fost elaborat în 
conformitate cu legislaţia în vigoare 

- Preşedintele de şedinţă a menţionat că Federaţia Sindicatelor Transportatorilor 
feroviari din România a transmis un punct de vedere cu privire la proiectul înscris 
pe ordinea de zi şi a solicitat direcţiei de specialitate să transmită SRPSPON un 
punct de vedere scris cu privire la aspectele semnalate; 

- Preşedintele de şedinţă a solicitat ca partenerii sociali să-şi exprime cu privire la 
proiectul menţionat; 

- Partenerii sociali au fost de acord cu precizările PNR şi, în unanimitate, nu au fost 
de acord cu forma prezentată. 
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Referitor la punctele 3-5 de pe ordinea de zi: 
 

- Reprezentantul UGIR 1903 a solicitat întrunirea unei subcomisii de specialitate 
pentru discutarea celor 3 proiecte.  

- Preşedintele de şedinţă a precizat că: 
o  în cazul proiectelor de acte normative cu caracter economico-social,  potrivit 

prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 – Subcomsiile de 
specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si 
organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul MTI ”după publicarea pe 
site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  a 
preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  
de specialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei 
cu cel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei 
plenul CDS-MTI  în  cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii”; 

o Dezbaterea proiectelor în cadrul subcomisiei de specialitate se poate realiza 
numai în situaţia în care direcţia iniţiatoare solicită retragerea de pe ordinea 
de zi a proiectelor respective 

- Reprezentantul direcţiei iniţiatoare a precizat: 
o În luna noiembrie 2011 a solicitat partenerilor sociali ca aceştia să comunice 

direcţiei iniţiatoare propuneri/observaţii comune pentru modificarea cadrului 
normativ existent în materia reglementată de proiectele menţionate; 

o Până în prezent nu au fost primite astfel de observaţii/propuneri. De 
menţionat poziţia reprezentantului UNPCPR care a arătat că până în prezent 
partenerii sociali au transmis propuneri antagonice, fiind necesar un acord 
între aceştia, fapt pentru care a susţinut discutarea proiectelor în cadrul 
subcomisiei de specialitate; 

o este de acord cu retragerea proiectelor de pe ordinea de zi propunând ca 
soluţii: 

a. dezbaterea în cadrul subcomisiei de specialitate; 
b. deplasarea unui grup de lucru mixt (reprezentanţi minister-parteneri 

sociali) în două state comunitare şi adoptarea legislaţiei specifice 
unuia dintre acestea 

Preşedintele de şedinţă a solicitat partenerilor sociali să opteze pentru una 
din cele două soluţii. Partenerii sociali au optat astfel: 

• Reprezentanţii UGIR 1903, CNPR, CNIPMMR, UNPR, PNR 
pentru soluţia de la punctul a) 

• Reprezentanţii CNS Cartel Alfa, UNPCPR pentru soluţia de la 
punctul b) 

Ţinând cont de cele de mai sus  s-au stabilit următoarele: 
• Subcomisia de specialitate îşi va desfăşura activitatea în 

perioada 6-10 februarie 2012, zilnic începând cu ora 12.00; 
• Raportul încheiat în urma desfăşurării subcomisia de 

specialitate va fi supus dezbaterii plenului CDS în data de 16 
februarie 2012. 

o în condiţiile în care dezbaterile din cadrul CDS nu ajung la o versiune 
acceptată de părţi direcţia de specialitate îşi rezervă dreptul să promoveze 
propria formă a proiectelor respective. Totodată este de preferat ca, în cazul 
dispoziţiilor asupra cărora se ajunge la un acord, acestea să nu facă obiectul 
unor contestaţii ulterioare. 

Întocmit, 

Adrian Olteanu 

Şedinţa plen nr. 3/2012 


