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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         Bucureşti, 15.04.2009 
                    Nr.23/435/2008 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2005 privind transporturile rutiere, primit cu adresa nr..P.L.x 604 din 8 

octombrie 2008. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
        
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 15.04.2009 

                                                                                        Nr.23/435/2008 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere  

 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere. 
  Prin Ordonanţa de urgenţă nr.74/2008, Guvernul a propus modificarea unor prevederi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2005 în legătură cu aplicarea regulilor comune pentru transportul internaţional de călători şi în 
transportul naţional de călători. 
  Proiectul de ordonanţă de urgenţă a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.666 din 4 iunie 
2008 cu observaţii şi propuneri privind normele de tehnică legislativă care au fost preluate în text. 
  În şedinţa din 29 septembrie 2008, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 
privind transporturile rutiere, întrucât Ordonanţa de urgenţă nu răspunde motivaţiilor invocate în preambulul actului 
normativ şi nu rezolvă unele aspecte critice din domeniul transporturilor rutiere. 
  Potrivit prevederilor articolul 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, Camera 
decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a comunicat, prin avizul nr.P.L.x 604 – 31/963 din 27 ianuarie 
2009, că „membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil  proiectul de lege cu amendamente  
adoptate prin care se propune adoptarea  proiectului de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind 
transportul rutier, întrucât ordonanţa de urgenţă transpune prevederi ale dreptului comunitar în domeniu. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a comunicat, prin 
avizul nr.23/435 din 5 februarie 2009, că „membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere”. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 1 aprilie 2009. 
  La lucrări au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Marin Anton. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, 
cu amendamente admise şi amendamente respinse. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

I.   A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.74/2008/OUG 
nr. 109/2005 

Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţie 

0 1 2 3 4 
1  LEGE 

privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2005 privind transporturile 
rutiere 
 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.74/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 
privind transporturile rutiere 

 

 

2  
 
 

ARTICOL UNIC. – Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru 
modificarea         şi         completarea 

Art.I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 74 din 11 iunie 
2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului  nr. 
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0 1 2 3 4 
  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2005 privind 
transporturile rutiere , publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 451 din 17 iunie 2008. 
 

109/2005 privind transporturile 
rutiere,  publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr. 451 din 17 
iunie 2008, cu următoarele 
modificări şi completări 

 

3 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 

109/2005  privind transporturile 
rutiere 

 

Nemodificat Nemodificat  

4 1. La articolul 3 alineatul (1), 
punctele 9 şi 16 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
 
 
8. autogară - spaţiu special 
delimitat, amenajat şi dotat 
pentru a permite staţionarea 
autobuzelor la peroane, pentru 
urcarea sau coborârea 
persoanelor, precum şi pentru o 
oferi condiţii şi servicii pentru 
autobuze şi pentru persoanele 
aflate în aşteptare;  
(text art. 3 alin. (1) pct. 8 din 
OUG 109/2005) 
 
9. cap de traseu - localitatea de 
plecare sau localitatea de 
destinaţie, aferentă unui traseu; 
 

 
 
 
 
 
 

______ 

1. La articolul I, punctul 1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„La articolul 3 alineatul (1), 
punctele 8, 9 şi 16 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
8. autogară - spaţiu special delimitat, 
amenajat şi dotat pentru a permite 
plecarea şi sosirea autobuzelor, 
inclusiv cele aflate în tranzit, 
asigurând  urcarea sau coborârea 
persoanelor, precum şi  condiţii şi 
servicii pentru autobuze şi pentru 
persoanele aflate în aşteptare;  
 
 
 
 
9. cap de traseu – punct de plecare 
sau punct de destinaţie, aferent unui 
traseu, utilizat pentru 
urcarea/coborârea persoanelor 

 
 
 
 
 
 
Completare necesară 
deoarece în autogară se 
realizează, în primul 
rând, plecarea şi sosirea 
autobuzelor.  
 
 
 
 
 
 
 
Completarea definiţiei 
este necesară pentru ca 
localitatea respectivă să 
nu devină cap de traseu 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. cursă - traseu parcurs de un 
autobuz care, după atingerea 
localităţii cap de traseu de 
destinaţie, revine la localitatea 
cap de traseu de plecare, în 
cadrul aceleiaşi operaţiuni de 
transport de persoane;” 
 

transportate prin servicii regulate 
de transport rutier public. În 
condiţiile în care în interiorul unei 
localităţi există două sau mai multe 
puncte de plecare sau de destinaţie, 
după caz, localitatea respectivă va fi 
considerată cap de traseu. 
 
16. cursă - traseu parcurs de un 
autobuz care, după atingerea capului 
de traseu de destinaţie, revine la 
capul de traseu  de plecare, în cadrul 
aceleiaşi operaţiuni de transport de 
persoane”; 
 

pentru fiecare punct de 
plecare sau destinaţie, 
deoarece nu toate 
punctele cap de traseu 
sunt situate în localităţi. 
 
 
 
În conformitate cu 
prevederile de la pct.9. 
 

5 2. La articolul 3 alineatul (1), 
după punctul 16 se introduce 
un nou punct, punctul 161, cu 
următorul cuprins: 
„161. declaraţie pentru 
transportul internaţional de 
persoane - act prin care un 
operator de transport declară că 
va efectua transport rutier public 
în calitate de 
asociat/subcontractant în cadrul 
unui serviciu regulat de transport 
de persoane în trafic 
internaţional;”  
 

 2. La articolul I punctul 2, punctul 
161  al alineatului (1) al articolului 3 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„161. declaraţie pentru transportul 
internaţional de persoane - act prin 
care un operator de transport declară 
că va efectua transport rutier public în 
calitate de subcontractant în cadrul 
unui serviciu regulat de transport de 
persoane în trafic internaţional;” 
 
 

 
 
 
 
Conform prevederilor 
Regulamentului CEE nr. 
684/1992 

6 3. La articolul 3 alineatul (1) 
punctele 18 şi 34 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
„18. grafic de circulaţie - 
document care conţine 

 3. La articolul I punctul 3, punctele 
18 şi 34 ale alineatului (1) al 
articolul 3, se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„18. grafic de circulaţie - document 
care conţine denumirea traseului, 

 
 
 
 
În cazul transportului 
internaţional graficul de 
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0 1 2 3 4 
denumirea traseului, autogările şi 
staţiile publice aflate pe un 
traseu, distanţele dintre acestea, 
orele de plecare, respectiv de 
sosire, zilele în care se 
efectuează transporturile. În 
cazul transportului rutier 
internaţional, graficul de 
circulaţie poate să prevadă, în 
plus faţă de localităţile situate 
pe traseu, şi alte localităţi 
reprezentând ramificaţii ale 
traseului; 
34. program de transport 
interjudeţean - program întocmit 
şi aprobat de autoritatea 
competentă, prin care se 
stabilesc traseele pentru 
transportul rutier public de 
persoane prin servicii regulate, 
graficele de circulaţie, numărul 
autovehiculelor necesare, 
precum şi capacitatea de 
transport minimă a acestora. 
Capacitatea de transport a 
autovehiculului este dată de 
numărul de locuri pe scaune 
înscris în certificatul de 
clasificare; 
 

autogările,  staţiile publice şi capetele 
de traseu aflate pe un traseu, 
distanţele dintre acestea, orele de 
plecare, respectiv de sosire, zilele în 
care se efectuează transporturile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. program de transport 
interjudeţean - program întocmit şi 
aprobat de autoritatea competentă, 
prin care se stabilesc traseele pentru 
transportul rutier public de persoane 
prin servicii regulate, graficele de 
circulaţie, capetele de traseu, 
autogările, staţiile publice, numărul 
autovehiculelor necesare, precum şi 
capacitatea de transport minimă a 
acestora. Capacitatea de transport a 
autovehiculului este dată de numărul 
de locuri pe scaune înscris în 
certificatul de clasificare pe stele sau 
categorii;” 
 
 

circulaţie nu poate 
conţine localităţi care nu 
fac parte din traseu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru completarea 
definiţiei în concordanţă 
cu definiţiile anterioare 
 
 
 

7 4. La articolul 3 alineatul (1), 
punctul 27 se abrogă. 
 

 Nemodificat 
 
 

 

8 5. La articolul 3 alineatul (1), 
după punctul 35 se introduce 
un nou punct, punctul 351, cu 
următorul cuprins: 

 4. La articolul I, punctul 5 se 
abrogă. 
 

Orice localitate unde are 
loc îmbarcarea/ 
debarcarea programată 
face parte din traseu şi nu 
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„351. ramificaţie a traseului - 
localitate situată în afara 
traseului unde are loc 
îmbarcarea/debarcarea 
persoanelor care utilizează 
serviciul regulat de transport 
aferent traseului respectiv;” 
 

este în afara acestuia. 
 
