
  

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului  

pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 în domeniul transportului de persoane 

 
 

Secţiunea a 2- a 

Motivul emiterii proiectului de act normativ 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 

transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare este actul normativ prin care se defineşte modul 

în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar, autoritățile 

competente pot acționa în domeniul transportului public de călători 

pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, 

printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au 

costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea 

forțelor pieței. 

În domeniul serviciilor publice de trasport local, legislaţia naţională 

incidentă o constituie  Legea serviciilor publice de transport persoane 

în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Potrivit art. 1, alin. (3) din Legea nr. 92/2007, transportul local şi 

judeţean de persoane poate fi serviciul public de transport aşa cum 

acesta este definit de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

În sensul stabilit de art. 1, alin. (3), Legea nr. 92/2007 reglementează 

situaţiile juridice care decurg din transportul local şi judeţean, atunci 

când acesta îndeplineşte caracteristicile de serviciu public. 

Facem precizarea că Regulamentul nr. 1370/2007 stabileşte, condițiile 

în care autoritățile competente, atunci când impun sau contractează 

obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice 

pentru costurile suportate şi/sau acordă drepturi exclusive în schimbul 

îndeplinirii obligațiilor de serviciu public. 

Menţionăm faptul că până în prezent, pentru transportul rutier judeţean 

nu au fost acordate compensaţii pentru obligaţii de serviciu public. 

Ori, potrivit Regulamentului nr. 1370/2007 şi dispoziţiilor de la art. 4, 

alin. (1), lit. h) din Legea nr. 92/2007, prin obligaţie de serviciu public 



 

 

se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea competentă 

pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes 

general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale 

interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în 

aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. 

Ca urmare, în practică se constată că transportul rutier judeţean de 

persoane nu îndeplineşte caracteristicile de serviciu public, întrucât 

operatorii economici, tranportatori licenţiaţi îşi asumă prestarea 

transportului de persoane în condiţii de piaţă, fără intervenţia 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. 

Totodată, arătăm că includerea transportului rutier judeţean de 

persoane în sfera serviciilor publice atrage implicit acordarea de 

compensaţii de la bugetele locale ale judeţelor, cu impact negativ 

asupra cheltuielilor consiliilor judeţene. 

2. Schimbări 

preconizate 

 

Prin proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului se propune 

eliminarea transportului rutier judeţean de călători din sfera serviciilor 

publice, situaţie în care acesta se desfăşoară în regim comercial, cu 

respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

Arătăm faptul că potrivit art. 1, alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, aceasta constituie cadrul general 

pentru organizarea şi efectuarea traporturilor rutiere de mărfuri şi 

persoane pe teritoriul României, precum şi a activităţilor conexe 

acestora, în condiţii de siguranţă şi de calitate, cu respectarea 

principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi 

nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului 

înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice 

şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi a 

nevoilor de apărare. 

Subliniem faptul că, sub aspectul legislaţiei Uniunii Europene, OG nr. 

27/2011 asigură cadrul legal pentru aplicarea directă a prevederilor: 

 - Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune 

privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei 

de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a 

Consiliului,  

- Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 

accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri; 

- Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 

accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi 

autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, 

denumite în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, 

Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 

1.073/2009. 

În această situaţie, în raport cu obiectul reglementării şi domeniul de 

aplicare, transportului rutier judeţean de călători îi sunt incidente 



 

 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

În respectarea principiului autonomiei locale, judeţele vor păstra 

atribuţii în domeniul transportului rutier de persoane. 

I. Pornind de la acest principiu, se propune ca în tot cuprinsul 

Legii nr. 92/2007: 

- În tot cuprinsul legii expresia "local și județean" se înlocuiește 

cu termenul "local".   

- Termenul "județe" se elimină de la art. 1 alin. (1). 

- Expresia "consiliile județene" se elimină de la art. 16 alin. (1), 

art. 17 alin. (1), art. 21 alin. (2) și art. 48 alin. (3). 

- Expresia "ale consiliilor județene" se elimină de la art. 17 alin. 

(1) o), art. 21 alin. (3) și art. 41 alin. (5). 

- Expresia "mărfuri" sau „mărfurilor” se elimină de la art. 1 alin. 

