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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
    
                                                                                                   Anexa nr.1 

AMENDAMENTE ADMISE   
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.73/1998 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial O.G.73/1998 şi adoptat de Senat Text propus de raportori Motivaţie 

0 1 2 3 
1. O R D O N A N Ţ Ă 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere În 
temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României 
şi al art. 1 pct. 12 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul 
României emite următoarea ordonanţă: 

 

Nemodificat  

2 Art. I. Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind 
transporturile rutiere, publicată În Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 

Nemodificat  

 CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 
 

Nemodificat   
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4.  Art. 1. (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe 
constituie cadrul general pentru organizarea şi 
efectuarea în siguranţă a transporturilor 
rutiere pe teritoriul României, pentru 
asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă 
a transporturilor rutiere de persoane şi 
mărfuri, cu respectarea principiilor liberei 
concurenţe şi a măsurilor de protecţia 
mediului înconjurător, a drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanelor fizice şi 
juridice, şi pentru satisfacerea necesităţilor de 
apărare a ţării. 

 

Art. 1. (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe 
constituie cadrul general pentru organizarea, 
efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente şi 
în siguranţă a transporturilor rutiere de 
persoane şi mărfuri, cu respectarea principiilor 
liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţia 
mediului înconjurător, a drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanelor fizice şi 
juridice, şi pentru satisfacerea necesităţilor 
economiei naţionale şi nevoilor de apărare a 
ţării. 

 

Sintagma "efectuarea în 
siguranţă a transporturilor 
rutiere" se repetă în text. 

Unul din scopuri este şi 
satisfacerea necesităţilor 
economiei naţionale, prevedere 
cuprinsă şi în Legea nr.197/1998 
privind transporturile. 
 

5.  (2) Statul sprijină dezvoltarea şi 
funcţionarea transportului rutier public, 
garantează libera iniţiativă şi autonomia 
operatorilor de transport şi asigură condiţiile 
unui mediu concurenţial normal între 
modurile de transport şi între diferitele 
categorii de operatori de transport rutier. 

 

Nemodificat  

6.  (3) În toate raporturile generate de 
activitatea de transport rutier şi în activităţile 
conexe acesteia, protecţia vieţii umane şi a 
mediului este prioritară. 

 

(3) În toate raporturile generate de 
activitatea de transport rutier şi de activităţile 
conexe acesteia, protecţia vieţii umane şi a 
mediului este prioritară. 

 
 

Textul se referă la raporturile 
generate de activităţile respective 
şi nu în interiorul acestora. 

7.  Art. 2. (1) Prin transport rutier se înţelege Art. 2. (1) Prin "transport rutier" se Înţelege  
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orice operaţiune de transport care se 
realizează cu vehicule rutiere, pentru 
deplasarea persoanelor, mărfurilor şi 
bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este pe o 
anumită porţiune a drumului transportat la 
rândul său pe/de un alt mijloc de transport; 
activităţile conexe transporturilor rutiere sunt 
considerate operaţiuni de transport rutier. 

 

orice operaţiune de transport care se realizează 
cu vehicule rutiere, pentru deplasarea 
persoanelor, mărfurilor şi bunurilor, chiar dacă 
vehiculul rutier este, pe o anumită porţiune a 
drumului, transportat la rândul său pe/de un alt 
mijloc de transport; activităţile conexe 
transporturilor rutiere sunt considerate 
operaţiuni de transport rutier. 

 
8.  (2) Prin operator de transport rutier se 

înţelege orice persoană fizică sau juridică, 
română sau străină, ce deţine în proprietate 
sau are închiriate vehicule rutiere şi care 
efectuează transporturi rutiere interne şi/sau 
internaţionale, direct sau prin intermediar, ori 
prin asociere cu alte persoane fizice sau 
juridice. 

 

(2) Prin "operator de transport rutier" se 
înţelege orice persoană juridică, română sau 
străină, ce deţine în proprietate sau cu orice alt 
titlu vehicule rutiere şi care efectuează 
transporturi rutiere interne şi/sau 
internaţionale, precum şi activităţi conexe 
acestora. 

 

O persoană fizică nu poate 
obţine licenţă de transport, ci 
doar licenţă de execuţie. 

Persoana juridică poate deţine 
vehicule rutiere şi sub alt titlu 
decât cel de proprietate sau 
închiriere. 

Activităţile conexe cuprind o 
sferă mai largă decât 
intermediariatul şi nu trebuie 
excluse. 

Asocierea nu poate avea loc 
decât între operatori. 

Trebuie respectate prevederile 
art.2(1). 

 
9.  (3) Prin operator de transport român se 

înţelege orice operator, astfel cum a fost 
definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul sau 
reşedinţa în România, iar cetăţenii străini să 

(3) Prin "operator de transport rutier 
român" se înţelege orice operator, astfel cum a 
fost definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul 
sau reşedinţa în România, iar cetăţenii străini, 

Trebuie explicitat la ce 
categorii de cetăţeni străini se 
referă reglementarea. 
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aibă şi drept de muncă în România. 

 
folosiţi în activităţile persoanei juridice 
respective, să aibă şi drept de muncă în 
România. 

 
10.  (4) Prin operator de transport rutier străin 

se înţelege  orice operator de transport, astfel 
cum a fost definit la alin. (2), care are sediul 
sau domiciliul în străinătate şi care este 
autorizat să efectueze transporturi rutiere 
internaţionale. 

 

Nemodificat   

11.  Art. 3. (1) Termenii specifici utilizaţi în 
cuprinsul prezentei ordonanţe şi în toate 
actele normative specifice transporturilor 
rutiere, elaborate potrivit prezentei ordonanţe, 
sunt definiţi în anexa nr. 1. 

 

Art. 3. (1) Termenii şi expresiile utilizate în 
cuprinsul prezentei ordonanţe şi în toate actele 
normative specifice transporturilor rutiere, 
elaborate potrivit prezentei ordonanţe, sunt 
definiţi în anexa nr. 1. 

 

În Anexa 1 sunt definite şi 
expresii uzuale. 

12.  (2) Clasificarea categoriilor şi tipurilor de 
transport rutier se prezintă în anexa nr. 2. 

 

Nemodificat  

13.  Art. 4. (1) Ministerul Transporturilor, în 
calitate de organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, este autoritate 
de stat în domeniul transporturilor rutiere şi 
reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe, 
autoritatea competentă care asigură 
realizarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
siguranţa transporturilor rutiere. 

Art. 4. (1) Ministerul Transporturilor, în 
calitate de organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, este autoritate 
de stat în domeniul transporturilor rutiere şi 
reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe, 
autoritatea competentă care asigură cadrul 
general privind realizarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi siguranţa transporturilor rutiere. 

Ministerul Transporturilor nu 
poate asigura decât cadrul 
necesar (condiţiile) pentru 
desfăşurarea transportului. 

14.  (2) Ministerul Transporturilor, în calitate Nemodificat  
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de organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, are următoarele atribuţii: 

 
15.  a) elaborează strategiile de dezvoltare a 

activităţilor de transport rutier; 
 

Nemodificat  

16.  b) elaborează reglementări specifice în 
domeniul transporturilor rutiere; 

 

Nemodificat  

17.  c) elaborează programe de dezvoltare şi 
modernizare a sistemului naţional de 
transport rutier, de siguranţă rutieră şi de 
protecţie a mediului; 

 

Nemodificat  

18.  d) asigură condiţiile unui mediu 
concurenţial normal în activitatea de transport 
rutier, în corelaţie cu celelalte moduri de 
transport; 

 

Nemodificat  

19.  e) stabileşte norme obligatorii pentru 
operatorii de transport; 

 

Nemodificat  

20.  f) stabileşte condiţiile tehnice pe care 
trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, 
metodologia de omologare pentru circulaţie a 
acestora, precum şi metodologia de inspecţie 
tehnică periodică; 

 

Nemodificat  

21.  g) stabileşte condiţiile tehnice şi Nemodificat  
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metodologia de omologare şi certificare a 
echipamentelor, pieselor de schimb şi 
materialelor pentru vehicule rutiere; 

 
22.  h) asigură controlul respectării 

reglementărilor specifice de către utilizatorii  
infrastructurilor şi de către operatorii de 
transport rutier; 

 

Nemodificat  

23.  i) asigură dezvoltarea cercetării şi 
elaborarea de studii în domeniul 
transporturilor rutiere. 

 

Nemodificat  

24.  (3) Ministerul Transporturilor, în calitate 
de autoritate de stat în domeniul 
transporturilor rutiere, are următoarele 
atribuţii: 

 

Nemodificat  

25.  a) exercită autoritatea de registru şi 
inspecţie în transporturile rutiere; 

 

a) exercită autoritatea de registru în 
transporturile rutiere; 

 

Funcţia de inspecţie, dacă se 
referă la inspecţia tehnică, este 
realizată de agenţi economici 
autorizaţi şi controlaţi de 
Ministerul Transporturilor. 

 
26.  b) organizează şi ţine evidenţa tuturor 

tipurilor de vehicule admise în circulaţie, cu 
excepţia celor a căror evidenţă se ţine, 
potrivit legii, de Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul de Interne şi altele 

b) organizează şi ţine evidenţa tuturor 
tipurilor de vehicule admise în circulaţie, cu 
excepţia celor a căror evidenţă se ţine, potrivit 
legii, de Ministerul Apărării Naţionale, 
Ministerul de Interne şi alte instituţii; 

Mai sunt şi instituţii ale 
statului care nu au rang de 
ministere şi cărora, prin lege, li 
se permite ţinerea unei evidenţe 
proprii. 
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asemenea; 

 
 

27.  c) certifică, prin omologare sau prin 
inspecţia tehnică periodică, după caz, 
încadrarea vehiculelor rutiere în normele 
tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 
protecţia mediului şi folosinţa conform 
destinaţiei; 

 

Nemodificat   

28.  d) clasifică vehiculele rutiere de transport 
persoane pe categorii de confort; 

 

Nemodificat   

29.  e) omologhează pentru circulaţie 
vehiculele rutiere, controlează, la producător 
şi vânzător, conformitatea caracteristicilor 
tehnice ale vehiculelor cu tipul omologat şi 
dispune, în caz de neconcordanţă, 
suspendarea sau anularea certificatului de 
omologare; 

 

Nemodificat   

30.  f) certifică sau omologhează, potrivit 
reglementărilor în vigoare, echipamentele, 
piesele de schimb şi materialele pentru 
vehicule rutiere fabricate în ţară sau 
importate, şi dispune, în caz de 
neconcordanţă, suspendarea sau anularea 
certificatului de conformitate sau de 
omologare; 

 

Nemodificat   
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31.  g) certifică încadrarea în normele de 

poluare şi siguranţă a circulaţiei, a vehiculelor 
rutiere destinate transportului internaţional de 
mărfuri sau cu alte caracteristici speciale; 

 

g) clasifică vehiculele rutiere destinate 
transportului internaţional de mărfuri sau cu 
alte caracteristici speciale; 

 

Norma este cuprinsă la lit.c). 