 

9 6. La articolul 3 alineatul (1), 
punctul 40 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 „40. traseu - parcurs care 
asigură legătura dintre localitatea 
cap de traseu de plecare şi 
localitatea cap de traseu de 
destinaţie, pe care se efectuează 
transport rutier public de 
persoane prin servicii regulate şi 
servicii regulate speciale. În 
funcţie de amplasarea 
localităţilor cap de traseu şi de 
itinerarul dintre acestea, traseele 
pot fi locale, judeţene, 
interjudeţene şi internaţionale; 
traseele dintre municipiul 
Bucureşti şi alte localităţi sunt 
trasee interjudeţene. Traseele 
dintre aceleaşi două localităţi cap 
de traseu pe itinerare diferite se 
consideră trasee diferite;” 
 
 

 5. La articolul I punctul 6, punctul 
40 al alineatului (1) al articolului 3 
se modifică şi  va avea următorul 
cuprins: 
„40. traseu - parcurs care asigură 
legătura dintre capul de traseu de 
plecare şi  capul de traseu de 
destinaţie, pe care se efectuează 
transport rutier public de persoane prin 
servicii regulate şi servicii regulate 
speciale. În funcţie de amplasarea 
capetelor  de traseu şi de itinerarul 
dintre acestea, traseele pot fi locale, 
judeţene, interjudeţene şi 
internaţionale. Traseele dintr-o 
asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară având ca obiect 
transportul public rutier de 
persoane prin servicii regulate, sunt 
considerate trasee locale. Traseele 
dintre municipiul Bucureşti şi alte 
localităţi sunt trasee interjudeţene, cu 
excepţia traseelor dintre municipiul 
Bucureşti şi localităţile din judeţul 
Ilfov care sunt trasee locale. 
Traseele dintre aceleaşi două  capete 
de traseu pe itinerare diferite,  se 
consideră trasee diferite.;” 
Dep.Mircea Marin – PD-L 

 
 
 
 
Preluare din OUG nr. 
110/2008 
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0 1 2 3 4 
10  

 
 
 
 
 
 

______ 

 6. La articolul I, după punctul 6 se 
introduce un nou punct,punctul 61 , 

cu următorul cuprins: 
„61. La articolul 3 alineatul (1), 
după punctul 46 se introduce un 
nou punct, punctul 461 ,,cu 
următorul cuprins: 
„46.1 – transport rutier local de 
persoane – transportul rutier public 
de persoane prin servicii  regulate 
efectuat în interiorul unei localităţi 
precum şi în limitele unei asociaţii 
intercomunitare având ca obiect 
transportul rutier public de 
persoane, este considerat transport 
local;” 
  
Dep. Mircea Marin – PD-L  
Dep. Nicuşor Păduraru – PD-L   
 

 
 
 
Extinderea definiţiei de 
transport rutier local de 
persoane pentru cazurile 
când acesta se execută în 
limitele unei asociaţii de 
dezvoltare 
intercomunitară. 
 

11  
 
 
 
 
 
48. transport rutier interjudeţean 
- transport rutier care se 
efectuează între localitatea de 
plecare şi localitatea de 
destinaţie, situate pe teritoriul a 
două judeţe diferite, cu sau fără 
tranzitarea unuia ori mai multor 
judeţe; în sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, transportul 
rutier între municipiul Bucureşti 
şi alte judeţe, este considerat 

 7. La articolul I, după punctul 61 se 
introduce un nou punct, punctul 62 

cu următorul cuprins: 
„ 62. La articolul 3 alineatul (1), 
punctul 48 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
48. transport rutier interjudeţean - 
transport rutier care se efectuează între 
capul de traseu de plecare şi capul de 
traseu de destinaţie, situate pe 
teritoriul a două judeţe diferite, cu sau 
fără tranzitarea unuia ori mai multor 
judeţe; în sensul prezentei ordonanţe 
de urgenţă, transportul rutier între 
municipiul Bucureşti şi alte judeţe, 
este considerat transport rutier 
interjudeţean, cu excepţia  

 
 
 
 
 
 
Prevedere preluată din 
OUG nr. 110/2008. 
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transport rutier interjudeţean;  
(text art. 3 alin. (1) pct. 48 din 
OUG 109/2005) 
 

transportului între municipiul 
Bucureşti şi localităţile  judeţului 
Ilfov, care este considerat transport 
local.” 
 
Dep. Mircea Marin – PD-L 
Dep. Nicuşor Păduraru  PD-L 
 

12 7. La articolul 11 se introduce 
un nou alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) Pe toată durata transportului 
rutier, la bordul autovehiculului 
trebuie să se găsească 
documentul de transport, stabilit 
prin norme, care face dovada 
categoriei şi tipului de transport 
efectuat şi reglementat de 
prezenta ordonanţă de urgenţă.” 
 

 
 

Nemodificat  

13 8. Articolul 12 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
„Art. 12. - Transportul rutier 
efectuat fără încasarea unui tarif 
sau a echivalentului în natură ori 
în servicii al acestuia, de către o 
întreprindere, este transport 
rutier în cont propriu dacă se 
respectă cumulativ următoarele 
condiţii:  
1. în cazul transporturilor rutiere 
de marfă:  
a) este o activitate auxiliară sau 
secundară celorlalte activităţi 

 8. La articolul I punctul 8, la 
articolul 12 literele a) şi e) ale 
punctului 1 şi litera a) a punctului 2 
se modifică şi   vor avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
„a) este o activitate care asigură 
desfăşurarea  activităţilor principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru clarificarea 
prevederii. 
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principale ale întreprinderii;  
b) mărfurile transportate sunt 
proprietatea întreprinderii ori au 
fost vândute, cumpărate sau 
închiriate ori au fost produse, 
extrase, prelucrate sau reparate 
de aceasta;  
c) scopul deplasării este 
transportul mărfurilor spre sau 
de la întreprindere ori între 
punctele în care aceasta îşi 
desfăşoară activitatea;  
d) întreprinderea foloseşte 
vehicule rutiere deţinute în 
proprietate sau obţinute printr-un 
contract de vânzare-cumpărare 
cu plata ulterioară, în baza unui 
contract de leasing sau închiriate 
fără conducător auto;  
e) vehiculele utilizate pentru 
astfel de transporturi sunt 
conduse de conducători auto 
angajaţi ai întreprinderii, de 
persoana fizică autorizată sau de 
un membru al asociaţiei 
familiale, după caz;  
 
 
2. în cazul transporturilor rutiere 
de persoane:  
a) este o activitate auxiliară sau 
secundară faţă de celelalte 
activităţi principale ale 
întreprinderii;  
b) întreprinderea foloseşte 
vehicule rutiere deţinute în 
proprietate sau obţinute printr-un 

ale întreprinderii; 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
e) vehiculele utilizate de întreprindere 
pentru astfel de transporturi sunt 
conduse de conducători auto angajaţi 
ai întreprinderii, de persoana fizică 
autorizată  sau de titularul 
întreprinderii individuale ori  de un 
membru al întreprinderii familiale, 
după caz;  
 
Nemodificat 
  
a) este o activitate  care asigură 
desfăşurarea  activităţilor principale 
ale întreprinderii”;  
 
Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociaţia familială e 
definită ca întreprindere 
familială. Modificările 
respective sunt conforme 
cu prevederile art.2 din 
Regulamentul CEE 
nr.684/1992. Persoanele 
fizice autorizate nu au 
calitatea de angajator. 
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contract de vânzare-cumpărare 
cu plata ulterioară ori în baza 
unui contract de leasing;  
c) vehiculele utilizate pentru 
astfel de transporturi sunt 
conduse de conducători auto 
angajaţi ai întreprinderii, de 
persoana fizică autorizată sau de 
un membru al asociaţiei 
familiale, după caz.” 
 

 
 
 
Nemodificat 
 

14 9. Articolul 121 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 121. - (1) În cazul unei 
operaţiuni de transport combinat, 
dacă segmentul rutier iniţial este 
efectuat în cont propriu de un 
transportator rutier în condiţiile 
prevăzute la art. 12 pct. 1, 
segmentul rutier final pentru 
transportarea la destinaţie a 
mărfurilor se consideră a fi 
efectuat în cont propriu dacă 
transportatorul rutier căruia îi 
sunt destinate mărfurile 
utilizează autovehicule deţinute 
conform prevederilor art. 12 pct. 
1, chiar dacă remorcile sau 
semiremorcile sunt deţinute de 
transportatorul rutier expeditor 
care a efectuat segmentul rutier 
iniţial.  
 
(2) Dacă segmentul rutier final 
este efectuat în cont propriu de 
un transportator rutier în 

 9. La articolul I punctul 9, articolul 
121  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 121. - (1) În cazul unei operaţiuni 
de transport combinat, dacă 
transportul de pe segmentul rutier 
iniţial este efectuat în cont propriu de 
un transportator rutier în condiţiile 
prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul 
de pe segmentul rutier final pentru 
transportarea la destinaţie a mărfurilor 
se consideră a fi efectuat în cont 
propriu dacă transportatorul rutier 
căruia îi sunt destinate mărfurile 
deţine şi utilizează  autovehicule 
conform prevederilor art. 12 pct. 1, 
chiar dacă remorcile sau 
semiremorcile sunt deţinute de 
transportatorul rutier expeditor care a 
efectuat transportul  pe segmentul 
rutier iniţial.  
 