(4) lit. g), art. 14 alin. (3) lit. g) şi art. 29, alin. (1), întrucât actul 

normativ nu reglementează transportul rutier/feroviar/naval de 

mărfuri 

Totodată, având în vedere faptul că în drept, nu există forme de 

asociere pentru prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

altele decât asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, se propune 

eliminarea din tot cuprinsul actului normativ a expresiei „sau al altor 

forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale”. 

Pentru situaţia în care judeţul deţine în proprietate bunuri şi/sau 

elemente componente ale sistemelor publice de transport local, la art. 

17se propune introducerea unui nou alineat, alin (5) potrivit căruia 

consiliile judeţene pot exercita atribuţiile specifice autorităţilor locale 

competente, pentru asigurarea prestării serviciilor publice de transport 

călători în comune, oraşe, municipii şi asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară. 

La articolul 4, lit. d) din Legea nr. 92/2007, este prevăzută următoarea 

condiţie pentru prestarea serviciului:  

“d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau 

transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv 

cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate 

sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea 

administrativ-teritorială sau, după caz, de către unităţile administrativ-

teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 

înmatriculate sau înregistrate ori ale altor forme de asociere între 

unităţile administrativ-teritoriale, după caz, în judeţul sau localitatea 

respectivă. În condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu 

troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către transportatorii 

autorizaţi;” 

Astfel, alături de faptul că norma este greu de înţeles, menţionăm 

faptul că obligaţia operatorului de a deţine în proprietate sau în baza 

unui contract de leasing mijloacele de transport în comun, contravine 

legislaţiei în nateria achiziţiilor publice, fiind necesară eliminarea 

acestei bariere. 

La art. 4, alin. (2) din Legea nr. 92/2007, se prevede că şoferul 



 

 

mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în 

trafic următoarele documente, după caz: 

  a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de 

emitentul licenţei; 

  b) programul de circulaţie; 

  c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor; 

  d) alte documente stabilite de legile în vigoare. 

Raportat la această dispoziţie, este necesară îndreptarea normei legale, 

prin introducerea excepţiei transportului public feroviar și naval. 

Totodată, este ilogic ca şoferul să deţină şi să prezintă organului de 

control caietul de sarcini. Îndeplinirea condiţiilor din caietul de sarcini 

este în sarcina operatorului de transport care are încheiat contract de 

servicii publice şi nu în sarcina şoferului. 

Având în vedere că Regulamentul nr. 1370/2007 permite ca transportul 

pe căile navigabile interioare să se constituie serviciul public căruia să 

i se aplice exigenţele legislaţiei europene, se propune modificarea art. 

12 din Legea nr. 92/2007, astfel: 

„(1) Transportul pe căile navigabile interioare reprezintă serviciu 

public de transport local, dacă prin hotărâre a autorităţii deliberative a 

unităţii administrativ-teritoriale sau după caz, prin act administrativ al 

autorităţii competente la nivel central se stabilesc în sarcina 

operatorilor, obligaţii de serviciu public în schimbul acordării unor 

drepturi exclusive şi/sau compensaţii de serviciu public, conform 

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.” 

Pornind de la acest principiu, proiectul de act normativ cuprinde 

prevederi ce corelează în logica serviciului public, transportul feroviar 

şi naval: 

- La mijloacele de transport sunt introduse navele (art. 1, alin. 7, 

art. 14, alin. (3)); 

- La condiţiile care definesc serviciul public (art. 4, alin. (1), lit. 

a), b), d) şi e)); 

- Definirea infrastructurii tehnico-edilitare (art. 14, alin. (2), lit. 

j); 

- Delimitarea clară a atribuţiilor autorităţilor competente, 

respectiv Ministerului Transporturilor pentru transportul public 

de persoane naval şi feroviar şi ANRSC, pentru transportul 

rutier (art. 20, alin. (1)). 

La art. 21, alin. (4) din Legea nr. 92/2007 se prevede că: 

„Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în 

conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 

public local.” 

Însă, atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 

publice se realizează potrivit Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, fără 

să se impună dublarea normei juridice prin „procedură – cadru”. 

Ca urmare, prin proiect, se propune abrogarea alineatului (4) de la 

art. 21 din Legea nr. 92/2007. 



 

 

La art. 30, alin (3), lit. d) din Legea nr. 92/2007 se prevede că în 

categoria transportatorilor autorizaţi să presteze serviciul public de 

transport persoane sunt şi „persoanele fizice sau asociaţiile familiale 

autorizate să presteze transport public local de mărfuri sau de persoane, 

deţinătoare de autorizaţii de transport valabile”. 