32.  h) certifică sistemele calităţii implementate 
de producătorii de vehicule rutiere, 
componente, echipamente şi materiale 
aferente acestora şi pe cele implementate de 
ofertanţii de servicii în domeniul 
transporturilor rutiere; acreditează 
laboratoarele de încercare aferente 
domeniului rutier; 

 

Nemodificat   

33.  i) autorizează agenţii economici care 
prestează servicii de reparaţii sau desfăşoară 
activitate de reconstruire a vehiculelor rutiere;

 

Nemodificat   

34.  j) autorizează activităţile de transport rutier 
internaţional, direct sau în tranzit, în 
conformitate cu prevederile legale şi ale 
acordurilor şi convenţiilor internaţionale la 
care România este parte; 

 

Nemodificat   

35.  k) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea 
staţiilor de inspecţie tehnică, supraveghează 
şi controlează activitatea acestora şi atestă 
personalul care efectuează inspecţia tehnică 
periodică; 

k) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea 
staţiilor de inspecţie tehnică, supraveghează şi 
controlează activitatea acestora şi atestă 
personalul care efectuează inspecţia tehnică 
periodică la sistemele care concură 

Nu se poate pune problema 
atestării întregului personal care 
este implicat în efctuarea 
inspecţiei tehnice.  
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 nemijlocit la siguranţa circulaţiei; 

 
36.  l) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a 

vehiculelor rutiere în vederea reînmatriculării 
acestora, precum şi inspecţia tehnică 
periodică a acelora care efectuează 
transporturi de persoane şi/sau de mărfuri în 
trafic internaţional; 

 

l) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a 
vehiculelor rutiere în vederea reînmatriculării 
acestora; 

 

 

37.  m) stabileşte norme obligatorii privind 
organizarea şi desfăşurarea transporturilor 
rutiere şi controlează respectarea acestora; 

 

Nemodificat  

38.  n) exercită controlul de stat privind 
respectarea reglementărilor interne şi 
internaţionale în activităţile specifice 
transporturilor rutiere; 

 

Nemodificat  

39.  o) acordă licenţă de transport operatorilor 
pentru efectuarea transporturilor rutiere 
publice; 

 

Nemodificat  

40.  p) acordă licenţă de execuţie pe vehicul în 
funcţie de categoriile şi tipurile de transport 
rutier; 

 

p) acordă licenţă de execuţie în funcţie de 
categoriile şi tipurile de transport rutier; 

 

 

41.  r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea 
centrelor de pregătire şi perfecţionare a 
personalului din sectorul de transporturi 

Nemodificat  
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rutiere, cu excepţia celor care aparţin 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
de Interne, Serviciului Român de Informaţii şi 
altor instituţii similare; 

 
42.  s) stabileşte norme metodologice şi 

organizează pregătirea, examinarea şi 
atestarea profesională a instructorilor şi 
profesorilor necesari procesului de pregătire 
şi perfecţionare profesională a personalului de 
specialitate din domeniul transporturilor 
rutiere; 

 

Nemodificat  

43.  t) elaborează norme privind examinarea 
psihologică şi medicală în vederea eliberării 
permisului de conducere auto, precum şi 
pentru verificările periodice. 

 

t) elaborează, cu avizul Ministerului 
Sănătăţii, norme privind examinarea 
psihologică şi medicală în vederea eliberării 
permisului de conducere auto, precum şi 
pentru verificările periodice. 

 

Normele respective trebuie 
realizate împreună cu Ministerul 
Transporturilor. 

44.  Art. 5. Ministerul Transporturilor poate 
acredita instituţii publice subordonate, 
organisme tehnice specializate şi societăţi 
comerciale, autorizate, care să elaboreze şi să  
pună în aplicare normele tehnice şi 
reglementările specifice transportului rutier şi 
să asigure inspecţia şi controlul tehnic de 
specialitate. 

 

Art. 5. (1) Ministerul Transporturilor poate 
desemna instituţii publice subordonate, regii, 
precum şi societăţi comerciale, care 
funcţionează sub autoritatea sa, care să 
elaboreze şi să  pună în aplicare normele 
tehnice şi reglementările specifice vehiculelor 
rutiere, precum şi transportului rutier, şi să 
asigure inspecţia şi controlul tehnic de 
specialitate. 

 

Deoarece statutul 
organismelor tehnice specializate 
nu este precizat, acesta trebuie 
stabilit din subordinea 
Ministerului Transporturilor, 
asupra cărora are atribuţii. 
Ministerul Transporturilor nu 
poate credita alte instituţii sau 
organisme din subordinea altor 
ministere, fără acceptul acestora. 
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45.  Art. 6. Instituţiile publice, organismele 
tehnice specializate şi societăţile comerciale, 
autorizate, prevăzute la art. 5, se vor 
autofinanţa din tarife şi comisioane, obţinute 
din prestaţii specifice, precum şi din alte 
surse, constituite potrivit legii. 

 

Art. 6. Instituţiile publice, regiile, precum 
şi societăţile comerciale, prevăzute la art. 5, se 
vor autofinanţa din tarife şi comisioane, 
obţinute din prestaţii specifice, precum şi din 
alte surse, constituite potrivit legii. 

 

Pentru respectarea instituţiilor 
acreditate la art.5 

46.  Art. 7. Ministerul Transporturilor este 
autoritatea competentă pentru aplicarea 
acordurilor şi convenţiilor internaţionale, 
bilaterale sau multilaterale, din domeniul 
transporturilor rutiere internaţionale la care 
România este parte. 

 

Nemodificat   

47.  CAPITOLUL II 
Executarea transporturilor 
 

Nemodificat   

48.  Art. 8. Operatorii de transport rutier pot 
efectua transporturi rutiere publice şi/sau în 
interes propriu în condiţiile prezentei 
ordonanţe. 

 
 

Nemodificat   

49.  Art. 9. Transportul rutier public se 
efectuează pe bază de contract, contra plată, 
de către operatori de transport rutier, titulari 
ai licenţelor obţinute în condiţiile prezentei 
ordonanţe, având ca obiect de activitate 

Art. 9. Transportul rutier public se 
efectuează pe bază de contract, contra plată, de 
către operatori de transport rutier, titulari ai 
licenţelor obţinute în condiţiile prezentei 
ordonanţe, având ca obiect de activitate 

Deţinerea nu poate fi limitată 
la proprietate sau chirie. 
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transportul rutier şi care deţin în proprietate 
sau cu chirie vehicule rutiere, indiferent de 
capacitatea de transport a acestora. 

 

transportul rutier şi care deţin în proprietate 
sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, 
indiferent de capacitatea de transport a 
acestora. 

 
50.  Articolul 10 se abrogă. 

 
Articolul 10 se elimină. 
 

 

51.  Art. 11. Transportul rutier în interes 
propriu este efectuat fără încasarea vreunui 
tarif sau a echivalentului în natură ori în 
servicii al acestuia şi se realizează, în 
principal, în următoarele condiţii: 

 

Nemodificat1  

52.  a) foloseşte vehicule deţinute în 
proprietate sau închiriate, care sunt conduse 
de către angajaţi sau de unii membri asociaţi 
ai operatorului de transport; 

 

a) operatorul de transport foloseşte 
vehicule deţinute în proprietate sau cu orice 
alt titlu; 

Nu are nici o relevanţă de cine 
sunt conduse vehiculele. 
Prevederea iniţială este 
restrictivă. 

53.  b) este o activitate accesorie sau auxiliară a 
celorlalte activităţi ale operatorului de 
transport; 

 

Nemodificat  

54.  c) mărfurile sau bunurile sunt proprietatea 
operatorului de transport sau au fost vândute, 
cumpărate sau închiriate, ori au fost produse, 
extrase, prelucrate sau reparate de către 
acesta, scopul fiind numai acela de a le 
deplasa, transportul fiind spre sau de la 
operatorul de transport, pentru satisfacerea 

c) mărfurile sau bunurile transportate sunt 
proprietatea operatorului de transport sau au 
fost vândute, cumpărate sau închiriate, ori au 
fost produse, extrase, prelucrate sau reparate 
de către acesta, scopul fiind numai acela de a 
le deplasa, transportul fiind spre sau de la 
operatorul de transport sau între punctele sale 

Trebuie specificat că 
reglementarea se referă la 
mărfurile sau bunurile 
transportate.  

Au fost omise transporturile 
între punctele de lucru ale unui 
operator, care sunt 
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necesităţilor proprii; 

 
de lucru; 

 
 

preponderente. 

55.  d) persoanele transportate sunt angajaţii 
operatorului de transport sau membri de 
familie ai acestora, scopul transportului fiind 
pentru deplasare în interes familial, social sau 
de binefacere. 

 

d) persoanele transportate sunt angajaţii 
operatorului de transport sau membri de 
familie ai acestuia, scopul transportului fiind 
pentru deplasare în interes al activităţilor 
proprii, familial, social sau de binefacere. 

 

Au fost omise transporturile 
de personal propriu la şi de la 
locul de muncă, precum şi 
deplasarea în interesul 
activităţilor economice prestate. 

56.  Articolul 12 se abrogă Nemodificat  
 

 

57.  Art. 13. Transportul rutier intern şi/sau 
internaţional se execută de către operatorii de 
transport rutier, români sau străini, care deţin 
şi utilizează autovehicule înmatriculate în 
România, conduse de persoane cu cetăţenie 
română sau de către cetăţeni străini cu drept 
de muncă în România. 

 

Art. 13. Transportul rutier intern şi/sau 
internaţional, public sau în interes propru se 
execută de către operatorii de transport rutier, 
licenţiaţi în condiţiile prezentei ordonanţe, 
care deţin şi utilizează autovehicule 
înmatriculate în România, conduse de persoane 
cu cetăţenie română sau de către cetăţeni 
străini cu drept de muncă în România. 