 
(2) Dacă transportul de pe segmentul 
rutier final este efectuat în cont 
propriu de un transportator rutier în 

 
 
 
Completări necesare. 
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condiţiile prevăzute la art. 12 
pct. 1, segmentul rutier iniţial se 
consideră a fi efectuat în cont 
propriu dacă transportatorul 
rutier care expediază mărfurile 
utilizează autovehicule deţinute 
conform prevederilor art. 12 pct. 
1, chiar dacă remorcile sau 
semiremorcile sunt deţinute de 
transportatorul rutier destinatar 
care va efectua segmentul rutier 
final.” 
 

condiţiile prevăzute la art. 12 pct. 1, 
transportul de pe segmentul rutier 
iniţial se consideră a fi efectuat în cont 
propriu dacă transportatorul rutier care 
expediază mărfurile, deţine şi 
utilizează autovehicule conform 
prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă 
remorcile sau semiremorcile sunt 
deţinute de transportatorul rutier 
destinatar care va efectua transportul 
pe segmentul rutier final.” 

15 10. Articolul 13 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 13. - (1) Operatorii de 
transport rutier români pot 
efectua transport rutier public în 
trafic naţional numai cu vehicule 
rutiere înmatriculate în România, 
deţinute şi utilizate în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
cu excepţia operaţiunilor de 
transport efectuate conform 
prevederilor art. 121.  
(2) Operatorii de transport rutier 
români pot efectua transport 
rutier public în trafic 
internaţional numai cu 
autovehicule înmatriculate în 
România, deţinute şi utilizate în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă.  
(3) Operatorii de transport rutier 
români pot efectua transport 
rutier în interiorul spaţiului 
comunitar şi cu un ansamblu de 

 Nemodificat  
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vehicule în care 
semiremorca/remorca este 
înmatriculată într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene. 
(4) Operatorii de transport rutier 
români pot efectua transport 
rutier în afara spaţiului 
comunitar cu un ansamblu de 
vehicule doar în condiţiile în 
care semiremorca/remorca este 
înmatriculată în conformitate cu 
prevederile acordurilor şi 
convenţiilor internaţionale la 
care România este parte.  
(5) Operatorii de transport rutier 
români vor utiliza autovehicule 
conduse de cetăţeni români, de 
cetăţeni ai Uniunii Europene sau 
de cetăţeni ai statelor nemembre 
ale Uniunii Europene cu drept de 
muncă în România, angajaţi ai 
acestora.” 
 

16 11. Articolul 15 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 15. - Operatorii de 
transport rutier străini pot 
efectua transport rutier în trafic 
internaţional pe teritoriul 
României numai în condiţiile 
respectării legislaţiei naţionale şi 
comunitare, a acordurilor şi 
convenţiilor bilaterale sau 
internaţionale din domeniul 
transporturilor rutiere la care 
România este parte.” 
 

 Nemodificat  
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17 12. Articolul 16 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
 
 
„Art. 16. - (1) Operaţiunile de 
transport rutier public în regim 
de cabotaj efectuate de către 
operatorii de transport din ţările 
din afara Uniunii Europene sunt 
interzise dacă acordurile şi 
convenţiile bilaterale sau 
internaţionale din domeniul 
transporturilor rutiere la care 
România este parte nu prevăd 
altfel.  
(2) Operaţiunile de transport 
rutier public în regim de cabotaj 
efectuate de către operatorii de 
transport din statele membre ale 
Uniunii Europene sunt permise 
numai în condiţiile prevăzute de 
legislaţia comunitară.” 
 

 10. La articolul I punctul 12, 
alineatul (2) al articolului 16 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Operaţiunile de transport rutier 
public în regim de cabotaj efectuate de 
către operatorii de transport din statele 
membre ale Uniunii Europene sunt 
permise numai în condiţiile prevăzute 
de legislaţia naţională şi comunitară.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform prevederilor 
art.15. 

18 13. La articolul 19, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Pentru fiecare dintre 
autovehiculele rutiere deţinute de 
operatorul de transport rutier, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, şi utilizate la operaţiuni 
de transport rutier public, 
autoritatea competentă 
eliberează, la cerere, copii 
conforme ale licenţei de 
transport. Numărul maxim de 
copii conforme ale licenţei de 

 Nemodificat 
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transport corespunde numărului 
de autovehicule pentru care este 
îndeplinită condiţia de capacitate 
financiară a operatorului de 
transport rutier. 
(3) Perioada de valabilitate a 
copiilor conforme ale licenţei de 
transport eliberate de autoritatea 
competentă este de un an, fără a 
depăşi perioada de valabilitate a 
licenţei de transport.” 
 

19 14. La articolul 19, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
„(4) Copiile conforme ale 
licenţei de transport nu sunt 
transmisibile şi sunt 
personalizate de către emitent cu 
numărul de înmatriculare al 
autovehiculelor pentru care au 
fost emise.” 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 15. La articolul 25, alienatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Pentru fiecare dintre 
autovehiculele rutiere deţinute de 
întreprindere, în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
şi utilizate la operaţiuni de 
transport rutier în cont propriu, 
autoritatea competentă 
eliberează, la cerere, copii 
conforme ale certificatului de 
transport în cont propriu cu 

 Nemodificat 
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valabilitate de un an, fără a 
depăşi perioada de valabilitate a 
certificatului de transport în cont 
propriu.”  
 

21 16. La articolul 25, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Copiile conforme ale 
certificatului de transport în cont 
propriu nu sunt transmisibile şi 
sunt personalizate de către 
emitent cu numărul de 
înmatriculare al autovehiculelor 
pentru care au fost emise.” 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 17. După articolul 26 se 
introduce un nou articol, 
articolul 261, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 261. - (1) Întreprinderile 
pot efectua transport rutier în 
cont propriu în trafic naţional 
numai cu vehicule rutiere 
înmatriculate în România, 
deţinute şi utilizate în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
cu excepţia operaţiunilor de 
transport efectuate conform 
prevederilor art. 121.  
(2) Întreprinderile pot efectua 
transport rutier în cont propriu în 
trafic internaţional numai cu 
autovehicule înmatriculate în 
România, deţinute şi utilizate în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 

 Nemodificat  
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urgenţă.  
(3) Întreprinderile pot efectua 
transport rutier în interiorul 
spaţiului comunitar şi cu un 
ansamblu de vehicule în care 
semiremorca/remorca este 
înmatriculată într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene.  
(4) Întreprinderile pot efectua 
transport rutier în afara spaţiului 
comunitar cu un ansamblu de 
vehicule doar în condiţiile în 
care semiremorca/remorca este 
înmatriculată în conformitate cu 
prevederile acordurilor şi 
convenţiilor internaţionale la 
care România este parte.  
(5) Întreprinderile vor utiliza 
autovehicule conduse de cetăţeni 
români, de cetăţeni ai Uniunii 
Europene sau de cetăţeni ai 
statelor nemembre ale Uniunii 
Europene cu drept de muncă în 
România, angajaţi ai acestora.” 
 

23 18. La articolul 28, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 28. - (1) Transportul rutier 
public de mărfuri este efectuat de 
către operatorii de transport 
rutier numai cu autovehicule la 
bordul cărora există, pe toată 
durata transportului, o copie 
conformă a licenţei de transport, 
documentul de transport, precum 
şi celelalte documente specifice 

 Nemodificat 
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tipului de transport efectuat, 
stabilite prin reglementările în 
vigoare.” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

24 19. După articolul 28 se 
introduce un nou articol, 
articolul 281, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 281. - Transportul rutier de 
mărfuri în trafic internaţional pe 
teritoriul României şi al statelor 
membre ale Uniunii Europene se 
efectuează conform legislaţiei 
comunitare în vigoare, iar 
transportul rutier de mărfuri în 
trafic internaţional pe teritoriul 
statelor nemembre ale Uniunii 
Europene se efectuează conform 
acordurilor şi convenţiilor la care 
România şi aceste state sunt 
părţi.” 
 

 Nemodificat  

25  
 
 
Art. 29. - În vederea efectuării 
transportului rutier public de 
mărfuri în trafic internaţional, 
suplimentar faţă de documentele 
prevăzute la art. 28 alin. (1), la 
bordul vehiculului rutier trebuie 
să se mai afle şi certificatul 
privind încadrarea vehiculului 
rutier în normele de poluare şi 
siguranţă rutieră. 
(text art. 29 din OUG 109/2005) 
 

 
 

11. La articolul I, după punctul 19 
se introduce un nou punct, punctul 
191  ,  cu următorul cuprins: 
„ 191 Articolul 29 se abrogă”. 