Întrucât această categorie este specifică transportului în regim de taxi şi 

închiriere, care nu reprezintă serviciu public în înţelesul 

Regulamentului nr. 1370/2006, se propune abrogarea lit. d) de la art. 

30, alin. (3). 

II. Referitor la transportul de persoane prin curse regulate speciale, la 

articolul III, alineatul (1) din Legea nr. Legea nr. 328/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, se propune modificarea după cum urmează: 

“(1) Serviciile regulate speciale de transport călători se efectuează pe 

raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară sau ale altor forme de asociere a unităților 

administrativ-teritoriale, în baza unui contract de transport încheiat 

între operator și beneficiarul transportului sau persoana care a angajat 

transportul.” 

La articolul III, după alineatul (2) din Legea nr. 328/2018, se introduce 

un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: 

 „(3) Locurile de îmbarcare/debarcare situate pe domeniul public sau 

privat al unităţii administrativ-teritoriale precum şi condițiile de acces 

la acestea pentru operatorii de transport prin servicii regulate speciale 

sunt stabilite prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii 

administrativ-teritoriale.”  

Această dispoziție este imperios necesară pentru ca sistematizarea 

transportului public rutier de persoane la nivelul localităţilor şi 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară, pentru corelarea serviciului public de 

transport călători cu trasportul realizat prin curse regulate speciale. 

Menţionăm că în practică, autorităţile administraţiei publice locale în 

principal, din municipii au realizat investiţii semnificative în sistemele 

serviciilor publice de transport. Însă, pentru evitarea concurenţei 

neloiale între cursele regulate speciale şi serviciile publice, este necesar 

ca autorităţile administraţiei publice locale să aprobe locurile de 

îmbarcare.  

De asemenea, la art. V din Legea nr. 328/2018 se prevede că:  

“La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară unde nu sunt încheiate contracte de servicii 

publice de transport în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1.370/2007, valabilitatea programelor de transport şi, după caz, a 

contractelor existente şi a licenţelor de traseu se prelungeşte până la 

data de 2 decembrie 2019.” 

Totodată, la art. 1, alin. (3) din Legea nr. 92/2007 se prevede că: 

“(3) Transportul local şi judeţean de persoane poate fi serviciul public 

de transport aşa cum acesta este definit de Regulamentul (CE) nr. 

1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 



 

 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier 

de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 

1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.” 

III. În respect pentru principiul descentralizării, se propune modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

- Se introduce o nouă secţiune, prin care sunt prevăzute atribuţiile 

consiliilor judeţene, inclusiv de control: 

a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza 

studiilor de specialitate a cerinţelor de transport județean de persoane, 

precum şi anticiparea evoluţiei acestora;  

b) stabilirea traseelor județene, precum și autogările şi staţiile publice 

în care se realizează îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea 

autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor 

de dezvoltare intercomunitară implicate;  

c) elaborarea şi aprobarea programelor de transport județean de 

persoane prin servicii regulate, precum şi a capacităţilor de transport 

necesare; 

d) participarea şi introducerea datelor aferente programului de 

transport în aplicaţia electronică specifică în vederea atribuirii traseelor 

judeţene; 

e) aprobarea atribuirii traseelor județene și afişarea pe site-ul 

instituţiei a programului de transport județean și a calendarului 

atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea 

electronică a traseelor naţionale.  

f) introducerea programului de transport judeţean în Sistemul 

informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale; 

 g) actualizarea periodică a programelor de transport județene, 

prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de deplasare ale 

populaţiei şi în corelare cu transportul public local, interjudeţean, 

internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane; 

 h) întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, 

reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport 

judeţean, în condiţiile legii;  

i) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, 

reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului 

sistem public de transport judeţean, aflat în proprietatea publică sau 

privată a județului;  

j) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport 

judeţean într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare 

economico-socială a localităţilor/judeţelor, cu planurile de urbanism şi 

de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare;  

k) emiterea de licenţe de traseu pentru transportul rutier 

județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate;  

l) realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului de 

transport rutier județean, cu respectarea prevederilor Regulamentului 

(UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în 

http://legis.anrsc.ro/oficiale/afis.php?f=209163&datavig=2019-03-20&datav=2019-03-20&dataact=&showLM=&modBefore=
http://legis.anrsc.ro/oficiale/afis.php?f=209163&datavig=2019-03-20&datav=2019-03-20&dataact=&showLM=&modBefore=


 

 

aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor 

de date spaţiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare;  

m) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac 

conform competenţelor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă de 

către împuterniciţii preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de 

către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au 

calitatea de poliţişti rutieri; 

 n) în vederea aplicării prevederilor lit. m), în cazul controalelor 

efectuate în trafic, la solicitarea Consiliului Judeţean, ISCTR 

efectuează controale comune cu împuterniciţii preşedintelui consiliului 

judeţean. 