 

Trebuie exemplificate 
categoriile de transport la care se 
face referire. 

Reglementarea se referă 
numai la operatori licenţiaţi. 

Operatorii străini nu pot 
executa transporturi interne, de 
regulă. 

58.  Art. 14. Transporturile rutiere 
internaţionale directe sau în tranzit, sau 
transporturile în zona de mic trafic de 
frontieră pe teritoriul României se pot executa 
de către operatorii de transport rutier străini, 
cu respectarea legislaţiei române, a 
acordurilor şi convenţiilor internaţionale din 
domeniul transporturilor rutiere, la care 
România este parte. 

Art. 14. Transporturile rutiere internaţionale 
directe sau în tranzit, sau transporturile în zona 
de mic trafic de frontieră pe teritoriul 
României se pot executa de către operatorii de 
transport rutier străini, cu respectarea 
legislaţiei române, a acordurilor şi convenţiilor 
bilaterale sau internaţionale din domeniul 
transporturilor rutiere, la care România este 
parte. 

Trebuie incluse şi acordurile 
sau convenţiile bilaterale. 
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59.  Art. 15. Transporturile rutiere în regim de 
cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, 
dacă acordurile şi convenţiile internaţionale 
din domeniul transporturilor rutiere, la care 
România este parte, nu prevăd altfel. 

 

Art. 15. Transporturile rutiere în regim de 
cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, 
dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau 
internaţionale din domeniul transporturilor 
rutiere, la care România este parte, nu prevăd 
altfel. 

 

Trebuie incluse şi acordurile 
sau convenţiile bilaterale. 

60.  Capitolul III 
 Regimul unor bunuri de utilitate publică 

în domeniul transporturilor rutiere 
 

Nemodificat  

61.  Art. 16. Autogările, parcările şi staţiile 
pentru urcarea şi coborârea călătorilor sunt 
bunuri de utilitate publică şi pot fi în 
proprietatea publică a statului, a unităţilor 
administrativ-teritoriale ori proprietate 
privată. 

 

Nemodificat   

62.  Art. 17.(1) Construirea unei autogări 
deschise traficului intern şi/sau internaţional 
se avizează de autoritatea competentă. 

 

Art. 17.(1) Înfiinţarea unei autogări 
deschise traficului intern şi/sau internaţional se 
avizează de către autoritatea competentă şi de 
către consiliul local sau judeţean, după caz. 

 

Asigurarea serviciului public 
este atributul exclusiv al 
consiliilor locale şi judeţene. 

63.  (2) Exploatarea unei autogări deschise 
traficului rutier este permisă numai în baza 
licenţei de execuţie, eliberată deţinătorului 
autogării de către autoritatea competentă, cu 
valabilitate de 5 ani. 

Nemodificat  
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64.  Art. 18. În localităţile în care există 
autogări, plecările, sosirile, şi, respectiv, 
opririle în tranzit stabilite se vor face în şi din 
acestea. 

 

Art. 18. În localităţile în care există 
autogări, plecările, sosirile, şi, respectiv, 
opririle în tranzit stabilite se vor realiza numai 
în şi din acestea. 

 

Intărirea caracterului de 
exclusivitate al prevederii. 

65.  Art. 19. Schimbarea destinaţiei autogărilor 
sau a spaţiilor tehnologice specifice activităţii 
de transport rutier, care ar afecta serviciul 
public, fără acordul autorităţii competente, 
este interzisă. 

 

Art. 19. Schimbarea destinaţiei autogărilor 
sau a spaţiilor tehnologice specifice activităţii 
de transport rutier, care ar afecta serviciul 
public, fără acordul consiliilor locale sau 
judeţene, după caz, este interzisă. 

 

Asigurarea serviciului public 
în teritoriu este un atribut 
exclusiv al administraţiilor locale 
şi este suficient acordul acestora. 

 

66.  Art. 20. Operatorii de transport care 
efectuează transport rutier de persoane prin 
curse regulate au acces nediscriminatoriu la 
serviciile autogării, conform programului de 
transport, contra cost. 

 

Art. 20. Operatorii de transport care 
efectuează transport public rutier de persoane 
prin curse regulate au acces nediscriminatoriu 
la serviciile autogării, conform programului de 
transport, contra cost. 

 

Prevederea nu poate fi 
valabilă şi pentru operatorii de 
transport care efctuează transport 
în interes propriu de persoane. 

67.  Art. 21. Amenajarea parcărilor în zonele 
de protecţie a drumurilor publice este permisă 
cu acordul administratorilor drumurilor. 

 

Art. 21. Amenajarea parcărilor în zonele de 
protecţie a drumurilor publice este permisă cu 
acordul administratorilor drumurilor 
respective. 

 

Fiecărui administrator i se dă 
competenţa exclusiv în zona sa 
de administrare. 

68.  Art. 22. (1) Amenajarea staţiilor pentru 
urcarea şi coborârea călătorilor se face 
conform programelor de transport, la cererea 
operatorilor de transport sau a autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

 

Art. 22. (1) Amenajarea staţiilor pentru 
urcarea şi coborârea călătorilor se face 
conform programelor de transport, de către 
administraţia publică locală respectivă. 

 

Asigurarea serviciului public 
în teritoriu este atributul exclusiv 
al consiliilor locale sau judeţene. 

Amenajarea unei staţii trebuie 
realizată de autoritatea 
administrativă teritorială. 
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69.  (2) Locurile afectate staţiilor pentru 
urcarea şi coborârea călătorilor se stabilesc de 
autorităţile administraţiei publice locale 
conform programului de transport de 
persoane prin curse regulate, cu avizul 
Ministerului de Interne; pentru amplasarea 
staţiilor pe drumurile publice naţionale este 
necesar şi acordul autorităţilor competente. 

 

(2) Locurile afectate staţiilor pentru urcarea 
şi coborârea călătorilor se stabilesc de 
autorităţile administraţiei publice locale 
conform programului de transport de persoane 
prin curse regulate, cu avizul Ministerului de 
Interne; pentru amplasarea staţiilor pe 
drumurile publice naţionale este necesar şi 
acordul autorităţii competente. 

 

Există o singură autoritate 
competentă definită, Ministerul 
Transporturilor. 

70.  (3) Obligaţia amenajării şi întreţinerii 
staţiilor pentru urcarea şi coborârea 
călătorilor aparţine solicitantului. 

 

(3) Obligaţia întreţinerii staţiilor pentru 
urcarea şi coborârea călătorilor aparţine 
administratorului drumului respectiv. 

 

Obligaţia privind amenajarea 
este tratată la alin.(1). 

Obligaţia întreţinerii staţiei 
este în sarcina administratorului 
care întreţine şi drumul 
respectiv. Prin staţie trec mai 
mulţi solicitanţi. 

 
71.  Art. 23. Pentru transportul rutier public de 

persoane în trafic internaţional, efectuat prin 
curse regulate, toate capetele de linie şi 
staţiile de oprire în tranzit sunt stabilite în 
autogări. 

 

Nemodificat   

72.  Art. 24. În localităţile în care nu se află 
autogări pot fi stabilite capete de traseu, în 
care trebuie asigurate serviciile minime 
aferente activităţii dintr-o autogară, cu avizul 
administraţiei publice locale şi al Ministerului 

Art. 24. În localităţile în care nu există 
autogări pot fi stabilite, de către consiliul 
local respectiv, puncte de oprire în tranzit, 
plecare sau sosire, în care să se poată asigura 
facilităţile minime activităţii dintr-o autogară. 

Obligaţia trebuie să fie a 
consiliului local. 

Punctul nu poate fi numit 
capăt de traseu decât dacă 
localitatea este "punct terminus". 
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de Interne. 

 
 Avizul Ministerului de Interne 

nu este relevant. 
 

73.  CAPITOLUL IV 
Regimul vehiculelor rutiere 
 

Nemodificat   

74.  Art. 25. (1) Operatorii de transport rutier 
sunt obligaţi să utilizeze vehicule rutiere care 
se încadrează în normele legale de siguranţă 
şi securitate a transporturilor rutiere. 

 

Art. 25. (1) Operatorii de transport rutier 
sunt obligaţi să utilizeze vehicule rutiere care 
se încadrează în normele legale de poluare, 
siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere. 

 

Normele de poluare au fost 
omise. 

75.  (2) Pentru accesul pe infrastructurile 
rutiere, vehiculele rutiere, fabricate în ţară sau 
În străinătate, care urmează a fi înmatriculate 
sau sunt înmatriculate În România, se supun 
omologării pentru circulaţie pe drumurile 
publice şi inspecţiilor tehnice periodice, după 
caz. 

 

(2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere, 
vehiculele rutiere, fabricate în ţară sau în 
străinătate, înmatriculate sau care urmează a 
fi înmatriculate în România, sunt supuse 
omologării sau certificării pentru circulaţie pe 
drumurile publice şi inspecţiilor tehnice 
periodice, iar cele aparţinând operatorilor de 
transport rutier sunt supuse obţinerii licenţei de 
execuţie pe vehicul, pe categorii şi tipuri de 
transport. 

 

Nu trebuie exclusă obligaţia 
obţinerii licenţei de execuţie. 

Licenţa de execuţie este 
obligatorie şi pentru transportul 
în folos propriu conform legii 
nr.197/1998 privind 
transporturile. 

76.  (3) Transporturile rutiere sunt executate 
numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică 
corespunde normelor şi standardelor 
naţionale de siguranţă rutieră şi protecţia 
mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică 
periodică şi cu licenţă de execuţie valabilă, 
iar certificarea tehnică corespunzătoare clasei 

Se elimină Prevederile se repetă. Sunt 
cuprinse la alin.(1) şi (2). 
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şi tipului de marfă şi/sau persoane 
transportate; 

 
77.  Art. 26. (1) Certificarea şi omologarea 

pentru circulaţia pe drumurile publice a 
autovehiculelor noi sau reconstruite se acordă 
de către autoritatea competentă, care va 
elibera cartea de identitate a vehiculului 
rutier. 

 

Art. 26. (1) Certificarea şi omologarea 
pentru circulaţia pe drumurile publice a 
vehiculelor noi, reconstruite sau importate se 
acordă de către autoritatea competentă, care va 
elibera cartea de identitate a vehiculului rutier 
respectiv. 

 

Au fost omise vehiculele 
importate. 