 
 
 
Odată cu aderarea 
României la Uniunea 
Europeană nu mai este 
necesară existenţa la bord 
a certificatului respectiv. 
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26 20. Articolul 30 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
„Art. 30. - Operatorii de 
transport rutier români pot 
efectua transport rutier public de 
mărfuri în trafic internaţional 
numai pe baza autorizaţiilor de 
transport internaţional eliberate 
de autoritatea competentă, dacă 
legislaţia comunitară, acordurile 
sau convenţiile internaţionale la 
care România este parte nu 
prevăd altfel.” 
 

 Nemodificat  

27 21. La articolul 31, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 31. - (1) Operatorii de 
transport rutier străini pot 
efectua operaţiuni de transport 
rutier public de mărfuri în trafic 
internaţional pe teritoriul 
României numai pe baza 
autorizaţiei de transport 
internaţional eliberate de 
autoritatea competentă, dacă 
legislaţia comunitară, acordurile 
sau convenţiile internaţionale la 
care România este parte nu 
prevăd altfel.” 
 

 Nemodificat  

28 22. La articolul 32, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 32. - (1) Transportul rutier 
public de persoane se efectuează 
de către operatorii de transport 

 Nemodificat  
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rutier numai cu autobuze la 
bordul cărora se află, pe toată 
durata transportului, o copie 
conformă a licenţei de transport, 
precum şi licenţa de traseu 
însoţită de graficul de circulaţie 
ori autorizaţia de transport 
internaţional sau documentul de 
transport corespunzător 
serviciilor ocazionale, după caz.” 
 

29 23. La articolul 34, alineatul 
(4) se abrogă. 
 
 
 
„(4). În vederea întocmirii 
programului de transport 
judeţean, consiliul judeţean are 
obligaţia să transmită autorităţii 
competente, până la data 
comunicată de aceasta, propuneri 
care să conţină traseele judeţene 
care urmează a fi incluse în 
program. După întocmirea 
programului, aceasta îlva 
transmite spre aprobare 
consiliului judeţean. „ 
(text OUG nr. 109/2005) 
 

 12. „La articolul I punctul 23 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„23. La articolul 34, alineatul (4) ) 
va avea următorul cuprins: 
(4) Programul de transport 
judeţean se întocmeşte şi se aprobă 
prin hotărâre a consiliului  judeţean 
respectiv iar programele de 
transport interjudeţene se întocmesc 
şi se aprobă de către autoritatea 
rutieră română în corelare cu 
programele de transport judeţene 
aprobate.” 
 

 
 
 
 
 
Corelare cu prevederile 
art.3 alin.(3) şi art.4 
alin.(1) lit.c) din Legea 
nr.92/2007 privind 
serviciul de transport 
public local. 
 

30 24. La articolul 34, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(5) Programul de transport 
poate fi modificat cel mult o dată 
pe an.” 

 13. La articolul I punctul 24, 
alineatul (5) al articolului 34 se 
modifică şi  va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Programele de transport judeţene 
sau interjudeţene pot fi modificate 
cel mult o dată pe an.” 

 
 
 
 
Programele de transport 
local se modifică 
conform prevederilor 
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Legii nr. 92/2007 privind 
serviciul de transport 
public local. 
 

31 25. La articolul 342, alineatele 
(1) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 342. - (1) Licenţa de traseu 
conţine traseul, precum şi 
numărul de locuri pe scaune 
înscris în certificatul de 
clasificare pe stele sau categorii 
al autovehiculului utilizat pe 
acel traseu, iar în anexă, graficul 
de circulaţie pentru traseele 
interjudeţene sau caietul de 
sarcini pentru traseele judeţene. 
 
(3) În transportul rutier de 
persoane în trafic judeţean, 
interjudeţean sau internaţional se 
interzice transportul mai multor 
persoane decât numărul de locuri 
pe scaune înscris în certificatul 
de clasificare pe stele sau 
categorii al autovehiculului.” 
 

 14. La articolul I punctul 25, 
alineatele (1) şi (3) ale articolului 342 

se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art. 342. - (1) Licenţa de traseu 
conţine traseul, precum şi numărul de 
locuri pe scaune înscris în certificatul 
de clasificare pe stele sau categorii al 
autobuzului utilizat pe acel traseu, iar 
în anexă, graficul de circulaţie pentru 
traseele interjudeţene sau caietul de 
sarcini pentru traseele judeţene. 
 
 
 
(3) În transportul rutier de persoane în 
trafic judeţean, interjudeţean sau 
internaţional se interzice transportul 
mai multor persoane decât numărul de 
locuri pe scaune înscris în certificatul 
de clasificare pe stele sau categorii al 
autobuzului. 
 

 
 
 
 
Numai autobuzele se 
clasifică pe stele şi 
categorii. 

32 26. Articolul 36 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 36. - (1) Transportul rutier 
de persoane în trafic 
internaţional între România şi 
statele membre ale Uniunii 
Europene se efectuează pe baza 
legislaţiei comunitare în vigoare, 
iar transportul rutier public de 

 Nemodificat  
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persoane între România şi 
celelalte state din afara Uniunii 
Europene se efectuează pe baza 
acordurilor şi convenţiilor la care 
România este parte.  
(2) Transportul rutier public de 
persoane prin servicii regulate şi 
servicii regulate speciale pe un 
traseu internaţional între 
România şi un stat din afara 
Uniunii Europene se efectuează 
de către operatorii de transport 
rutier români numai pe baza 
autorizaţiilor de transport 
internaţional şi a graficului de 
circulaţie conţinut în acestea, 
eliberate de autorităţile 
competente ale statelor unde sunt 
situate capetele de traseu, 
precum şi a autorizaţiilor de 
transport internaţional eliberate 
de autorităţile competente ale 
statelor tranzitate, după caz.  
(3) Transportul rutier public de 
persoane prin servicii regulate pe 
un traseu internaţional între 
România şi un stat din afara 
Uniunii Europene se poate 
efectua şi de către mai mulţi 
operatori de transport rutier 
români, în comun, conform 
autorizaţiei de transport 
internaţional eliberate de 
autoritatea competentă.  
(4) În cazul efectuării 
transportului rutier de persoane 
în trafic internaţional între 
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România şi un stat membru al 
Uniunii Europene, cu tranzitarea 
unui stat din afara Uniunii 
Europene, transportul se 
efectuează pe baza legislaţiei 
comunitare, a acordurilor şi 
convenţiilor la care România şi 
statul tranzitat sunt părţi.  
(5) În cazul efectuării 
transportului rutier de persoane 
în trafic internaţional între un 
stat membru al Uniunii Europene 
şi un stat din afara Uniunii 
Europene, cu tranzitarea 
teritoriului României, transportul 
se efectuează pe baza acordurilor 
şi convenţiilor la care România 
şi statul din afara Uniunii 
Europene, respectiv România şi 
statul din Uniunea Europeană 
sunt părţi.  
(6) În cazul efectuării 
transportului rutier de persoane 
în trafic internaţional între două 
state din afara Uniunii Europene, 
cu tranzitarea teritoriului 
României, transportul se 
efectuează pe baza acordurilor şi 
convenţiilor la care România şi 
cele două state sunt părţi. 
 

33 27. La articolul 38, alineatul 
(2) se abrogă. 
 

 Nemodificat  

34 28. Articolul 391 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 391. - Transportul rutier de 

 Nemodificat  
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persoane în cont propriu în trafic 
naţional se efectuează în 
condiţiile stabilite prin norme.” 
 

35 29. La articolul 40, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alineatul (5), cu 
următorul cuprins: 
„(5) Lista abaterilor grave sau 
repetate pentru care se suspendă 
licenţa pentru activităţi conexe 
se stabileşte de către autoritatea 
competentă prin norme.” 
 

 Nemodificat  

36 30. Articolul 45 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 45. – (1) În cazul 
transportului rutier public de 
persoane prin servicii regulate în 
trafic judeţean, interjudeţean sau 
internaţional, plecările, opririle 
în tranzit şi sosirile se realizează 
din/în autogări. 
 
 
 
 

______ 
 
 
 
(2) În localităţile în care nu 
există autogări sau capacitatea 
acestora este depăşită, plecările, 
opririle în tranzit şi sosirile se 
realizează din/în staţii publice 

 15. La articolul I punctul 30, 
articolul 45 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 45. – (1) În cazul transportului 
rutier public de persoane prin servicii 
regulate în trafic judeţean, 
interjudeţean sau internaţional, 
plecările, opririle în tranzit şi sosirile 
se realizează din/în autogări. 
 
(2) În cazul în care administraţia 
publică locală solicită ca  într-o 
localitate, pe lângă plecările, sosirile 
sau opririle în tranzit, realizate într-
o autogară, să existe şi alte opriri în 
tranzit, autoritatea competentă 
poate aproba această solicitare. 
 