Pentru a nu perturba activitatea de transport judeţean de persoane, sunt 

prevăzute norme tranzitorii, potrivit cărora, Autoritatea Rutieră 

Română emite licenţele de traseu, până la intrarea în vigoare a 

Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea şi efectuarea transportului rutier județean de persoane. 

În scopul clarificării atribuțiilor consiliilor judeţene pentru transportul 

judeţean, în cazul controlului efectuării controlului în trafic, articolul 

57, alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind 

stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune 

privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei 

de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a 

Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele 

comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de 

mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele 

comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport 

cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a 

sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în 

cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, se completează cu o nouă literă, litera c) care 

va avea următorul cuprins: 

„c) împuterniciţii preşedinţilor consiliilor judeţene pentru transportul 

judeţean, în cazul controlului efectuării controlului în trafic în lipsa 

personalului prevăzut la lit. a), în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 

3 pct. 4, 23, 24, 25 şi la art. 4 pct.12, 19, 23, 27, 30, 49, 51 şi 53-56 şi 

la art. 5 pct. 13 şi 17.” 

 Potrivit primei observaţii din Avizul ANRSC, prezentat prin adresa nr. 

707.205/I.T./06.06.2019, se introduce un articol care reglementează 

următoarele: 

http://legis.anrsc.ro/oficiale/afis.php?f=209163&datavig=2019-03-20&datav=2019-03-20&dataact=&showLM=&modBefore=


 

 

“ (1) Prestatorii de servicii de transport public judeţean vor constitui şi 

achita obligaţiile legale către Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  - A.N.R.S.C., 

datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, astfel cum sunt prevăzute la art. 15 alin. (1), lit. d) din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Sumele încasate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă, în condiţiile alin. (1), rămân la dispoziţia A.N.R.S.C.” 

Justificarea soluţiei legislative de mai sus, se bazează pe împrejurarea 

potrivit căreia, prin proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, 

transportul judeţean iese din sfera de reglementare a ANRSC, raportat 

la obligaţiile prestatorilor de servicii de transport public judeţean, astfel 

cum sunt prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. d) din din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

Astfel, se propune instituirea unui cadru legal necesar consitutirii şi 

achitării respectivelor obligaţii de plată, existând riscul neîncasării 

sumelor datorate la bugetul ANRSC, parte comonentă a bugetului 

consolidat al statului. 

Potrivit celei de-a doua observaţii din Avizul ANRSC, prezentat prin 

adresa nr. 707.205/I.T./06.06.2019, se introduce o prevedere legală, 

potrivit căreia, programele de transport judeţean şi după caz, licenţele 

de traseu pentru transportul judeţean de persoane să fie prelungite în 

mod identic cu cele aferente transportului judeţean. 

Astfel, în deplină concordanţă cu Ordinul ministrului transporturilor 

nr. 776/2019 pentru prelungirea valabilităţii Programului de transport 

interjudeţean şi a licenţelor de traseu, care menţionează ca valabilitate 

pentru programele de transport interjudeţean şi licenţele de traseu, data 

de 30 iunie 2023, aceeaşi durată se prevede şi pentru situaţia 

trasportului judeţean. 

Având în vedere următoarele situații: 

    Având în vedere că de la 31 decembrie 2018, prin intrarea în vigoare 

a Legii nr. 328/2018, transportul rutier judeţean de persoane este 

considerat serviciul public de transport, în înţelesul Regulamentului 

(CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier 

de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 

1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În considerarea împrejurării că până la 31 decembrie 2018, 

transportul rutier judeţean de persoane a avut caracteristicile unui 

transport în regim comercial,  

Luând în considerare că Legea serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 impune 

inclusiv Consiliilor judeţene ca până la data de 2 decembrie 2019 să 

încheie contracte de servicii publice de transport călători, obligaţie în 

drept ce contravine situaţiei în fapt, se impun măsuri urgente de 



 