De corelat în text noţiunea de 
vehicul cu teza a doua enunţată. 

78.  (2) Condiţiile de certificare şi de 
omologare pentru circulaţia pe drumurile 
publice se stabilesc de autoritatea 
competentă. 

 

Nemodificat  

79.  (3) Certificarea şi omologarea pentru 
circulaţia pe drumurile publice vor fi 
solicitate de către producătorii de vehicule 
rutiere sau de reprezentanţii autorizaţi ai 
acestora, ori de persoanele fizice sau juridice 
care le importă, după caz. 

 

(3) Certificarea şi omologarea pentru 
circulaţia pe drumurile publice vor fi solicitate 
de către producătorii de vehicule rutiere, noi 
ori reconstruite, sau de reprezentanţii 
autorizaţi ai acestora, ori de persoanele fizice 
sau juridice care le importă, după caz. 

 

De corelat textul cu 
prevederile art.26(1). 

80.  Art. 27. (1) Agenţii economici care 
prestează servicii de reparaţii şi întreţinere a 
vehiculelor rutiere pot desfăşura aceste 
activităţi numai pe bază de autorizaţie de 
funcţionare eliberată de autoritatea 
competentă. 

 

Art. 27. (1) Agenţii economici care 
prestează servicii de reparaţii, reconstruire 
sau inspecţie tehnică a vehiculelor rutiere pot 
desfăşura aceste activităţi numai pe bază de 
autorizaţie de funcţionare eliberată de 
autoritatea competentă. 

 

Se va corela cu prevederile 
art.4 (3) lit.f). 
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81.  (2) Normele metodologice şi condiţiile de 

desfăşurare a activităţilor de reparaţii şi 
întreţinere a vehiculelor, precum şi condiţiile 
de acordare a autorizaţiilor de funcţionare a 
agenţilor economici care prestează asemenea 
servicii se stabilesc de autoritatea 
competentă. 

 

(2) Normele metodologice şi condiţiile de 
desfăşurare a activităţilor de reparaţii, 
reconstruire sau inspecţie tehnică a 
vehiculelor, precum şi condiţiile de acordare a 
autorizaţiilor de funcţionare a agenţilor 
economici care prestează asemenea servicii se 
stabilesc de autoritatea competentă. 

 

Se va corela cu prevederile 
art.4 (3) lit.f). 

82.  Art. 28. Echipamentele, piesele de schimb 
şi materialele pentru autovehicule şi remorci, 
fabricate în ţară sau importate, trebuie să fie 
certificate sau omologate din punct de vedere 
tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de 
către autoritatea competentă. 

 

Art. 28. Echipamentele, piesele de schimb şi 
materialele pentru autovehicule şi remorci, 
fabricate în ţară sau importate, precum şi 
tehnologiile de recondiţionare a acestora 
trebuie să fie certificate sau omologate din 
punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor 
în vigoare, de către autoritatea competentă. 

 

Trebuie certificate sau 
omologate în cazul 
recondiţionării. 

83.  Art. 29. Lista echipamentelor, pieselor de 
schimb şi materialelor pentru vehiculele 
rutiere, pentru care este necesară certificarea 
sau omologarea, se stabileşte de autoritatea 
competentă. 

 

Nemodificat   

84.  Art. 30. Autovehiculele utilizate în 
transporturile rutiere, cărora li se aplică 
prevederile Acordului european privind 
activitatea echipajelor vehiculelor care 
efectuează transporturi rutiere internaţionale 
(AETR), vor fi echipate cu aparate de control, 
omologate internaţional, instalate şi sigilate 

Art. 30. Autovehiculele utilizate în 
transporturile rutiere, cărora li se aplică 
prevederile Acordului european privind 
activitatea echipajelor vehiculelor care 
efectuează transporturi rutiere internaţionale 
sau alte prevederi legale, vor fi echipate cu 
aparate de control sau înregistrare, 

Termenul de omologare 
internaţională induce confuzie. 

Există şi prevederi interne 
legale care obligă dotarea cu 
aparate de control sau 
înregistrare a activităţii. 

Există şi aparate de 
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conform prescripţiilor tehnice specifice. 

 
omologate, instalate şi sigilate conform 
prescripţiilor tehnice specifice. 

 

inregistrare a activităţii în afara 
celor de control. 

 
85.  Art. 31. (1) Autocarele şi autobuzele 

pentru transporturile publice de persoane în 
trafic naţional şi internaţional se clasifică pe 
stele şi categorii, în funcţie de caracteristicile 
tehnice, de siguranţă şi de confort. 

 

Art. 31. (1) Autocarele şi autobuzele pentru 
transporturile publice de persoane în trafic 
naţional şi internaţional se clasifică, de către 
autoritatea competentă, pe stele şi categorii, 
în funcţie de caracteristicile tehnice, de 
siguranţă şi de confort. 

 

Precizare necesară pentru 
toate prevederile art.31. 

86.  (2) Criteriile şi condiţiile de clasificare a 
autobuzelor şi autocarelor, modelul şi 
conţinutul certificatului de clasificare, precum 
şi perioada de valabilitate a acestuia se 
stabilesc prin norme metodologice elaborate 
de autoritatea competentă, având ca bază 
sistemul de clasificare internaţional. 

 

Nemodificat  

87.  (3) Clasificarea autocarelor şi autobuzelor 
se solicită de operatorul de transport rutier 
care desfăşoară activitate de transport de 
persoane. 

 

Nemodificat  

88.  (4) În cazul în care autocarele şi 
autobuzele nu-şi menţin caracteristicile 
tehnice şi de exploatare, conform criteriilor 
de clasificare, acestora li se retrage 
certificatul de clasificare. 

 

(4) În cazul în care autocarele şi autobuzele 
nu-şi menţin caracteristicile tehnice şi de 
exploatare, conform criteriilor de clasificare, 
acestora li se retrage certificatul de clasificare, 
de către autoritatea competentă. 

 

Precizare necesară. 
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89.  CAPITOLUL V 

Exercitarea profesiei de operator de 
transport rutier public 

 

CAPITOLUL V 
Exercitarea profesiei de operator de 

transport rutier 
 

Transportul rutier cuprinde 
transport în interes public şi în 
interes propriu. 

Transportul în interes propriu 
nu trebuie exclus din prevederile 
acestui capitol, conform 
prevederilor Legii nr.197/1998 
privind transporturile. 

 
90.  Art. 32. Operatorii de transport rutier au 

acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile 
de transport rutier public. 

 

Art. 32. Operatorii de transport rutier au 
acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile 
de transport rutier desfăşurate pe drumul 
public. 

 

Idem poziţia anterioară. 
Prevederea este valabilă 

numai pe drumurile deschise 
circulaţiei publice. 

 
91.  Art. 33. (1) Pot desfăşura activităţi de 

transport rutier public operatorii de transport 
rutier înscrişi în Registrul operatorilor de 
transport rutier, ţinut de autoritatea 
competentă. 

 

Art. 33. (1) Pot desfăşura operaţiuni de 
transport rutier operatorii de transport rutier 
înscrişi în Registrul operatorilor de transport 
rutier, ţinut de autoritatea competentă. 

 

Idem poziţia 89. 
Conform art.2 (1) operaţiunile 

de transport definite se 
licenţiază. 

92.  (2) În Registrul operatorilor de transport 
rutier se înscriu operatorii de transport rutier 
posesori ai licenţei de transport obţinute în 
condiţiile prezentei ordonanţe. 

 

Nemodificat  

93.  (3) Modul de întocmire, completare şi 
gestionare, precum şi condiţiile pentru 
înscrierea în Registrul operatorilor de 
transport rutier se stabilesc de autoritatea 

Nemodificat   
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competentă. 

 
94.  Art. 34. (1) Licenţa de transport se acordă 

operatorilor de transport rutier public care 
îndeplinesc condiţiile de onorabilitate, 
competenţă profesională şi capacitate 
financiară. 

 

Art. 34. (1) Licenţa de transport se acordă 
operatorilor de transport rutier care îndeplinesc 
condiţiile de onorabilitate, competenţă 
profesională şi capacitate financiară. 

 

Operatorul de transport rutier 
în interes public şi în interes 
propriu trebuie să obţină licenţa 
de transport atât timp cât circulă 
pe drumul public. 

 
95.  (2) Condiţia de onorabilitate a operatorului 

de transport se consideră îndeplinită dacă 
persoana sau persoanele care conduc 
permanent şi efectiv activitatea acestuia nu au 
fost condamnate pentru infracţiuni penale 
grave, inclusiv de natură comercială, şi nu au 
fost declarate necorespunzătoare de către 
autoritatea competentă în urma încălcării, în 
mod grav sau repetat, a reglementărilor în 
vigoare privind transporturile. Condiţia se 
consideră îndeplinită, după reabilitarea 
acestora. 

 

Nemodificat  

96.  (3) Condiţia de competenţă profesională 
este îndeplinită dacă persoana care conduce 
permanent şi efectiv activitatea posedă un 
certificat eliberat de autoritatea competentă 
sau o diplomă de absolvire a unei instituţii de 
învăţământ superior tehnic. 

 

(3) Condiţia de competenţă profesională 
este îndeplinită dacă persoana care conduce 
permanent şi efectiv activitatea posedă un 
certificat eliberat de autoritatea competentă sau 
o diplomă de absolvire a unei instituţii de 
învăţământ superior tehnic de specialitate. 

 

 

97.  (4) Condiţia de capacitate financiară se (4) Condiţia de capacitate financiară se Aceste condiţii trebuie 
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consideră îndeplinită dacă operatorul de 
transport dispune de resurse financiare 
suficiente pentru începerea şi desfăşurarea 
activităţii. 

 

consideră îndeplinită dacă operatorul de 
transport dispune de resurse financiare 
suficiente, vehicule şi/sau dotarea necesară 
deţinute sub orice titlu pentru începerea 
şi/sau desfăşurarea activităţii. 

 

îndeplinite şi în timpul 
desfăşurării activităţii, cu ocazia 
reînnoirii licenţelor. 

98.  (5) Criteriile privind îndeplinirea 
condiţiilor de acordare a licenţei de transport 
se stabilesc de autoritatea competentă. 

 

Nemodificat   

99.  Art. 35. (1) Licenţa de transport se 
eliberează de autoritatea competentă pentru o 
perioadă de 5 ani şi se vizează anual. 