(3) În localităţile în care nu există 
autogări sau capacitatea acestora este 
depăşită, plecările, opririle în tranzit şi 
sosirile se realizează din/în staţii 
publice stabilite de administraţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare necesară 
pentru necesitatea  
folosirii complete a 
capacităţii autogărilor  
 
 
 
 
Stabilirea staţiilor nu se 
poate realiza din proprie 
iniţiativă ci numai la 
solicitarea ARR care este 
singura autoritate ce 
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stabilite de administraţia publică 
locală.  
 
 
 
(3) Pentru traseele interjudeţene 
dintre municipiul Bucureşti şi 
judeţul Ilfov, plecările, sosirile şi 
opririle în tranzit se realizează 
din staţii publice stabilite de 
administraţia publică locală.” 
 
 
 

______ 

publică locală, la solicitarea 
Autorităţii Rutiere Române în 
conformitate cu programele de 
transport aprobate.  
 
(4) Pentru traseele dintre municipiul 
Bucureşti şi judeţul Ilfov, plecările, 
sosirile şi opririle în tranzit se 
realizează în staţiile publice stabilite 
de administraţia publică locală, după 
caz.” 
 
(5) Pentru traseele dintre 
municipiul Bucureşti şi localităţile 
din judeţul Ilfov, plecările,sosirile şi 
opririle în tranzit se realizează în 
staţiile publice stabilite de 
administraţia publică locală, după 
caz.” 
 

poate stabili dacă o 
autogară are sau nu are 
capacitatea necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a stabilit că traseele 
dintre municipiul 
Bucureşti şi localităţile 
din judeţul Ilfov sunt 
trasee locale. 

37 31. Articolul 482 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 482. - În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, persoanele 
cu funcţii care concură la 
siguranţa rutieră sunt 
conducătorul auto, persoana 
desemnată să conducă permanent 
şi efectiv activitatea de transport 
rutier a operatorului de 
transport/întreprinderii şi 
consilierul de siguranţă pentru 
transportul rutier al mărfurilor 
periculoase.” 
 

 16. La articolul I punctul 31, 
articolul 482 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 482. - În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, persoanele cu 
funcţii care concură la siguranţa 
rutieră sunt conducătorul auto, care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
art.10 sau art.14, persoana desemnată 
să conducă permanent şi efectiv 
activitatea de transport rutier a 
operatorului de transport/întreprinderii 
şi consilierul de siguranţă pentru 
transportul rutier al mărfurilor 
periculoase.” 
 
 

 
 
 
Restul conducătorilor 
auto nu pot fi consideraţi 
ca persoane cu funcţii 
care concură la siguranţa 
rutieră. 
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38 32. Articolul 487 se abrogă. 

 
 Nemodificat  

39  
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 
 
 
 
 
 

______ 

 „17. La articolul I, după punctul 32 
se introduce un nou punct, punctul 
321  , cu următorul cuprins: 
321 .  După articolul 489 se introduc 
două noi articole, articolele 4810 şi 
4811 , cu următorul cuprins: 
 Art. 4810. - Autoritatea competentă 
poate stabili prin norme şi alte 
obligaţii pe care le au 
întreprinderile/operatorii de 
transport în ceea ce priveşte 
siguranţa rutieră. 
Art. 4811. - Autoritatea competentă 
poate stabili prin norme şi alte 
obligaţii pe care le au operatorii de 
activităţi conexe transportului 
rutier în ceea ce priveşte siguranţa 
rutieră. 
 

 
 
 
 
 
 
Au fost preluate 
articolele 552  şi 553  

40  
 
 
33. La capitolul VII, după 
articolul 489 se introduce o 
nouă secţiune, secţiunea a 21-a, 
cuprinzând articolele 4810-4814, 
cu următorul cuprins: 

 
„SECŢIUNEA a 21-a 

Şcoli de conducători auto 
 
Art. 4810. - Şcolile de 
conducători auto autorizate fac 
parte din cadrul instituţional 
naţional în domeniul siguranţei 

 „ 18. La articolul I, punctul 33 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
33. La capitolul VII, după articolul 
4811  se introduce o nouă secţiune, 
secţiunea a 21-a, cuprinzând 
articolele 4812-4814, cu următorul 
cuprins: 

 
„SECŢIUNEA a 21-a 

Şcoli de conducători auto 
 

 
 

______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluate în alte prevederi 
ale ordonanţei 
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rutiere şi asigură pregătirea 
persoanelor în vederea obţinerii 
permisului de conducere.  
Art. 4811. - Organizarea şi 
desfăşurarea cursurilor de 
pregătire în vederea obţinerii 
permisului de conducere se fac, 
în conformitate cu prevederile 
legale, în cadrul şcolilor de 
conducători auto autorizate de 
autoritatea competentă, în baza 
programelor de pregătire 
aprobate.  
Art. 4812. - Condiţiile de 
autorizare a şcolilor de 
conducători auto se stabilesc 
de către autoritatea 
competentă, care asigură şi 
controlul acestora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4813. - Instruirea practică a 
persoanelor în vederea obţinerii 
permisului de conducere se 
efectuează numai cu 
autovehicule care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de 

 
 
 
 
 
 

______ 
 
 
 
 
 
 
Art.4812. – (1) Şcolile de conducători 
auto, autorizate, fac parte din 
cadrul instituţional naţional în 
domeniul siguranţei rutiere, care 
asigură pregătirea persoanelor în 
vederea obţinerii permiselor de 
conducere, în baza programelor de 
şcolarizare şi a metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a 
cursurilor de pregătire teoretică şi 
practică  aprobate de autoritatea 
competentă. 
(2) Pentru a putea funcţiona, şcolile 
de conducători auto vor fi 
autorizate de către autoritatea 
competentă pe baza normelor 
aprobate prin ordin al ministrului. 
 
Art.4813. – (1) Pregătirea teoretică şi 
practică a unei persoane în vederea 
obţinerii permisului de conducere sau 
a unei noi categorii sau subcategorii 
ale acestuia, se realizează numai 
într-o şcoală  de conducători auto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederi preluate din 
articolele 4810 şi 4811 din 
OUG 74/2008 şi din HG 
1391/2006 privind 
aprobarea 
Regulamentului de 
aplicare a OUG 195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform reglementărilor 
în vigoare, reglementarea 
şi controlul şcolilor de 
conducători auto este 
atributul exclusiv al MTI.   
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reglementările în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4814. - (1) Instructorii auto 
autorizaţi prevăzuţi la art. 29 
alin. (3) din Regulamentul de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.391/2006, cu 
modificările ulterioare, 
efectuează instruirea practică 
numai cu persoane care au 
efectuat în prealabil pregătirea 
teoretică într-o şcoală de 
conducători auto cu care aceştia 
au încheiat contract.  

autorizată, în condiţia existenţei 
unui contract încheiat între 
persoană şi şcoala respectivă. 
(2) Pregătirea teoretică şi practică 
se efectuează, în şcolile prevăzute la 
alin.(1), cu proprii profesori de 
legislaţie rutieră atestaţi şi proprii 
instructori de pregătire practică 
atestaţi. 
(3) Pregătirea practică a 
persoanelor în vederea obţinerii 
permisului de conducere sau a unei 
noi categorii sau subcategorii ale 
acestuia, se efectuează numai cu 
autovehicule care îndeplinesc 
condiţiile normelor  prevăzute la 
art. .4812 alin.(2). 
(4)Persoana prevăzută la alin. (1) 
poate efectua pregătirea practică 
numai după finalizarea pregătirii 
teoretice în şcoala respectivă. 
 
Art. 4814. - (1) Pregătirea practică în 
vederea obţinerii permisului de 
conducere pentru categoriile A, B şi 
BE şi subcategorii ale 
acestora,efectuată de şcolile 
autorizate,  se poate realiza  şi cu 
instructori de pregătire practică 
atestaţi, care sunt persoane fizice, 
înregistrate la oficiul registrului 
comerţului, atestate  şi autorizate de 
către autoritatea competentă, pe 
baza unei metodologii aprobate prin 
ordin al ministrului. 
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(2) Instructorii auto la care se 
face referire la alin. (1) au 
aceleaşi obligaţii ca şi şcolile de 
conducere auto în ceea ce 
priveşte documentele privind 
evidenţa cursanţilor, a orelor 
de instruire practică, precum 
şi perioada de arhivare a 
acestora.” 
 

(2) Instructorii prevăzuţi la alin. (1) 
pot efectua pregătirea practică a 
persoanelor  numai cu autovehicule 
deţinute în proprietate sau cu 
contract de leasing, care îndeplinesc 
condiţiile normelor prevăzute la art. 
4812 alin. (2). 
 
