
 

   
    

www.mt.ro    Pag. 1 / 3 

 

 

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 10.07.2011, ora 12.00 cu ocazia întrunirii Comisiei de Dialog Social la nivelul 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,  
 

Participanţii la şedinţă au fost următorii: 
 
 
din partea MTI: 

 Domnul secretar de stat Septimiu Buzașu, președinte CDS-MTI 

 domnul Niculae Crețu, președinte de ședință 
 
 

din partea confederaţiilor sindicale: 
    

CNS Cartel Alfa Măntescu Iulică 
CNSLR Frăția Dobrescu Florea 
CSN Meridian Mare Grigore  
 
   

din partea confederaţiilor patronale: 
 
 CNPR   Iordache Crstina  
 CPISC  Costan Eugen 
 CONPIROM  Grigore Mircea Ilie 
    Filip Sorin 
  
din partea MTI (experţi): 
 

 SRPSPON  Mihăescu Roxana 

 DGITMPSP  Manolache Liviu 

 

 

   

Invitaţi: 
Florian Mihai (MMFPS), Hagiu Augustin (ARR) 
 
 

http://www.mt.ro/
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A. Temele aflate  pe ordinea de zi a şedinţei au fost: 
 
I. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico-

social, iniţiate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: 

Hotărâre de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1373/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea  furnizării si transportului rutier 

de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania 

 
II. Diverse 
 
 
B. Puncte de vedere exprimate în cadrul şedinţei CDS 
 
După prezentarea proiectelor de acte normative, reprezentanții partenerilor sociali, 
participanți la ședință, au exprimat următoarele puncte de vedere: 
 

Nr. pe 
ordinea de 

zi 

Denumire proiect Punct de vedere 
exprimat 

1 Hotărâre de Guvern pentru completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1373/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind 
reglementarea  furnizării si transportului rutier 
de bunuri divizibile pe drumurile publice din 
Romania 

Conform celor de mai jos 

 
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi 
 
Reprezentantul CONPIROM a susținut următoarele: 
 
1.Scopul initial al  actului  normativ nu a fost atins deoarece: 
- amenzile pentru supraîncărcarea autovehiculelor  au fost în continuare aplicate 
exclusiv transportatorilor; 
- din informațiile pe care le deținem, a fost efectuat un singur control la un furnizor, 
respectiv fabrica de ciment Bicaz, și nu a fost efectuat niciun control la vreun beneficiar; 
- furnizorii și beneficiarii mărfurilor divizibile au continuat să pună presiune pe 
transportatori pentru a se realiza supraîncărcarea, recurgându-se la diferite metode, cum 
ar fi : emiterea a două avize de expediție si a două tichete de cântar pentru aceeași cursă; 
- nu s-au respectat prevederile art. 8. alin 5,  prin care CNADNR  “încheie protocoale 
cu subunitățile Agenției Nationale pentru Resurse Minerale….” și alte organisme și nici la 
aceasta oră nu are o baza de date a acestor furnizori, cu atât mai puțin a beneficiarilor 
materialelor vrac divizibile pe baza căreia să se efectueze vreun control; 
-  nu mai există niciun organism abilitat să controleze furnizorii si beneficiarii.  
-  CNADNR nu mai are atribuții de control; 
-  ISCTR are atribuții doar in a controla transportatorii, nicidecum nu are drept de 
control la furnizorii si beneficiarii de material divizibile. 
 
In afara argumentelor de mai sus se constata ca nici acum, la mai mult de șase ani de la 
publicarea acestui act normativ, foarte mulți furnizori sau beneficiar de bunuri divizibile, din 
toate domeniile de activitate, nu s-au dotat cu mijloace de cântărire, care să respecte 
prevederile acestei hotărâri. 

http://www.mt.ro/


 

   
    

www.mt.ro    Pag. 3 / 3 

 

 
Concluzia este ca HG 1373/ 2008 cu modificările ulterioare este un act normativ care nu 
si-a atins scopul si nu a putut fi aplicat unitar . 
 
În plus, prin solicitările de exceptare a unor agenți economici din domeniul agricol si silvic,  
actul normativ devine neconstituțional fiind aplicat in mod discreționar  numai anumitor 
agenți economici. 
 
2.Reprezentantul CONPIROM a solicitat abrogarea în integralitate a HG nr 1373/2008 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Partenerii sociali prezenți la ședință au fost de acord cu punctul de vedere exprimat de 
reprezentantul CONPIROM. 
 
Partenerii sociali au agreat și varianta extinderii excepțiilor, prevăzute de proiectul de act 
normativ, pentru toti furnizorii de materiale divizibile in condițiile lit.e a Anexei nr.1. 
 
Reprezentantul directiei initiatoare a preluat propunerile, urmând ca la nivel de conducere 
a ministerului să se analizeze și să se  adopte una din variante. 
 
În cadrul secțiunii Diverse, partenerii sociali au solicitat următoarele: 
- Întreprinderea măsurilor  în vederea eliberării cartelelor necesare accesului în 
incinta MTI, pentru  membrii titulari și supleanți CDS; 
- Elaborarea, în regim de urgență, a proiectelor de acte normative, ce au făcut 
obiectul ședinței din  data de 4 iulie 2012 și publicarea acestora pe site-ul ARR,  până 
vineri, 13 iulie 2012; 
- Desfăşurarea întâlnirilor ce au ca obiect discutarea proiectelor sus-amintite într-un 
interval de  maxim 5 ședințe, organizate  în zile lucrătoare consecutive și publicarea 
programului pe site-ul ARR, până vineri, 13 iulie 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Adrian Olteanu 

Şedinţa plenului nr. 13/2012 
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