 

Nemodificat   

100. (2) În cazul când operatorul de transport 
deţine vehicule rutiere pe bază de contract de 
închiriere, licenţa de transport se acordă pe 
perioada de valabilitate a acestui contract, dar 
nu mai mult de 5 ani. 

 

(2) În cazul când operatorul de transport 
deţine vehicule rutiere pe bază de contract de 
închiriere sau leasing, licenţa de transport se 
acordă pe perioada de valabilitate a acestui 
contract, dar nu mai mult de 5 ani. 

 

Trebuie inclus şi cazul 
contractului de leasing. 

101. Art. 36. Licenţele de transport pot fi 
suspendate sau anulate în caz de abateri grave 
sau repetate de la reglementările specifice 
privind transportul rutier şi protecţia 
mediului, inclusiv de la prevederile caietului 
de sarcini, sau când una dintre condiţiile 
impuse pentru obţinerea licenţei de transport 
nu mai este Îndeplinită. 

 

Nemodificat   
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102. Art. 37. (1) Efectuarea unui transport rutier 

public de o anumită categorie şi de un anumit 
tip de transport este permisă pe baza licenţei 
de execuţie, emisă de autoritatea competentă 
pentru fiecare vehicul, pe număr de circulaţie, 
sau pentru un anumit traseu, în cazul 
transportului rutier de persoane. 

 

Art. 37. (1) Efectuarea unui transport rutier 
de o anumită categorie şi de un anumit tip de 
transport, cu excepţia transportului în 
interes personal, este permisă pe baza licenţei 
de execuţie, emisă de autoritatea competentă 
pentru fiecare vehicul, pe număr de circulaţie 
sau pentru un anumit traseu, în cazul 
transportului rutier public prin servicii 
regulate de transport persoane. 

 

Trebuie inclus şi transportul 
în interes propriu, conform Legii 
nr.197/1998. 

Trebuie exclus transportul în 
interes personal. 

103. Alin.nou Art.37 (11) Transportul public local şi 
judeţean, prin servicii regulate de persoane, 
se execută numai cu licenţă de traseu 
eliberată de autoritatea competentă pe baza 
programelor de transport, emise şi aprobate 
de către consiliile locale ori judeţene, sau 
Consiliul General al municipiului Bucureşti. 
după caz. 

 

Serviciul public este un 
atribut al Consiliilor locale 
judeţene, după caz, care sunt 
răspunzătoare de asigurarea 
transportului public de persoane 
pe fiecare traseu, după programe 
prestabilite, funcţie de 
necesităţile minime de micşorare 
a populaţiei respective. 

Prevedere în concordanţă cu 
art.46 modificat prin 
O.G.nr.73/1998. 

 
104. Alin.nou Art.37 (12) În cazul transporturilor 

publice interjudeţene sau internaţionale, 
prin servicii regulate de persoane, licenţa de 
traseu se eliberează de către autoritatea 
competentă, pe baza programelor de 
transport, emise şi aprobate de către 
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autoritatea competentă, împreună cu  
consiliile judeţene, sau Consiliul General al 
municipiului Bucureşti. după caz. 

 
105. Alin.nou Art.37 (13) În cazul transporturilor în 

regim de taximetrie, licenţele de execuţie 
sunt emise pentru fiecare vehicul de către 
Consiliul local pe raza căruia se desfăşoară 
activitatea, iar licenţa de transport pentru 
persoane juridice, de către autoritatea 
competentă.  

 

 

106. (2) Licenţa de execuţie, împreună cu 
celelalte documente stabilite de autoritatea 
competentă, trebuie să se afle la bordul 
vehiculului rutier şi vor fi prezentate 
organelor de inspecţie şi control abilitate. 

 

(2) Licenţa de execuţie, împreună cu 
celelalte documente stabilite de autoritatea 
competentă, trebuie să se afle la bordul 
vehiculului rutier şi vor fi prezentate la 
cererea organelor de control abilitate. 

 

Documentele vor fi prezentate 
la cererea organelor, nu din 
propriu iniţiativă. 

Nu este definit organul de 
inspecţie. Este suficientă 
autoritatea de control. 

 
107. (3) Licenţa de execuţie se acordă pe 

perioada solicitată de către operatorul de 
transport, dar nu mai mare de un an. 

 

Nemodificat  

108. Art. 38. Licenţa de execuţie poate fi 
suspendată sau anulată în cazul în care nu 
sunt respectate condiţiile impuse la eliberare. 

 

nemodificat  

109. CAPITOLUL VI 
Tarife ce se aplică în domeniul 

Nemodificat  
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transporturilor rutiere  

 
110. Art. 39. Regimul tarifelor şi al 

comisioanelor pentru  eliberarea de licenţe de 
transport şi de licenţe de execuţie se stabileşte 
de autoritatea competentă. 
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111. CAPITOLUL VII 
Răspunderi şi sancţiuni 
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112. Art. 40. Constituie contravenţie, în măsura 
în care, potrivit legii penale nu sunt 
considerate infracţiuni, şi se sancţionează ca 
atare următoarele fapte: 
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113. a) efectuarea de transporturi rutiere sau 
desfăşurarea de activităţi conexe acestora, 
fără licenţe sau cu licenţe cu valabilitate 
expirată, suspendate sau anulate, precum şi 
nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini 
anexe la acestea; 

 

a) efectuarea de transporturi rutiere sau 
desfăşurarea de activităţi conexe acestora, 
conform prevederilor Anexei 2 pct.c, fără 
licenţe sau cu licenţe cu valabilitate expirată, 
suspendate sau anulate, precum şi 
nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini 
anexe la acestea; 

 

Precizare necesară care să 
justifice prezenţa în ordonanţă a 
Anexei nr.2. 

114. b) efectuarea de transporturi pentru terţi, 
contra plată, de către operatorii de transport 
rutier în interes propriu; 

 

b) efectuarea de transporturi pentru terţi, 
contra Platt sau echivalentul în natură sau 
servicii, de către operatorii de transport rutier 
în interes propriu; 

 

Completarea textului cu 
echivalentul plăţii care poate 
constitui o formă de plată. 

115. c) utilizarea de către operatorii de transport Nemodificat   
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români a unor conducători auto străini, fără 
drept de muncă În România, pentru 
conducerea autovehiculelor în trafic naţional 
şi/sau internaţional, ori efectuarea de către 
operatorii de transport străini a transporturilor 
în regim de cabotaj; 

 
116. d) efectuarea de transporturi turistice în 

trafic intern şi internaţional sau de 
transporturi publice de persoane, în trafic 
internaţional, cu autocare neclasificate sau cu 
certificat de clasificare expirat; 

 

d) efectuarea de transporturi turistice în 
trafic intern şi internaţional sau de transporturi 
publice de persoane, în trafic intern şi 
internaţional, cu autocare şi/sau minibuze 
neclasificate sau cu certificat de clasificare 
expirat; 

 

De inclus şi tariful intern, 
precum şi minibuzele care au 
fost omise. 

117. e) acordarea licenţelor de transport şi a 
licenţelor de execuţie pentru operatorii de 
transport rutier public, cu încălcarea 
prevederilor prezentei ordonaţe; 

 

e) acordarea licenţelor de transport şi a 
licenţelor de execuţie pentru operatorii de 
transport rutier, cu încălcarea prevederilor 
prezentei ordonaţe; 

 

Conform prevederilor Legii 
nr.197/19978 privind 
transporturile, se licenţiază şi 
transportul realizat în interes 
propriu. 

 
118. f) transportul de mărfuri periculoase sau 

perisabile şi de animale vii, fără îndeplinirea 
tuturor condiţiilor referitoare la conducătorul 
auto, marfă şi vehicul, impuse acestor 
transporturi; 
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119. g) comercializarea de vehicule ale căror 
caracteristici tehnice nu mai corespund 
datelor menţionate în cartea de identitate a 

g) comercializarea sau utilizarea de 
vehicule ale căror caracteristici de identificare 
nu mai corespund datelor menţionate în cartea 

Trebuie sancţionată şi 
utilizarea categoriei de vehicule 
respective. 
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vehiculului; 

 
 

de identitate a vehiculului; 
 

120. h) comercializarea de vehicule care nu au 
fost supuse omologării pentru circulaţie sau 
de echipamente, piese de schimb şi materiale 
care nu au fost certificate în conformitate cu 
prevederile legale; 

 

h) comercializarea sau utilizarea de 
vehicule care nu au fost supuse omologării 
pentru circulaţie sau de echipamente, piese de 
schimb şi materiale care nu au fost certificate 
în conformitate sau omologate cu prevederile 
legale; 

 

Trebuie sancţionată şi 
utilizarea categoriei de vehicule, 
piese de schimb, echipamente 
sau materialele respective. 

Acordarea cu prevederile art.4 
alin.(3) lit.f) şi art.28. 

 
121. i) funcţionarea autogărilor, unităţilor de 

reparaţii şi întreţinere şi a staţiilor de 
inspecţie tehnică fără autorizaţie sau cu 
termenul de valabilitate expirat; 

 

i) funcţionarea unităţilor de reparaţii şi 
reconstruire a vehiculelor, precum şi a 
staţiilor de inspecţie tehnică fără autorizaţie 
sau cu termenul de valabilitate expirat; 

 

 

122. j) atestarea ca bun pentru circulaţia pe 
drumurile publice a unui vehicul care nu 
îndeplineşte condiţiile tehnice; 

 

Nemodificat  

123. k) nerespectarea metodologiei de efectuare 
a inspecţiei tehnice, de completare şi de 
eliberare a documentelor; 
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124. l) înscrierea unor informaţii false privind 
numărul de stele sau categoria de clasificare a 
autobuzelor sau a autocarelor; 

 

Nemodificat  

125. m) nerespectarea de către conducătorii 
auto a timpilor de conducere şi de repaus, 

Nemodificat  
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stabiliţi conform prevederilor Acordului 
european privind activitatea echipajelor 
vehiculelor care efectuează transporturi 
rutiere internaţionale (AETR); 

 
126. n) modificarea datelor din diagramele 

aparatelor de control prevăzute la art. 30; 
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127. o) efectuarea de transporturi de către 
conducătorul auto, fără a avea la bord toate 
documentele necesare stabilite de autoritatea 
competentă ori fără a elibera legitimaţii de 
călătorie pasagerilor În cazul transportului 
public de persoane; 
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128. p) călătoria fără legitimaţii de călătorie în 
transportul public de persoane prin curse 
regulate în traficul preurban, judeţean, 
interjudeţean şi internaţional; 

 

p) călătoria pasagerilor fără legitimaţii de 
călătorie în transportul public de persoane prin 
curse regulate în traficul local, judeţean, 
interjudeţean şi internaţional; 

 

Prevederea se referă exclusiv 
la pasageri. 