(3) Instructorul  prevăzut la alin.(1) 
poate efectua activitate de pregătire 
practică a persoanelor, în condiţiile 
prevăzute la art. 4813 alin. (4), 
numai pe baza unui contract de 
prestări servicii încheiat de 
instructor cu şcoala respectivă în 
condiţiile OUG nr.44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor 
comerciale de către persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale 
şi întreprinderi familiale. 
(4) Instructorul de pregătire 
practică prevăzut la alin. (1), poate 
fi autorizat numai dacă a activat cel 
puţin 3 ani  ca instructor auto 
atestat în cadrul şcolilor autorizate 
prevăzute la art. 4812 şi nu a avut 
suspendat permisul de conducere 
şi/sau atestatul, în perioada 
respectivă. 
 

41 34. Articolul 5311 se abrogă. 
 

 Nemodificat  

42 35. La articolul 5313, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 5313. - (1) Întreprinderea 
care efectuează transport rutier 

 Nemodificat  
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public sau transport rutier în cont 
propriu de mărfuri poate utiliza 
pentru aceasta vehicule rutiere 
închiriate pe bază de contract, în 
condiţiile reglementărilor 
specifice în vigoare.” 
 

43 36. După articolul 551 se 
introduc două noi articole, 
articolele 552 şi 553, cu 
următorul cuprins: 
„Art. 552. - Autoritatea 
competentă poate stabili prin 
norme şi alte obligaţii pe care le 
au întreprinderile/operatorii de 
transport în ceea ce priveşte 
siguranţa rutieră. 
 
Art. 553. - Autoritatea 
competentă poate stabili prin 
norme şi alte obligaţii pe care le 
au operatorii de activităţi conexe 
transportului ile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu 
modificările ulterioare, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 49/2006, inspectorii de 
trafic au dreptul să oprească 
orice vehicul care execută 
activităţi de transport rutier în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi circulă pe drumurile 
publice. Inspectorii de trafic pot 
opri vehiculele, semnalizând 
regulamentar din poziţia statică 

 19. La articolul I, punctul 36 se 
abrogă. 

Prevederile au fost 
preluate la articolele 4810 

şi 4811. 
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în acelaşi mod ca şi poliţiştii 
rutieri sau din autovehiculul din 
dotare aflat în mers rutier în ceea 
ce priveşte siguranţa rutieră.” 
 

44 37. La articolul 56, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 56. - (1) Inspecţia, 
controlul şi supravegherea 
modului de respectare a 
prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă, precum şi a 
prevederilor normelor şi 
reglementărilor prevăzute de 
aceasta se efectuează în trafic şi 
la sediul întreprinderilor de către 
inspectorii de trafic sau, după 
caz, de către inspectori 
împuterniciţi în acest scop de 
autoritatea competentă. În cazul 
controalelor de trafic efectuate 
prin echipaje de inspectori, cel 
puţin unul va fi inspector de 
trafic.” 
 

 Nemodificat  

45  
 
 
 
 
Art. 562. - (1) Prin derogare de 
la prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.  
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu 
modificările ulterioare, aprobată 

 20. La articolul I, după punctul 37 
se introduce un nou punct,  punctul 
371  ,cu următorul cuprins: 
„371 Articolul 562 se modifică şi va 
avea  următorul cuprins: 
Art. 562. - (1) Prin derogare de la 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.  195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările ulterioare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 

 
 
 
 
 
Autoritatea de control 
trebuie extinsă şi asupra 
autovehiculelor care 
execută instruirea 
practică în şcolile de 
conducători auto. 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 49/2006, inspectorii de 
trafic au dreptul să oprească 
orice autovehicul care  execută 
activităţi de transport rutier în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Inspectorii de trafic pot 
opri vehiculele, semnalizând 
regulamentar din poziţia statică 
în acelaşi mod ca şi poliţiştii 
rutieri sau din autovehiculul din 
dotare aflat în mers. 
 
 
 
(2) Prin derogare de la 
prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, cu modificările 
ulterioare, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 49/2006, 
autovehiculele inspectorilor de 
trafic vor fi dotate cu dispozitive 
de semnalizare luminoasă de 
culoare roşie cu mesaje variabile, 
de care pot face uz numai pentru 
oprirea în trafic a vehiculelor 
care efectuează activitate de 
transport rutier, în condiţiile 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(text art. 562 din OUG nr. 
109/2005) 
 

49/2006, inspectorii de trafic au 
dreptul să oprească orice autovehicul 
care circulă pe drumul public şi 
execută activităţi de transport rutier în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, precum şi activitatea de 
instruire practică a persoanelor, în 
vederea obţinerii permisului de 
conducere. Inspectorii de trafic pot 
opri vehiculele, semnalizând 
regulamentar din poziţia statică în 
acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri sau 
din autovehiculul din dotare aflat în 
mers.  
 
(2) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002, cu modificările 
ulterioare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 49/2006, 
autovehiculele inspectorilor de trafic 
vor fi dotate cu dispozitive de 
semnalizare luminoasă cu mesaje 
variabile de culoare roşie, de care pot 
face uz numai pentru oprirea în trafic a 
vehiculelor care efectuează 
activităţile prevăzute la alin.(1). „ 
 

46 38. La articolul 572, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 

 Nemodificat 
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cuprins: 
„b) efectuarea transportului 
rutier cu un autovehicul fără a 
deţine copia conformă a licenţei 
de transport sau a certificatului 
de transport în cont propriu ori în 
baza unei copii conforme a 
licenţei de transport sau a 
certificatului de transport în cont 
propriu suspendate, expirate, 
declarate pierdute sau 
necorespunzătoare tipului de 
transport efectuat ori care nu 
aparţine întreprinderii sau 
operatorului de transport 
respectiv, după caz;” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

47  
 
 
 
 
 
(2) De faptele menţionate la art. 
572 lit. c), d) şi e) este 
răspunzător conducătorul auto. 
(preluat alineatul (2) al 
articolului 573  din OUG 
nr.109/2005)  

 21. La articolul I, după punctul 38 
se introduce un nou punct,  punctul 
381 , cu următorul cuprins: 
„381 Alineatul (2) al articolului 573 

se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) De faptele menţionate la art. 572 
lit. a), c), d) şi e) este răspunzător 
conducătorul auto, după caz.. 
 

 
 
 
 
 
 
Pot fi contravenienţi 
pentru încălcarea 
prevederilor art. 572 lit. a) 
şi conducătorii auto 
 
 
 

48 39. La articolul 574 alineatul 
(1), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, 
fapta prevăzută la art. 572 lit. a) 
şi d).” 
 

 Nemodificat  
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49 40. La articolul 574 alineatul 

(2), litera a) se abrogă. 
 

 Nemodificat 
 

 

50 41. La articolul 574, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Contravenientul poate 
achita, în termen de cel mult 48 
de ore de la data aducerii la 
cunoştinţă a procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare 
contravenţională, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
agentul constatator făcând 
menţiune în acest sens în 
procesul-verbal.” 
 

  
 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 

51 f) efectuarea transportului rutier 
de mărfuri în trafic internaţional 
fără existenţa la bordul 
vehiculului a certificatului 
privind încadrarea vehiculului 
rutier în normele de poluare şi 
siguranţă rutieră;  
h) efectuarea transportului rutier 
de mărfuri şi/sau de persoane în 
trafic internaţional fără existenţa 
la bordul vehiculului a 
certificatului internaţional de 
inspecţie tehnică prevăzut de 
Acordul privind adoptarea de 
condiţii uniforme pentru 
inspecţiile tehnice periodice ale 
vehiculelor rutiere şi 
recunoaşterea reciprocă a acestor 

 22. La articolul I, după punctul 39 
se introduce un nou punct, punctul 
391  ,cu următorul cuprins:  
„391  La articolul 58, literele f) şi h) 
se abrogă.” 
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inspecţii, încheiat la Viena la 13 
noiembrie 1997, ratificat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 
76/1998, aprobată prin Legea nr. 
7/1999;  
(text preluat de la art. 58 literele 
f) şi h) din OUG nr. 109/2005) 
 

52 42. La articolul 58, litera ţ) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„ţ) transportul rutier de persoane 
pe un traseu judeţean, 
interjudeţean sau internaţional al 
mai multor persoane decât 
numărul de locuri pe scaune 
înscris în certificatul de 
clasificare pe stele sau 
categorii;” 
 

  
 
 
Nemodificat 
 
 

 

53 43. La articolul 58, după litera 
z) se introduc nouă noi litere, 
literele aa)-ai), cu următorul 
cuprins: 
„aa) prezentarea de către 
întreprindere/operatorul de 
transport rutier, operatorii de 
activităţi conexe sau de către 
conducătorii auto a 
documentelor emise de către 
autoritatea competentă plastifiate 
ori în copie sau în oricare altă 
formă ori condiţii decât cele în 
care au fost eliberate; 
ab) utilizarea de către 
întreprinderile deţinătoare de 
certificat de transport în cont 