 

reglementare a transportului judeţean rutier de călători ca fiind 

activităţi prestate în regim comercial, 

Stabilirea legală a diferenţierii regimului juridic al serviciilor de 

transport public la nivelul localităţilor şi transportului la nivel judeţean 

se impune a fi realizată în regim de urgenţă, în caz contrar, autorităţile 

publice judeţene fiind obligate să aplice, în continuare, procedurile 

specifice serviciilor publice de transport, prevăzute în Regulamentul 

(CE) nr. 1.370/2007, 

 Ţinând cont că transportul rutier judeţean de persoane, considerat 

ca serviciul public determină efort bugetar în sarcina bugetelor locale 

ale judeţelor, 

 În lipsa neadoptării prevederilor privind eliminarea transportului 

judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, consecinţele 

negative care ar putea fi produse constau în denaturarea substanţială a 

concurenţei precum şi posibila blocare a activităţii autorităţilor 

administraţiei publice judeţene, 

 De asemenea, în lipsa neadoptării, există riscul ca România să fie 

pasibilă de consecinţele negative ale nerespectării Regulamentului 

(CE) nr. 1.370/2007 de către autorităţile administraţiei publice 

judeţene; 

Intrucat elementele mai sus prezentate vizează interesul general public 

şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu 

poate fi amânată, se impune aprobarea unui act normativ care să 

soluţioneze problemele în regim de urgenţă în temeiul art. 115 alin. (4) 

din Constituţia României, republicată. 

3. Alte 

informaţii 

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3 – a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

 

Măsurile prevăzute de proiectul de ordonanţă de 

urgenţă au impact pozitiv asupra calităţii transportului 

rutier la nivel judeţean. 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

 

Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra 

mediului concurenţial, prin încurajarea concurenţei şi 

eliminarea barierelor. 

  

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

 

Măsurile prevăzute de proiectul de ordonanţă de 

urgenţă are beneficii directe asupra mediului de 

afaceri, prin stimularea activităţii transportului rutier 

de călători, în condiţiile legii. 

2¹ Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Prin proiectul de act normativ scad sarcinile 

consiliilor judeţene în materia transportului rutier de 

călători. 

2² Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 

 

Proiectul de act normativ cuprinde măsuri cu impact 

pozitiv asupra calităţii vieţii tuturor cetăţenilor, 



 

 

indiferent de categoria socială. 

4. Impactul asupra mediului   

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4–a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori   Anul   

curent 

Următorii 4 

ani 

Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii.impozit pe venit 

b) bugete locale: 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. contribuţii de asigurări 

2.Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i.cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale : 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

Nu este 

cazul. 

     

3.Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Nu este 

cazul. 
     

4.Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Nu este 

cazul. 

     

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Nu este 

cazul. 
     

6.Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este 

cazul. 

     

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5 – a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru  



 

 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ 

a. Acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii 

 

 

Prin intrarea în vigoare a proiectului, vor fi 

modificate: 

- Legea serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale 

nr. 92/2007; 

- Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007 

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind 

stabilirea încălcărilor cu caracter 

contravenţional ale prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21 

octombrie 2009 de stabilire a unor norme 

comune privind condiţiile care trebuie 

îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de 

operator de transport rutier şi de abrogare a 

Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale 

Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21 

octombrie 2009 privind normele comune 

pentru accesul la piaţa transportului rutier 

internaţional de mărfuri, ale Regulamentului 

(CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 

normele comune pentru accesul la piaţa 

internaţională a serviciilor de transport cu 

autocarul şi autobuzul şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere şi ale normelor de 

aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor 

contravenţionale şi a altor măsuri aferente 

aplicabile în cazul constatării încălcărilor; 

- Norme metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi 

efectuarea transportului rutier județean de 

persoane 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ este compatibil cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice şi al 

concesiunilor de lucrări şi servicii. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 



 

 

comunitare 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6 – a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţiile 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată. 

 Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei 

Publice: 

- a adus la cunoştinţa publicului, proiectul, fiind 

publicat în data de 02.04.2019 pe pagina: 

http://www.mdrap.ro/proiect-de-oug-pentru-

modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-

domeniul-transportului-de-persoane; 

- a organizat, în data de 23 aprilie 2019, 

dezbaterea publică cu privire la proiectul de act 

normativ, conform anunțului postat pe site-ul MDRAP 

la rubrica Transparenta/ Consultari Publice- Anunturi.  