Nu trebuie exclus traficul 
local, care include traficul urban, 
preurban şi rural. 

 
129. q) neluarea avizului autorităţii publice 

locale pentru operaţiunile care se efectuează 
cu respectivul aviz. 
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130. Art. 41. Se sancţionează cu amendă: 
- de la 100.000 lei la 200.000 lei, faptele 

prevăzute la art. 40 lit. p); 
- de la 400.000 lei la 600.000 lei, faptele 

Art. 41. Se sancţionează cu amendă: 
- de la 200.000 lei la 400.000 lei, faptele 

prevăzute la art. 40 lit. p); 
- de la 800.000 lei la 1.200.000 lei, faptele 

Cuantumul amenzilor este 
conform ratei inflaţiei, publicată 
în Monitorul Statistic al 
Consiliului Naţional pentru 
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prevăzute la art. 40 lit. f), m), n), o); 

- de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, faptele 
prevăzute la art. 40 lit. d), e), i), j), k), l), q); 

- de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, 
faptele prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g), 
h). 

 

prevăzute la art. 40 lit. f), m), n), o); 
- de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, faptele 

prevăzute la art. 40 lit. d), e), j), k), l), q); 
- de la 3.200.000 lei la 4.000.000 lei, faptele 

prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g), h). 
 

Statistică. 

131. Art. 41. 1 . Cuantumurile amenzilor 
prevăzute la art. 41 pot fi modificate prin 
hotărâre a Guvernului. 
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132. Art. 42. În cazul în care faptele 
contravenţionale prevăzute la art. 40 sunt 
săvârşite de către agenţi economici sau alte 
persoane juridice, cuantumul amenzilor 
prevăzute la art.41 se triplează. 

 

Eliminat  Nu se poate face o 
discriminare în ce priveşte 
cuantumul amenzilor. 

133. CAPITOLUL VIII 
Dispoziţii finale 
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134. Art. 43.  Contravenţiile prevăzute în 
prezenta lege se constată şi se sancţionează de 
către: 

- personalul autorităţii competente, 
împuternicit în acest scop; 

- ofiţerii şi subofiţerii de poliţie din cadrul 
serviciilor de circulaţie şi poliţie de frontieră, 
pentru activităţi specifice; 

- personalul desemnat de către 

Art. 43.  Contravenţiile prevăzute în 
prezenta lege se constată şi se sancţionează de 
către: 

- personalul împuternicit în acest scop de 
către autoritatea competentă; 

- ofiţerii şi subofiţerii de poliţie din cadrul 
serviciilor de circulaţie şi poliţie de frontieră, 
pentru activităţi specifice; 

- personalul desemnat de către 

Autoritatea competentă, care 
este Ministerul Transporturilor 
nu poate încălca principiul 
autonomiei locale şi să 
împuternicească autorităţile 
locale pentru a executa unele 
controale şi constatări. 

Administraţiile locale au 
atribuţii acordate prin cadrul 
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administraţiile publice locale şi împuternicite 
în acest scop de autoritatea competentă; 

- personalul cu atribuţii de control din 
cadrul Ministerului Finanţelor, conform 
competenţelor acordate; 

- personalul cu atribuţii de control al 
operatorului de transport rutier, numai pentru 
vehiculele proprii acestuia. 

 

administraţiile publice locale şi împuternicite 
în acest scop, în limita atribuţiilor stabilite 
prin lege; 

- personalul cu atribuţii de control din 
cadrul Ministerului Finanţelor, conform 
competenţelor acordate; 

- personalul cu atribuţii de control al 
operatorului de transport rutier, numai pentru 
vehiculele proprii acestuia. 

 

acestei ordonanţe şi a Legii 
nr.197/1998 privind 
transporturile, pentru a controla, 
constata şi sancţiona.  

135. Art. 44. Dispoziţiile referitoare la 
contravenţiile din prezenta ordonanţă se 
completează cu prevederile Legii nr.32/1968 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, cu modificările ulterioare. 
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136. Art. 45. Împotriva măsurii de suspendare 
sau anulare a licenţei de transport sau de 
execuţie, operatorul de transport se poate 
adresa cu plângere instanţelor de contencios 
administrativ, conform Legii contenciosului 
administrativ nr. 29/1990. 

 

Nemodificat   

137. Art. 46.  Consiliile locale orăşeneşti şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
au iniţiativa şi hotărăsc în probleme de interes 
local privind transportul public de persoane, 
cu excepţia celor date prin lege în competenţa 
altor autorităţi publice. 

Art. 46.  Consiliile locale, judeţene sau 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, au iniţiativa şi hotărăsc în probleme 
de interes local privind transportul public de 
persoane, cu excepţia celor date prin lege în 
competenţa altor autorităţi publice. 

Comisiile orăşeneşti, ca şi 
cele municipale şi comunale, 
sunt considerate consilii locale. 

Nu pot fi excluse consiliile 
judeţene, care au atribuţii în 
transportul judeţean şi 
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interurban. 

 
138. Art. 47.  Operatorilor care desfăşoară 

transport rutier în interes propriu, de mărfuri 
şi persoane, în trafic internaţional, cu 
autovehicule care au masa totală maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone sau capacitate 
de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv 
conducătorul auto, transporturi rutiere de 
mărfuri periculoase sau agabaritice, le sunt 
aplicabile dispoziţiile prezentei ordonanţe 
privind exercitarea profesiei de operator de 
transport rutier public. 

 

Art. 47.  Transporturilor rutiere în interes 
propriu, de mărfuri şi persoane, cu 
autovehicule având masa totală maximă 
autorizată mai mică de 3,5 tone sau capacitate 
mai mică de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al 
conducătorului auto,  nu le sunt aplicabile 
dispoziţiile privitoare la activitatea de 
obţinere a licenţei de execuţie pe vehicul, cu 
excepţia cazurilor când se efectuează 
transporturi de mărfuri periculoase şi/sau 
agabaritice. 

 

Prevederile prezentei 
ordonanţe se aplică fără nici o 
discriminare tuturor care execută 
activităţi în legătură cu 
transportul rutier, de mărfuri sau 
persoane, care se desfăşoară pe 
drumuri deschise circulaţiei 
publice. 

În cadrul ordonanţei nu se 
face diferenţa dintre operatorul 
de transport în interes public faţă 
de operatorul de transport în 
interes propriu, conform 
prevederilor Legii ne.197/1998 
privind transporturile. 

Precizarea privind capacitatea 
de transport este cuprinsă în 
Anexa nr.1. 

 
139. Art. II.  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa 

Guvernului nr. 44/1997 se înlocuiesc cu 
anexele nr. 1, respectiv nr. 2, care fac parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 

 

Nemodificat  

140. Art. 49. În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, 
Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind 

Nemodificat   
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normele de organizare şi efectuare a 
transporturilor auto internaţionale de 
persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de 
persoane în trafic interjudeţean şi judeţean şi 
a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi 
periculoase, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 
1994, cu excepţia art. 2 alin. 4, art. 3 şi art. 4, 
precum şi orice alte dispoziţii contrare se 
abrogă. 

 
141. Art.III ordonanţa Guvernului nr.44/1997 

privind transporturile rutiere, cu modficările 
şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, 
se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se articolelor o 
nouă numerotare. 
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142. ANEXA Nr. 1 
 

Nemodificat   

143. D E F I N I Ţ I I 
Pentru aplicarea prezentei ordonanţe, termenii 
şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
 

Nemodificat   

144. - autovehicul - vehicul care se deplasează pe 
drum prin propulsie proprie, cu excepţia 
vehiculelor care circulă pe şine şi a 
mopedelor; 

Nemodificat   



 34

0 1 2 3 
145. - activitate conexă transportului rutier - 

activitate care se desfăşoară în legătură cu 
activitatea de transport rutier şi face parte din 
aceasta; 

- activitate conexă transportului rutier - 
activitate care se desfăşoară în legătură cu 
operaţiuni de transport rutier ; 
 

Unele activităţi conexe, 
conform Anexei nr.2 lit.C fac 
parte din activitatea de trasnport, 
altele însă sunt activităţi 
complementare. 

 
146. - autoturism - autovehicul care, prin 

construcţie şi echipare, este destinat 
transportului de persoane, bagaje şi/sau 
bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe 
scaune, inclusiv cel al conducătorului auto; 
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147. - autobuz - autovehicul amenajat pentru 
transportul de persoane şi al bagajelor 
acestora, având cel puţin 17 locuri pe scaune, 
inclusiv cel al conducătorului auto; 
 

- autobuz - autovehicul destinat şi echipat 
pentru transportul de persoane şi al bagajelor 
acestora, având cel puţin 17 locuri pe scaune, 
inclusiv cel al conducătorului auto; 
 

Nu orice vehicul amenajat 
pentru transportul de persoane 
poate fi numit autobuz. 

Autobuzul este destinat prin 
construcţie pentru transportul de 
persoane. 

 
148. - autocar - autobuz destinat transportului de 

persoane aşezate pe scaune, pe distanţe lungi 
şi în scopuri turistice, în condiţii de confort 
deosebit, prevăzut din construcţie cu spaţii 
special amenajate În afara salonului, pentru 
depozitarea bagajelor; 
 

- autocar - autobuz destinat transportului de 
persoane în scopuri turistice, în condiţii de 
confort deosebit, prevăzut din construcţie cu 
spaţii special amenajate În afara salonului, 
pentru depozitarea bagajelor şi alte servicii; 
 

În definiţia iniţială aproape 
toate autobuzele pot fi definite 
autocare. 

Definiţia de autocar se referă 
la condiţiile de confort speciale 
asigurate pentru turism şi nu de 
lungimea traseului. 

