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RAPORT 

privind şedinţa subcomisiei de specialitate transport rutier 
desfăşurată în data de 18 iunie 2012 

Urmare solicitării președintelui CDS-MTI, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului de organizare și funcționare a CDS,  a fost convocată ședința subcomisiei 
de speciliate transport rutier în cadrul căreia a fost supus dezbaterii proiectul de  
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1373/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea  furnizarii si 
transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania 
 
 La şedinţă au participat: 
 

- Niculae Viorel Creţu – preşedinte de şedinţă 
 
Reprezentanţi ai confederaţiilor patronale 
 
 CONPIROM  Grigore Mircea Ilie 
    Filip Sorin 
 CNPR   Iordache Cristina 
 PNR   Hagiu Augustin 
 
din partea MTI (experţi): 
 

 SRPSPON Mihăescu Roxana 

 DGITMPSP  Galben Dana 

    Manolache Liviu 

 
Invitaţi 
Velicu Daniel (MADR), Dumitru Florian (MADR), Gheorghe Silviu (ISCTR), Stoica Minodor 
(CNADNR), Dogaru Sorin (ADCER), Beznea Victor (ARCPA), Boghean Petru (ASFOR) 
 
După prezentarea proiectului de act normativ și a punctului de vedere transmis de 
ASFOR, s-au precizat următoarele: 

- reprezentanții Ministerului Mediului și Pădurilor - MMP, deși li s-a solicitat 
exprimarea unui punct de vedere cu privire la conținutul proiectului de act normativ, 
nu au transmis până în prezent propuneri/observații cu privire la proiectul respectiv. 
Totodată reprezentanții direcției inițiatoare au menționat că au fost întreprinse 
demersurile necesare, în sensul invitării reprezentanților acestui minister la ședința 
subcomisiei; 
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- reprezentanții direcției inițiatoare au susținut că problemele ridicate de ASFOR 
trebuie rezolvate în colaborare cu MMP și, în lipsa punctului de vedere al acestuia, 
nu pot fi întreprinse modificări ale proiectului de act normativ; 

- în cazul prevederilor art 2 lit i (varianta din proiectul de act normativ) s-a convenit 
asupra următoarelor: 

o Termenul de transmitere al informării să fie de 1 zi; 
o Se elimină referirea la ”depozit”; 
o Informarea să fie transmisă către ISCTR prin orice mijloace (s-a avut în 

vedere transmiterea prin fax și poșta electronică); 
o Informarea să conțină date cu privire la ruta de transport, locul încărcării și 

locul cântăririi. 
- față de prevederile proiectului, precum și în legătură cu aspectele convenite 

reprezentanții MADR, ARCPA și ADCER au solicitat. 
o modificarea art 1 lit e din HG 1373/2008 în sensul includerii și operatorilor de 

transport în categoria furnizorilor; 
o modificarea art 1 lit h din HG nr 1373/2008 în sensul eliminării sintagmei ”în 

mod automat”, achiziționarea de cântare electronice neputând fi realizată în 
actualele condiții economice; 

o folosirea termenului de ”exploatație agricolă”  în locul ”exploatării agricole”; 
o eliminarea notificării adresate către ISCTR deoarece este posibil ca această 

instituție să nu poată gestiona cele peste 90000 de notificări ce vor fi 
generate de aplicarea acestei prevederi a proiectului menționat; 

- reprezentantul PNR a precizat că modificarea repetată a HG nr 1373/2008 a anulat 
scopul inițial pentru care a fost elaborat actul normativ menționat, fapt pentru care 
este necesară abrogarea întregului act normativ. Totodată, în cazul în care acest 
lucru nu poate fi realizat, este necesară simplificarea actului normativ în sensul 
introducerii răspunderii în solidar a celor implicați în circuitul economic; 

- reprezentanții CONPIROM și CNPR au fost de acord cu punctul de vedere al 
reprezentantului PNR; 

- reprezentanții direcției inițiatoare au fost de acord cu analizarea punctelor de 
vedere exprimate, inclusiv cu evaluarea impactului ce poate fi generat de abrogarea 
HG nr 1373/2008. 

 
În final, avându-se în vedere situația reală cu care se confruntă agricultorii precum și 
multitudinea de modificări ce trebuie operate, reprezentantul M.A.D.R. a solicitat 
suspendarea sedinței pentru o perioada de o săptămână, timp în care părțile se vor întâlni 
în vederea finalizării actului normativ. 
 
În urma informării făcute de către președintele de sedință împreună cu directorul general 
al direcției de specialitate și al solicitării formulată în scris de către  M.A.D.R,.  președintele 
CDS-MTI a dispus amânarea desfășurării plenului CDS MTI programat pentru data de 19 
iunie 2012. 
 
 
 
 
 
 
  

Întocmit, 
Adrian Olteanu 

Şedinta subcomisiei nr 10/2012 
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