Dezbaterea publică a fost realizată urmare cererii 

formulate de Asociația Elevilor, prin adresa nr. 

300/12.04.2019. 

Minuta ședinței de dezbatere publică pe tema 

proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului 

pentru modificarea și completarea unor acte normative 

în domeniul transportului de persoane din 23 aprilie 

2019, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice este publicată pe pagina: 

http://www.mdrap.ro/userfiles/MINUTA_ 

%20DEZBATERE%20PUBLICA%2023_04_2019.doc 

În perioada 30- 31 mai 2019 a avut loc Conferinţa 

Naţională de transport persoane, organizată la Cluj-

Napoca. 

Concluziile comunicate MDRAP de organizatori, sunt 

următoarele: 

“Adoptarea ordonanţei de urgenţă de mai sus este 

dorită de majoritatea operatorilor privaţi, care sunt 

conştienţi că, în lipsa unei prelungiri, transportul 

judeţean s-ar putea bloca după 30 iunie 2019 (în mai 

puţin de o lună). Practic, chiar dacă prin legea 

328/2019 se prevede prelungirea programului judeţean 

http://www.mdrap.ro/userfiles/MINUTA_


 

 

până la 2 decembrie a.c., cărăuşii nu vor putea 

prezenta la control inspectorilor ISCTR un document 

de transport expirat (licenţa de traseu), iar Autoritatea 

Rutieră Română (ARR) nu va mai prelungi actualele 

licenţe în baza legii 328, pentru că nu este de 

competenţa ei să o facă. Domnul Marius Lungan, 

director în cadrul Inspectoratului de Stat pentru 

Control în Transportul Rutier a confirmat faptul că 

operatorii vor fi sancţionaţi dacă nu vor avea la bordul 

vehiculelor licenţa de traseu valabilă. Astfel, este 

foarte posibil ca vehiculele să fie trase pe dreapta de la 

1 iulie 2019, creându-se un haos general”. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată 

de obiectul proiectului de act 

normativ 

 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare 

a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Prin adresa MDRAP nr. 44.268/02.04.2019 au fost 

consultate structurile asociative ale autorităților publice 

locale. 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene a transmis 

punct de vedere prin adresa nr. 139/16.04.2019. 

În data de 15.04.2019, MDRAP a organizat o întâlnire 

la care au participat reprezentanţii iniţiatorilor 

proiectului de act normativ, ai UNCJR şi ai Consiliilor 

Judeţene. 

O serie de  Consilii Judeţene au exprimat punct de 

vedere, motivat, în sensul promovării cu celeritate a 

proiectului de act normativ: 

-Consiliul Judeţean Gorj,rin adresa nr. 7785/ 

06.05.2019; 

- Consiliul Judeţean Braşov, prin adresa nr. 10/9244/ 

06.06.2019; 

- Consiliul Judeţean Dolj, prin adresa nr. 11034/ 

05.06.2019; 

- Consiliul Judeţean Bihor, prin adresa nr. 11285/ 

05.06.2019; 

- Consiliul Judeţean Brăila, prin adresa nr. 11015/ 

04.06.2019; 

- Consiliul Judeţean Constanţa, prin adresa nr. 

13.044/20.05.2019. 

UNCJR a transmis propuneri şi observaţii prin adresa 

nr. 188/19.06.2019, care au fost preluate integral. 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale în conformitate 

cu prevederile Hotărârii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

5. Informaţii privind avizarea 

de      către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 

 

d) Consiliul Concurenţei 

 

 

 

 

 

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect de act normativ necesită avizul 

Consiliului Legislativ. 

Prezentul proiect de act normativ necesită avizul 

Consiliului Economic şi Social. 

 

 

 

 

Prezentul proiect de act normativ necesită avizul 

Consiliului Concurenţei. 

Consiliul Concurenţei, prin adresa nr. 4321/07.05.2019 

a transmis punctul de vedere asupra prezentului proiect 

de act normativ. 

6. Alte informaţii 

 

După îndeplinirea procedurii de avizare 

interministerială proiectul de act normativ va fi 

transmis Secretariatului General al Guvernului. 

Secţiunea a 7– a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ. 

 

Au fost întreprinse demersurile legale 

prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul 

privind procedurile, la nivelul Guvernului 

pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum şi a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

561/2009. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8 - a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 



 

 

 

  Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă a 
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