Depozitarea bagajelor nu 
reprezintă singurul serviciu 
asigurat în autocare. 
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149. - agenţie de voiaj - spaţiu special amenajat în 
care se desfăşoară activităţi de eliberare a 
legitimaţiilor de călătorie, informare şi 
îndrumare a călătorilor; 
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150. - autorizaţie de transport internaţional - 
documentul eliberat în conformitate cu 
reglementările În vigoare, care dă dreptul 
operatorului de transport să efectueze În 
anumite condiţii unul sau mai multe 
transporturi pe teritoriul unei alte ţări, pe 
perioada sa de valabilitate; 
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151. - autogară - spaţiu amenajat în care se 
desfăşoară în principal activităţi specifice 
serviciilor regulate de transport public de 
persoane; 
 

- autogară - spaţiul special amenajat în care se 
desfăşoară activităţi conexe serviciilor regulate 
de transport public de persoane; 
 

Nu se poate admite ca în 
spaţiul declarat ca autogară să se 
desfăşoare şi alte activităţi care 
nu au legătură cu serviciile 
reputate de transport călători. 

În spaţiul autogării trebuie să 
se desfăşoare activităţi conexe 
activităţii de transport călători. 

 
152. - cabotaj - operaţiune de transport rutier 

efectuată între două puncte de încărcare-
descărcare aflate pe teritoriul unei ţări, de 
către un operator de transport rutier străin; 
deplasarea fără Încărcătură a unui vehicul 

Nemodificat  
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între două operaţiuni de transport 
internaţional nu este considerată cabotaj; 
 

153. - certificare - activitate prin care un organism 
acreditat eliberează un document scris 
(certificat) care atestă că un produs, proces 
sau serviciu este conform cu condiţiile 
specificate; 
 

- certificare - activitate prin care un organism 
acreditat eliberează un document scris care 
atestă că un produs, proces sau serviciu este 
conform cu condiţiile 
specificate; 
 

Nu se pot admite precizări în 
paranteze. 

154. - colectarea şi expedierea mărfurilor - 
activitate de preluare, depozitare şi expediere 
de mărfuri în partizi mici şi mijlocii; 
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155. - inspecţia tehnică periodică - verificare 
tehnică a vehiculelor rutiere înmatriculate, 
efectuată la termenele stabilite, prin care se 
atestă continuitatea conformităţii acestora cu 
normele tehnice specifice; 
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156. - intermediere În transporturile rutiere - 
operaţiune prin care un agent economic preia 
de la beneficiari comenzile pentru transport 
rutier naţional şi/sau internaţional şi le 
efectuează în nume propriu printr-un operator 
de transport rutier, ori prin asociere cu alţi 
intermediari sau operatori din alte moduri de 
transport, sau intermediază contractarea 
transportului între beneficiari şi operatorii de 
transport rutier; 

- intermediere În transporturile rutiere - 
operaţiune prin care un agent economic preia 
de la beneficiari comenzile pentru transport 
rutier naţional şi/sau internaţional pe care îl 
efectuează în nume propriu printr-un operator 
de transport rutier, ori prin asociere cu alţi 
intermediari sau operatori din alte moduri de 
transport, sau intermediază contractarea 
transportului între beneficiari şi operatorii de 
transport rutier; 
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157. - licenţa de execuţie pentru vehicul - 

documentul operatorului de transport rutier în 
baza căruia acesta poate să execute anumite 
categorii şi tipuri de transporturi, conform 
caracteristicilor tehnice constructive ale 
vehiculului aflat în proprietate sau închiriat, 
pentru care s-a angajat să respecte prevederile 
caietului de sarcini; 
 

- licenţa de execuţie pentru vehicul - 
documentul operatorului de transport rutier în 
baza căruia acesta poate să execute anumite 
categorii şi tipuri de transporturi, conform 
caracteristicilor tehnice constructive ale 
vehiculului pe care îl  deţine sub orice titlu, 
pentru care s-a angajat să respecte prevederile 
caietului de sarcini; 
 

Vehicul ce poate fi deţinut şi 
sub alte titluri decât în 
proprietate sau închiriate. 

158. - licenţa de execuţie pentru activităţi conexe 
transportului rutier - documentul prin care un 
agent economic poate să execute activităţi 
conexe transportului rutier (autogară, agenţie 
de voiaj, colectare şi expediere a mărfurilor, 
mesagerie, intermediere etc.), pentru care s-a 
angajat să respecte prevederile caietului de 
sarcini, anexă la aceasta; 
 

- licenţa de execuţie pentru activităţi conexe 
transportului rutier - documentul prin care un 
agent economic poate să execute activităţi 
conexe transportului rutier, pentru care s-a 
angajat să respecte prevederile caietului de 
sarcini, anexă la aceasta; 
 

Activităţile conexe sunt 
definite în Anexa nr.2 pct.C2. 

159. - licenţa de transport - documentul prin care 
se atestă că operatorul de transport rutier 
îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, 
competenţă profesională şi capacitate 
financiară, având dreptul să efectueze 
transporturi rutiere, cu respectarea 
reglementărilor naţionale şi internaţionale În 
domeniu şi a prevederilor caietului de sarcini, 
anexă la aceasta; 

- licenţa de transport - documentul prin care se 
atestă capacitatea operatorului de transport 
rutier de a executa transport rutier şi că 
îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, 
competenţă profesională şi capacitate 
financiară, având dreptul să efectueze 
transporturi rutiere, cu respectarea 
reglementărilor naţionale şi internaţionale În 
domeniu şi a prevederilor caietului de sarcini, 

Licenţa de transport trebuie să 
ateste, în afară de onorabilitate, 
competenţa profesională, 
capacitatea financiară şi 
capacitatea operatorului de a 
executa astfel de transporturi. 
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 anexă la aceasta; 

 
160. - licenţa de execuţie pentru traseu - 

documentul În baza căruia operatorul de 
transport rutier obţine dreptul de a executa 
transporturi publice de persoane prin servicii 
regulate sau servicii regulate speciale în trafic 
naţional sau internaţional pe un anumit traseu, 
conform caietului de sarcini, anexă la aceasta;
 

Nemodificat   

161. - mesagerie - activitate de transport bagaje, 
pachete şi colete neînsoţite, prin curse 
speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce 
deservesc traseele de transport de persoane 
prin servicii regulate; 
 

Nemodificat   

162. - masă totală maximă autorizată - masa totală 
maximă a vehiculului încărcat, declarată 
admisibilă cu prilejul omologării de către 
autoritatea competentă; 
 

Nemodificat  

163. - minibuz (sau microbuz) - autovehicul 
destinat prin construcţie transportului a 9-17 
persoane pe scaune, inclusiv conducătorul 
auto, dar nu mai mult de 22 persoane aşezate 
pe scaune şi în picioare; 
 

- minibuz (sau microbuz) - autovehicul 
destinat prin construcţie transportului a 10-17 
persoane pe scaune, inclusiv conducătorul 
auto, dar nu mai mult de 22 persoane aşezate 
pe scaune şi în picioare; 
 

Clasificarea se realizează 
exclusiv funcţie de numărul de 
scaune şi nu funcţie de numărul 
total de persoane aşezate în 
picioare.  

164. - omologare - autorizare de comercializare 
sau de utilizare într-un scop precizat sau în 

Nemodificat  
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condiţii stabilite a unui produs, proces sau 
serviciu; 

165. - omologare pentru circulaţie - autorizare de 
admitere în circulaţia pe drumurile publice, în 
condiţii reglementate, a vehiculelor rutiere; 
 

Nemodificat  

166. - operator pentru activităţi conexe 
transportului rutier - agent economic care 
desfăşoară activităţi conexe pentru 
transporturile rutiere; 
 

Nemodificat  

167. - program de transport - documentul care se 
Întocmeşte de autoritatea competentă, prin 
care se stabilesc traseele pentru transportul 
public de persoane prin servicii regulate, 
orarul de circulaţie, punctele de plecare, 
sosire şi de oprire în parcurs; 
 

- program de transport - documentul care se 
Întocmeşte de autoritatea competentă, 
Consiliile locale ori judeţene, sau Consiliul 
General al municipiului Bucureşti, după 
caz, prin care se stabilesc traseele pentru 
transportul public de persoane prin servicii 
regulate, orarul de circulaţie, punctele de 
plecare, sosire şi de oprire în parcurs; 
 

Asigurarea serviciului public 
este atributul administraţiei 
locale sau judeţene, după caz. 

Ministerul Transporturilor, ca 
autoritate competentă nu poate 
prelua atributele administraţiei 
locale. 

 

168. - refabricare (reconstrucţie) a vehiculelor - 
activitate de producţie industrială pe un flux 
de fabricaţie cu o tehnologie elaborată sau 
avizată de producătorul iniţial al vehiculelor 
respective, cu un sistem de asigurare a 
calităţii, certificat de organisme competente; 
 

- refabricare (reconstrucţie) a vehiculelor - 
activitate de producţie industrială de vehicule, 
folosind piese, ansamble şi subansamble noi 
sau recondiţionate, pe un flux de fabricaţie cu 
tehnologie şi sistem de asigurare a calităţii, 
certificate de organisme competente; 
 

Trebuie definită sfera de 
activitate; producţia de vehicule. 

Trebuie specificat că în 
activitatea derefabricare se 
folosesc ansamble, subansamble 
şi piese noi sau recondiţionate. 

169. - remorcă - vehicul rutier care nu dispune de 
un sistem propriu de propulsie şi care este 

Nemodificat  Autovehiculul remorcat 
trebuie să fie asimilat su o 
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destinat să fie tractat de autovehicul; 
 

remorcă pentru a se lua în 
consideraţie masa maximă 
autorizată, dacă este remorcat, 
pentru siguranţa circulaţiei. 

 
170. - serviciu regulat de transport persoane - 

activitate în cursul căreia se transportă 
persoane, pe bază de legitimaţii de călătorie, 
pe un traseu stabilit, respectând un grafic 
orar, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate 
în staţiile publice sau la capetele de traseu; 
 

Nemodificat  

171. - serviciu regulat special de transport 
persoane - serviciu regulat în cursul căruia se 
transportă, pe bază de legitimaţii eliberate de 
beneficiarul transportului, numai o anumită 
categorie de persoane, acestea fiind îmbarcate 
sau debarcate în puncte de oprire stabilite, 
altele decât staţiile publice; 
 

Nemodificat  

172. - serviciu-navetă - activitate în cadrul căreia, 
prin repetate curse dus-întors, sunt 
transportate grupuri de persoane formate 
anterior, de la un singur punct de plecare la o 
singură destinaţie;  
 

Se elimină Definiţia nu este necesară 
deoarece noţiunea nu se 
regăseşte în economia 
ordonanţei. 