 23. La articolul I  punctul 43, 
literele ae), af), ag), ah) şi  ai) ale 
articolului 58 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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propriu, la efectuarea 
transporturilor de persoane, a 
unor vehicule deţinute cu 
nerespectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 12; 
ac) efectuarea transportului rutier 
de mărfuri cu un autovehicul 
condus de un conducător auto, 
cetăţean al unui stat din afara 
Uniunii Europene, fără ca acesta 
să deţină atestat de conducător 
auto, la care se face referire la 
art. 3 alin. (3), respectiv în anexa 
III la Regulamentul Consiliului 
(CEE) nr. 881/92, astfel cum a 
fost amendat de Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 484/2002; 
ad) neîndeplinirea obligaţiilor ce 
le revin întreprinderilor, 
operatorilor de transport rutier şi 
operatorilor de activităţi conexe 
transportului rutier; 
ae) neefectuarea de către şcolile 
de conducători auto sau de către 
instructorii auto a pregătirii 
cursanţilor ori efectuarea 
acesteia fără respectarea 
programei de pregătire aprobate;  
af) nerespectarea de către şcolile 
de conducători auto sau de către 
instructorii auto a prevederilor 
privind evidenţa cursanţilor; 
ag) utilizarea de către şcolile de 
conducători auto, în cadrul 
procesului de pregătire, a 
personalului didactic care nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
ae) efectuarea de către şcolile de 
conducători auto a pregătirii 
persoanelor fără respectarea 
programei de pregătire aprobate;  
 
 
af) nerespectarea de către şcolile de 
conducători auto a prevederilor 
privind evidenţa cursanţilor; 
 
ag) utilizarea de către şcolile de 
conducători auto, în cadrul procesului 
de pregătire, a personalului de 
pregătire teoretică şi practică care 
nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulări necesare 
pentru o mai bună 
claritate. Respectarea 
programelor de pregătire 
este în responsabilitatea 
exclusivă a şcolilor. 
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în reglementările în vigoare; 
ah) utilizarea de către şcolile de 
conducători auto sau de către 
instructorii auto, în procesul de 
pregătire, a vehiculelor rutiere 
care nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute în reglementările în 
vigoare; 
ai) nerespectarea de către şcolile 
de conducători auto sau de către 
persoana care conduce şi 
organizează activitatea şcolii de 
conducători auto a obligaţiilor ce 
îi revin conform legislaţiei în 
vigoare.” 
 

reglementările în vigoare; 
ah) utilizarea de către şcolile de 
conducători auto sau de către 
instructorii auto, autorizaţi în 
condiţiile prezentei legi, în procesul 
de pregătire, a vehiculelor rutiere care 
nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în 
reglementările în vigoare; 
ai) nerespectarea de către şcolile de 
conducători auto sau de către persoana 
desemnată care conduce şi 
organizează activitatea şcolii de 
conducători auto a obligaţiilor ce îi 
revin conform legislaţiei în vigoare. 
 

 
 
 
 
 
 

54 44. La articolul 59 alineatul (1) 
literele a) şi b) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
a) de la 1.000 lei la 1.500 lei,  
faptele prevăzute la art. 58 lit. a), 
b), e), f), h),   i), q)şi aa;  
b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, 
faptele prevăzute la art. 58 lit. 
m), u), y),i z), ab) şi ac); 
 

 24. La articolul I  punctul 44, 
literele a) şi b ale alineatului (1) al 
articolul 59, se modifică şi  vor avea 
următorul cuprins; 
„a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele 
prevăzute la art. 58 lit. a), b), e),  i), q) 
şi aa);  
b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele 
prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), 
ab) ,ac şi ad));” 
 

 

55 45. La articolul 59 alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
a) de la 7.000 lei la 9.000 lei, 
faptele prevăzute la art. 58 lit. o) 
, p)şi ad); 
 

 Nemodificat 
 

 

56 46. La articolul 59 alineatul 
(3), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat 
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 b) de la 1.000 lei  la 2.000 lei, 
faptele prevăzute la art. 58 lit. ş) 
şi w); 
 

57  „47.La articolul 59, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alineatul (41), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 „(41) Se sancţionează cu amendă 
de la 4.000 lei la 6.000 lei, 
aplicabilă şcolilor de conducători 
auto sau instructorilor auto 
autorizaţi,  faptele prevăzute la 
art. 58 lit. ae), af), ag), ah) şi ai). 
 

 25. La articolul I, punctul  47 va 
avea următorul cuprins:.  
„47.La articolul 59, după alineatul 
(4) se introduc trei alineate noi,, 
alineatele (41) – (43), cu următorul 
cuprins: 
 „(41) Se sancţionează cu amendă de la 
4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă 
şcolilor de conducători auto sau 
instructorilor auto autorizaţi ori 
persoanei desemnate, după caz, 
faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), 
ag), ah) şi ai). 
 
(42) Se sancţionează cu amendă de 
la 10.000 lei la 15.000 lei aplicabilă 
şcolilor de şoferi de conducători 
auto, nerespectarea prevederilor 
art. 4812 alin. (2) şi art. 4813.” 
 
(43) Se sancţionează cu amendă de 
la 4.000 lei la 6.000 lei aplicabilă 
instructorilor auto prevăzuţi la art. 
4814 alin. (1), pentru nerespectarea 
prevederilor art. 4814.”   
 

 

58 48. La articolul 62, alineatele 
(1) şi (2) se abrogă 
 
 
 
Art. 62. - (1) În cazul utilizării 
unui vehicul în mod repetat fără 

 26. La articolul I, punctul 48 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
48. Articolul 62  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.62. – (1) În cazul utilizării 
pentru transport  a unui vehicul fără 
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ca întreprinderea sau operatorul 
de transport rutier să deţină 
licenţă de transport, certificat de 
transport în cont propriu, licenţă 
de traseu sau autorizaţie de 
transport internaţional, după caz, 
se suspendă dreptul de utilizare a 
vehiculului pe o perioadă 
cuprinsă între o lună şi 3 luni. 
(text preluat din OUG nr. 
109/2005) 
 
 
 
 
 
 
(2) Procedura de suspendare a 
dreptului de utilizare a unui 
vehicul conform alin. (1), se 
stabileşte de autoritatea 
competentă. 
(text preluat din OUG nr. 
109/2005) 
 
 
 
(3) Inspectorii au dreptul 
reţinerii copiei conforme a 
licenţei de transport, a copiei 
conforme a certificatului de 
transport în cont propriu, a 
licenţei de traseu, a autorizaţiei 
de transport internaţional, a 
documentului de transport sau 
a certificatului de competenţă 
profesională dacă 

a se putea face dovada că se  deţin 
următoarele documente valabile, 
după caz:  licenţă de transport, copia 
conformă a acesteia, certificat de 
transport în cont propriu, copia 
conformă a acestuia,  licenţă de 
traseu, autorizaţia specială de 
transport,  autorizaţia de transport 
internaţional, sau documentul de 
transport persoane prin servicii 
ocazionale, după caz, se suspendă 
dreptul de utilizare a autovehiculului 
prin reţinerea plăcuţelor de 
înmatriculare şi a certificatului de 
înmatriculare, aplicându-se şi 
sancţiunea contravenţională 
corespunzătoare. 
 (2) Inspectorii de trafic au dreptul să 
reţină documentele prevăzute la alin. 
(1), precum şi a certificatului de 
competenţă profesională dacă 
acestea au valabilitatea depăşită, nu 
sunt conforme cu transportul 
efectuat sau nu mai sunt îndeplinite 
condiţiile care au stat la baza 
eliberării acestora. 
 
(3) Plăcuţele de înmatriculare 
împreună cu certificatul de 
înmatriculare şi o copie a 
procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de reţinere a 
plăcuţelor de înmatriculare, precum  
şi a certificatelor de înmatriculare, 
se predau la inspectoratul judeţean 
de poliţie respectiv, care notifică 
deţinătorului autovehiculului faptul 
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aceasta/acesta a fost 
înstrăinată/înstrăinat, 
modificată/modificat ori 
deteriorat sau atunci când nu 
mai sunt îndeplinite condiţiile 
care au stat la baza eliberării 
acesteia/acestuia, după caz. 
(text preluat din OUG nr. 
109/2005) 
 
 

că suspendarea certificatului de 
înmatriculare şi a plăcuţelor de 
înmatriculare , încetează la 6 luni de 
la data procesului-verbal de reţinere 
a acestora. 
 
 
 
(4) Procedurile de suspendare a 
dreptului de utilizare a unui vahicul 
precum şi de reţinere a certificatului 
de înmatriculare şi a plăcuţelor de 
înmatriculare, conform prevederilor 
alineatelor (1) – (3), se stabilesc prin 
norme, de către autoritatea 
competentă.” 
 
Dep. Cornel Pieptea – PNL 
Dep. Aurelia Vasile – PSD+PC 
 

59 Art.II. – De la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, transportul rutier public 
de persoane prin servicii regulate 
în trafic interjudeţean se va 
efectua pe baza programului de 
transport cu valabilitate de 5 ani. 
 

