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1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă nemulţumirea cu privire la normele europene referitoare la timpii de 
conducere şi odihnă pentru şoferii profesionişti, argumentând că pentru categoria sa 
profesională sunt absurde şi inacceptabile, provocând pierderea veniturilor, reducerea 
timpului liber şi supraveghere 24 de ore pe zi. Petiţionarul susţine că normele îi fac viaţa 
imposibilă într-un mod care nu are nicio legătură cu realitatea în care şoferii profesionişti îşi 
desfăşoară activitatea. De exemplu, îi este interzis să lucreze trei săptămâni consecutiv şi apoi 
să aibă o săptămână liberă, aşa cum era obişnuit. Petiţionarul consideră că normele sunt 
inacceptabile şi că reprezintă o îngrădire a libertăţii sale de a hotărî când, cum şi unde îşi 
petrece timpul liber. Petiţionarul susţine că normele sunt prea stricte şi că pot chiar să conducă 
la înrăutăţirea siguranţei deoarece şoferii nu mai pot hotărî ei înşişi când să ia o pauză şi 
conduc în continuare, chiar dacă sunt obosiţi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Normele europene comune privind timpii de conducere, pauză şi odihnă pentru şoferii 
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profesionişti se aplică de peste 40 de ani, prima lege în acest domeniu fiind adoptată în 19691. 
La 15 martie 2006, după 5 ani de negocieri, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat prin 
codecizie o nouă legislaţie europeană [Regulamentul (CE) nr. 561/20062] pentru a îmbunătăţi 
organizarea timpilor de conducere şi odihnă pentru şoferii profesionişti şi pentru a spori 
verificările. Noile dispoziţii legislative au modernizat normele existente, oferind o mai mare 
claritate, condiţii de muncă mai bune şi o aplicare mai strictă şi armonizată a dispoziţiilor care 
urmează să fie aplicate. În conformitate cu aceste norme, toţi şoferii de vehicule grele de 
marfă şi transport de călători au la dispoziție cel puţin două zile de odihnă la fiecare două 
săptămâni şi o perioadă de odihnă zilnică mai mare (minim 9 ore în loc de 8 ore). Toţi şoferii 
trebuie să înregistreze manual pe un tahograf întreaga lor activitate (încărcare, descărcare, 
curăţare, întreţinerea vehiculului etc.) la categoria „alte activităţi” în afară de condus, acesta 
fiind înregistrat automat ca „timp de condus”. Altă îmbunătăţire a normelor se referă la 
introducerea aşa-numitului principiu al „coresponsabilităţii”, ceea ce înseamnă că toate părţile 
implicate într-un lanţ operaţional de transport (şoferi, firme de transport, expeditori, 
transportatori etc.) sunt responsabile în cazul unei încălcări a regulamentului. Nemulţumirea 
petiţionarului faţă de normele sociale ale UE în sectorul transportului rutier şi faţă de modul în 
care sunt aplicate ar putea fi rezultatul unei interpretări greşite a textelor.

Dispoziţiile legislative sociale în materie de transport rutier prevăd doar cerinţe minime în 
ceea ce priveşte timpii de conducere, pauză şi odihnă care trebuie aplicate de şoferii 
profesionişti. Nu există niciun impediment pentru ca şoferii şi firmele de transport să 
organizeze ziua de muncă a şoferilor astfel încât aceştia să dispună de perioade de odihnă şi 
pauze mai numeroase/lungi decât cele minime prevăzute de normele UE. Acestea, împreună 
cu regimul lor de aplicare, şi-au dovedit deja contribuţia la îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi 
a condiţiilor de muncă ale şoferilor, precum şi la garantarea unei concurenţe loiale pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene. Comisia monitorizează periodic aplicarea armonioasă şi eficienţa 
acestor norme prin intermediul unor rapoarte bianuale, contacte periodice cu experţii din 
statele membre, reprezentanţii din sectorul industrial şi partenerii sociali. Comisia nu 
consideră că există motive întemeiate pentru a modifica normele recent actualizate care au 
intrat în vigoare în aprilie 2007.
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