 

173. - staţie publică - punct de pe traseul unui 
serviciu regulat de transport persoane, 
amenajat şi semnalizat corespunzător, în care 

Nemodificat  
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opresc autovehiculele pentru urcarea şi 
coborârea călătorilor; 
 

174. - serviciul ocazional de transport persoane - 
activitate care nu poate fi definită ca serviciu 
regulat sau serviciu-navetă şi care poate fi 
efectuată de către operatorii de transport 
numai pe baza unui contract unic, pentru un 
anumit grup de persoane anterior constituit, 
nominalizat în lista pasagerilor; 
 

- serviciul ocazional de transport persoane - 
activitate care poate fi efectuată de către 
operatorii de transport numai pe baza unui 
contract unic, pentru un anumit grup de 
persoane anterior constituit, nominalizat în 
lista pasagerilor; 
 

Textul rămas este suficient 
pentru definire. 

Serviciul ocazional se execută 
pe un contract o singură dată. 

175. - sistemul calităţii - structuri organizatorice, 
proceduri, procese şi resurse necesare pentru 
implementarea managementului calităţii; 
 

Nemodificat  Termenul nu este utuilizat în 
textul ordonanţei. 

176. - supraveghere - evaluarea efectuată de un 
organism acreditat, pentru a determina dacă 
un produs, proces sau serviciu este în 
continuare conform cu condiţiile specificate; 
 

Nemodificat   

177. Definiţie nouă - transport special - transport de mărfuri, 
bunuri sau persoane, efectuat cu unul sau 
mai multe vehicule, în condiţii speciale de 
transport; 
 

Este necesară definirea acestui 
tip de transport din Anexa 2, 
pct.A6.  

178. Definiţie nouă - transport specializat -  transport de bunuri 
sau persoane cu vehicule prevăzute cu 
amenajări speciale în acest scop; 
 

Este necesară definirea acestui 
tip de transport din Anexa 2, 
pct.A6. 
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179. - transport public de persoane - activitate de 

transport persoane contra plată, prin servicii 
regulate, servicii-navetă sau servicii 
ocazionale; 
 

- transport public de persoane - activitate de 
transport persoane contra plată sau 
echivalentul în natură ori servicii; 
 

Orice formă de transport 
persoane plătit este transport 
public de persoane. 

Nu trebuie exclus, ca formă 
de plată, echivalentul în natură 
sau servicii, conform Legii 
nr.197/1998 privind 
transporturile. 

 
180. - transport rutier naţional - operaţiune de 

transport care se execută cu un vehicul rutier 
Înmatriculat într-o ţară, numai pe teritoriul 
ţării respective; 
 

Nemodificat  

181. - transport rutier internaţional - operaţiune 
de transport în cursul căreia un vehicul rutier 
se deplasează pe teritoriul a cel puţin două 
ţări; 
 

- transport rutier internaţional - operaţiune de 
transport care se execută cu un vehicul rutier 
între localităţile situate pe teritoriul a cel 
puţin două ţări; 
 

Definiţia trebuie să fie în 
concordanţă cu termenii 
definiţiei anterioare. 

Pentru a preîntâmpina riscul 
executării a mai multor 
transporturi succesive pe 
teritoriul unei singure ţări. 

 
182. - transport rutier urban de persoane - 

operaţiune de transport persoane care se 
execută cu un vehicul rutier numai pe 
teritoriul administrativ al unei localităţi; 
 

- transport rutier local de persoane - operaţiune 
de transport persoane care se execută cu un 
vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ 
al unei localităţi; 
 

Termenul trebuie să 
definească cazul general al 
transportului pe teritoriul unei 
localităţi, care poate fi şi o 
comună. 
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183. - transport rutier judeţean - operaţiune de 

transport care se execută cu un vehicul rutier 
pe teritoriul aceluiaşi judeţ; 
 

- transport rutier judeţean - operaţiune de 
transport care se execută cu un vehicul rutier, 
între cel puţin două localităţi, pe teritoriul 
aceluiaşi judeţ; 
 

Condiţie minimă obligatorie 
pentru a defini transportul rutier 
judeţean. 

Există riscul de a confunda 
transportul local şi transportul 
rutier judeţean prin definiţia 
iniţială. 

 
184. - transport rutier interjudeţean - operaţine de 

transport care se execută cu un vehicul rutier 
între localităţi situate pe teritoriul a două sau 
mai multe judeţe; 
 

Nemodificat  

185. - vehicul pentru transportul mărfurilor 
periculoase - vehicul care este astfel construit 
şi echipat încât respectă condiţiile tehnice 
impuse prin reglementările în vigoare pentru 
transportul mărfurilor periculoase; 
 

Nemodificat  

186. - vehicul pentru transportul mărfurilor 
perisabile - vehicul special amenajat pentru 
transportul de mărfuri la temperaturi 
controlate; 
 

Nemodificat  

187. - vehicul pentru transportul animalelor vii - 
vehicul special amenajat pentru transportul de 
animale şi păsări vii; 

Nemodificat  

188. - vehicul rutier - sistem mecanic care circulă 
pe drum cu sau fără mijloace proprii de 

Nemodificat  
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propulsare şi care se utilizează pentru 
transportul de persoane, mărfuri, bunuri ori 
pentru efectuarea de servicii sau lucrări; fac 
excepţie de la prevederile prezentei ordonanţe 
vehiculele cu tracţiune animală şi cele 
Împinse sau trase cu mâna. 
 

189. ANEXA Nr. 2 
 

Nemodificat  

190. CATEGORII ŞI TIPURI DE TRANSPORT 
 

Nemodificat  

191. I. CATEGORIILE DE TRANSPORTURI 
RUTIERE 
 

Nemodificat  

192. A. Clasificare din punct de vedere al 
desfăşurării transportului: 
 

A. Clasificare din punct de vedere al 
desfăşurării transportului: 
 

Este necesar a se specifica că 
este vorba de un transport rutier. 

 
193. A. 1. Transporturi în trafic naţional; 

 
A. 1. Transport rutier naţional; 
 

Transportul în trafic naţional 
cuprinde toate modurile de 
transport. 

Respectarea definiţiei din 
Anexa nr.1 A. 

 
194. A. 2. Transporturi în trafic internaţional. 

 
A. 2. Transport rutier internaţional. 
 

Transportul în trafic 
internaţional cuprinde toate 
modurile de transport. 

Respectarea definiţiei din 
Anexa nr.1 A. 
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195. B. Clasificare din punct de vedere al 

caracterului activităţii: 
1. Transporturi publice; 
2. Transporturi în interes propriu. 
 

B. Clasificare din punct de vedere al 
caracterului transportului rutier: 
1. Transport public; 
2. Transport în interes propriu. 
 

Activităţile de transport 
cuprind şi activităţile conexe, 
conform definiţiei art.2 alin.(1). 

196. C. Clasificare din punct de vedere al 
caracterului transportului: 
1. Transporturi propriu-zise; 
2. Activităţi conexe: 
2.1. - Activităţile desfăşurate în cadrul 
autogării; 
2.2. - Activitatea de agenţie de voiaj; 
2.3. - Activitatea de intermediere a 
transporturilor; 
2.4. - Activitatea de colectare şi expediere a 
mărfurilor; 
2.5. - Activitatea de mesagerie; 
2.6. - Alte activităţi conexe. 
 

C. Clasificare din punct de vedere al 
caracterului activităţilor de transport: 
1. Transporturi propriu-zise; 
2. Activităţi conexe: 
2.1. - Activităţile desfăşurate în cadrul 
autogării; 
2.2. - Activitatea de agenţie de voiaj; 
2.3. - Activitatea de intermediere a 
transporturilor; 
2.4. - Activitatea de colectare, expediere şi 
distribuţie a mărfurilor; 
2.5. - Activitatea de mesagerie; 
2.6. - Alte activităţi conexe, care vor fi 
definite prin Hotărâre de Guvern. 
 

Enumerările de la pct.C1 şi 
C2 sunt activităţi de transport, 
conform definiţiei de la art.2 
alin.(1). 

Activitatea de distribuire a 
mărfurilor a fost omisă. 

Activitatea de întreţinere, 
inspecţie tehnică şi reparaţii sunt 
activităţi conexe importante, care 
se licenţiază. 

Este necesar a se preciza cine 
stabileşte eventualele alte 
activităţi conexe. La finalul 
Anexei nr.2 există această 
precizare. 

 
197. II. TIPURILE DE TRANSPORTURI 

RUTIERE 
 

Nemodificat   

198. A. Transporturi de mărfuri şi bunuri Nemodificat  
 

 

199. 1. - Transporturi de mărfuri generale; 
2. - Transporturi de mărfuri perisabile; 
3. - Transporturi de mărfuri periculoase; 

1. - Transporturi de mărfuri generale; 
2. - Transporturi de mărfuri perisabile; 
3. - Transporturi de mărfuri periculoase; 

Este necesar a se preciza cine 
stabileşte eventualele alte 
transporturi. La finalul Anexei 
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4. - Transporturi de animale vii; 
5. - Transporturi de mărfuri cu mase şi/sau 
dimensiuni depăşite; 
6. - Transporturi cu vehicule specializate; 
7. - Transporturi speciale cu vehicule; 
8. - Alte transporturi. 
 

4. - Transporturi de animale vii; 
5. - Transporturi de mărfuri cu mase şi/sau 
dimensiuni depăşite; 
6. - Transporturi cu vehicule specializate; 
7. - Transporturi speciale cu vehicule; 
8. - Alte transporturi, care vor fi stabilite prin 
Ordin al ministrului transporturilor. 
 

nr.2 există această precizare. 

200. B. Transporturi de persoane 
 

Nemodificat  

201. 1. - Transporturi prin servicii regulate; 
2. - Transporturi prin servicii regulate 
speciale; 
3. - Transporturi prin curse ocazionale; 
4. - Transporturi prin curse ocazionale 
turistice; 
5. - Transporturi în regim de taxi; 
6. - Transporturi în regim rent a car; 
7. - Alte transporturi. 
 

1. - Transporturi prin servicii regulate; 
2. - Transporturi prin servicii regulate speciale;
3. - Transporturi prin curse ocazionale, altele 
decât turistice; 
4. - Transporturi prin curse ocazionale 
turistice; 
5. - Transporturi în regim de taxi; 
6. - Transporturi în regim rent a car; 
7. - Alte transporturi, care vor fi stabilite prin 
Ordin al ministrului transporturilor. 
 

Idem cap.II A. 

202. C. Transport mixt de mărfuri şi persoane 
 

Nemodificat   

 