 27. La articolul I, articolul II se 
abrogă.  
 
 
 
 
 
 

. 
 

60   28. După articolul II, se introduc 
două articole noi, articolele II1 şi II2 , 
cu următorul cuprins: 
„Art.II1. Licenţele de traseu 
eliberate înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei legi, rămân în 
vigoare până la expirarea 
termenului lor de valabilitate. 
 

 
 
 
 Necesitatea corelării 
uniforme a transportului 
interjudeţean cu 
transportul local şi 
judeţean care se bazează 
pe programe de 3 ani.  
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Art. II2 . – Transportul rutier local 
de persoane, aşa cum este definit la 
art. 3 alin. (1) punctul 461, va fi 
reglementat, organizat, controlat şi 
gestionat în conformitate cu 
prevederile art. 10 din Legea 
serviciilor comunitare de utilitate 
publică nr. 51/2006 coroborate cu 
prevederile corespunzătoare din 
Legea  privind serviciul de 
transport public local, nr. 92/2007. 
 

 

61  
 
Art.III. – În termen de 60 de zile 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Ministerul Transporturilor va 
modifica în mod corespunzător 
Normele privind organizarea şi 
efectuarea transporturilor 
rutiere şi a activităţilor conexe 
acestora, aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului 
nr.1.892/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 29. Articolul III se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.III. – În termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii  va modifica în mod 
corespunzător Normele privind 
aplicarea prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate 
prin Ordinul ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr.1.892/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

 

62   Art.II. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind 
transporturile rutiere, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.655 din 22 iulie 2005, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.102/2006, cu modificările şi 
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completările ulterioare, se va republica 
în Monitorul Oficial al României. 
 

 
 

II.    A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E  
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivaţie 
I. Argumente pentru susţinerea 
amendamentului 
II. Argumente pentru respingerea 
amendamentului 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1 Art.3. – 40. traseu - parcurs care asigură 

legătura dintre capul de traseu de plecare şi  
capul de traseu de destinaţie, pe care se 
efectuează transport rutier public de 
persoane prin servicii regulate şi servicii 
regulate speciale. În funcţie de amplasarea 
capetelor  de traseu şi de itinerarul dintre 
acestea, traseele pot fi locale, judeţene, 
interjudeţene şi internaţionale. Traseele 
dintre municipiul Bucureşti şi alte localităţi 
sunt trasee interjudeţene, cu excepţia 
traseelor dintre municipiul Bucureşti şi 
localităţile din judeţul Ilfov care sunt trasee 
locale. Traseele dintr-o asociaţie de 
dezvoltare intercomunitară având ca obiect 
transportul public rutier de persoane prin 
servicii regulate, sunt considerate trasee 
locale. Traseele dintre aceleaşi două  capete 
de traseu pe itinerare diferite,  se consideră 
trasee diferite.  

Art.3. – 40. traseu - parcurs care asigură 
legătura dintre capul de traseu de plecare şi  
capul de traseu de destinaţie, pe care se 
efectuează transport rutier public de 
persoane prin servicii regulate şi servicii 
regulate speciale. În funcţie de amplasarea 
capetelor  de traseu şi de itinerarul dintre 
acestea, traseele pot fi locale, judeţene, 
interjudeţene şi internaţionale. Traseele 
dintre municipiul Bucureşti şi alte localităţi 
sunt trasee interjudeţene, cu excepţia 
traseelor dintre municipiul Bucureşti şi 
localităţile din judeţul Ilfov care sunt trasee 
locale.  Traseele dintr-o asociaţie de 
dezvoltare intercomunitară având ca obiect 
transportul public rutier de persoane prin 
servicii regulate, inclusiv cele dintre 
municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, sunt 
considerate trasee locale. Traseele dintre 
aceleaşi două  capete de traseu pe itinerare 
diferite,  se consideră trasee diferite. 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD+PC 

I. Este necesară o precizare 
explicită că şi traseele dintre 
municipiul Bucureşti şi judeţul 
Ilfov sunt trasee dintr-o asociere 
de dezvoltare intercomunitară şi 
numai în acest caz acestea pot fi 
asimilate ca trasee locale. 
II. Se consideră că sub forma 
adoptată se subînţelege că traseele 
dintre municipiul Bucureşti şi 
judeţul Ilfov sunt trasee dintr-o 
asociere de dezvoltare 
intercomunitară între cele două 
administraţii. 

Camera 
Deputaţilor 
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2 Art.3. – 461. transport rutier local de 

persoane -  transport rutier public de 
persoane prin servicii regulate efectuat în 
interiorul   unei   localităţi   precum   şi   în 
limitele unei asociaţii intercomunitare având 
ca obiect transportul rutier public de 
persoane, este considerat transport local. 
 

Art.3. – 461. transport rutier local de 
persoane -  transport rutier public de 
persoane prin servicii regulate efectuat 
în interiorul   unei   localităţi   precum  
şi  în limitele unei asociaţii 
intercomunitare având ca obiect 
transportul rutier public de persoane 
prin curse regulate, inclusiv între 
municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, 
este considerat transport local. 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD+PC 
 

I. Este necesar să se expliciteze că 
transportul de persoane între 
municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov 
este   considerat    ca   un   transport 
realizat în limitele unei asocieri de 
dezvoltare intercomunitară. 
II. Se subînţelege că transportul 
realizat dintre municipiul Bucureşti şi 
judeţul Ilfov este un transport realizat 
în limitele asocierii de dezvoltare 
intercomunitare realizată între cele 
două administraţii. 
 

Camera 
Deputaţilor 

3 Art.3. - 48. transport rutier interjudeţean - 
transport rutier care se efectuează între 
capul de traseu de plecare şi capul de traseu 
de destinaţie, situate pe teritoriul a două 
judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia 
ori mai multor judeţe; în sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, transportul rutier între 
municipiul Bucureşti şi alte judeţe, este 
considerat transport rutier interjudeţean, cu 
excepţia  transportului dintre municipiul 
Bucureşti şi localităţile  judeţului Ilfov, care 
este considerat transport local. 
 

Art. 3. - 48. transport rutier 
interjudeţean - transport rutier care se 
efectuează între capul de traseu de 
plecare şi capul de traseu de destinaţie, 
situate pe teritoriul a două judeţe 
diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori 
mai multor judeţe; în sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, transportul rutier 
între municipiul Bucureşti şi alte judeţe, 
cu excepţia judeţului Ilfov, este 
considerat transport rutier interjudeţean;  
 
Dep.Aurelia Vasile –PSD + PC 
 

I. Deoarece nu este definit explicit ca 
transport local, transportul realizat în 
limitele asocierii de dezvoltare 
intercomunitară dintre municipiul 
Bucureşti şi judeţul Ilfov, nici la 
punctul 48, nici la punctul 461, 
propunerea făcută nu poate rămâne 
decât cea valabilă. Astfel se 
contravine prevederilor Legii 
nr.92/2007 privind transportul local şi 
a Legii nr.51/2006 privind serviciile 
de utilitate publică. 
II. Este necesar să se asimileze cu 
transportul local, transportul realizat 
între municipiul Bucureşti şi judeţul 
Ilfov. 
 

Camera 
Deputaţilor 

4  
 
 

______ 

Completarea preambulului la art.572: 
Art.572. – (1) Constituie infracţiune 
nerespectarea prevederilor din Anexa 
nr.2 Mase şi dimensiuni maxime 
admise la Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul 

I. Nerespectarea de către operatorii de 
transport a maselor şi dimensiunilor 
maxime admise ale autovehiculelor 
care circulă pe drumurile publice şi în 
special pe drumurile de interes local, 
produce deteriorarea drumurilor 

Camera 
Deputaţilor 
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drumurilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.82/1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Dep.Istvan Antal – UDMR 
 

respective, fără ca autorităţile locale să 
poată recupera sumele necesare pentru 
repararea drumurilor. 
 
II. Nu constituie obiectul prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

5 Art.572. e) efectuarea transportului rutier de 
mărfuri fără existenţa la bordul vehiculului 
a documentului de transport sau a copiei 
conforme a licenţei de transport ori a copiei 
conforme a certificatului de transport în 
cont propriu, după caz. 

Completarea prevederilor de la litera e) 
a articolului 572: 
Art.572. e) efectuarea transportului rutier 
de mărfuri fără existenţa la bordul 
vehiculului a documentului de transport 
ori a copiei conforme a licenţei de 
transport, ori a copiei conforme a 
certificatului de transport în cont propriu 
precum şi documentul din care 
rezultă respectarea prevederilor 
anexei nr.2 – Mase şi dimensiuni 
maxime admise la Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor. 
 

I. Necesitatea sancţionării operatorilor 
de transport care nu respectă masele şi 
dimensiunile maxime admise la 
circulaţia pe drumurile publice. 
II. Nu constituie obiectul prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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