
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului lect. univ. dr. Marian Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției 

                 Domnului Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

Domnului Lucian Nicolae Bode, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și         

Comunicațiilor 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Neconstituționalitatea OUG nr. 70/2020 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Potrivit art. V din din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii             

serviciilor de transport de transport public local nr. 92/2007, cu modificările ulterioare,            

valabilitatea licențelor de transport a fost prelungită până la data de 2 decembrie 2019,              

pentru ca mai apoi, prin art. X din Ordonanța Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și               

completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, valabilitatea          

respectivelor licențe să fie prelungită până la data de 30 iunie 2023. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 a fost respinsă recent de Parlament             

prin Legea nr. 34/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 1                

aprilie 2020. 

Pe cale de consecință, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 34/2020, și               

anume 4 aprilie 2020, licențele de transport și-au încetat activitatea, astfel că nu se mai poate                

vorbi despre menținerea valabilității lor, așa cum se prevede în cadrul textului propus (Avizul              

Consiliul Legislativ nr. 419/12.05.2020).  

Consiliul Legislativ face așadar trimitere la jurisprudența Curții Constituționale a          

României privind efectele abrogării normelor abrogatoare, Curtea reținând în Decizia nr.           

611/2014 că ”Legea nr. 24/2000 are ca obiect de reglementare tehnica legislativă,            

adresându-se așadar legiuitorului, iar, în particular, prevederile art. 64 alin. (3) din lege             
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instituie reguli privind abrogarea. Astfel, regula o reprezintă interdicția revigorării unui act            

normativ prin abrogarea actului abrogator al acestuia, iar excepția de la această regulă             

constă în readucerea în vigoare a unui act normativ în cazul în care ordonanțele Guvernului               

care l-au abrogat au fost respinse prin lege de către Parlament.” În acest sens a se vedea și                  

Decizia nr. 413/2010, publicată în M. Of. nr. 291 din 4 mai 2010, Decizia nr. 1039/2012,                

publicată în M. Of., nr. 61 din 29 ianuarie 2013. și Decizia nr. 206/2013, publicată în M. Of.,                  

nr. 350 din 13 iunie 2013. Cu alte cuvinte, Parlamentul este cel care, prin Legea nr. 34/2020, a                  

abrogat norma abrogatoare instituită prin OUG nr. 51/2019, revenindu-se la prevederile Legii            

nr. 328/2018. OUG nr. 70/2020 nu poate reînvia o normă de abrogare a normei              

abrogatoare. Prin OUG nr. 70/2020, Guvernul persistă să propună o soluție contrară            

voinței Parlamentului exprimate prin Legea nr. 328/2018, actul Guvernului fiind contrar           

prevederilor art. 61, alin. (4) din Constituția României, republicată, privind rolul           

Parlamentului, precum și a principiului separației puterilor, consacrat prin art. 1, alin.            

(4) din Constituție. Astfel, OUG nr. 70/2020 încalcă Decizia CCR nr. 1221/2008. 

De asemenea, Consiliul Legislativ, la pct. 34. din Avizul nr. 460/15.05.2020, constată            

că ”La art.70 alin.(1), apreciem că este de analizat dacă soluția legislativă propusă nu are               

caracter retroactiv. Pe de altă parte, identificarea programelor de transport şi a licențelor în              

funcție de valabilitatea lor Ia data publicării în Monitorul Oficial al României, a Legii              

nr.34/2020 nici nu este corectă, întrucât respectiva lege a intrat în vigoare la 3 zile de la                 

data publicării, potrivit art.78 din Constituţie. Este necesară, de aceea, reanalizarea normei            

sub toate aceste aspecte”. 

De asemenea, licențele nu mai prezintă valabilitate și pentru că regimul lor juridic             

este reglementat de Legea nr. 92/2007 vezi licențe tip nou. Astfel, de la data expirării lor,                

devin aplicabile prevederile de la norma generală din Legea nr. 92/2007. 

Totodată, alin (2) al art. 66 este ilegal în raport raport cu prevederile Regulamentului              

CE nr. 1370/2007. Se sugerează că contractul de delegare nu este același lucru cu contractul               

de servicii publice. Regulamentul 1370/2007 trebuie să fie aplicat prin atribuirea în regim de              

procedură de urgență. 
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În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele            

întrebări: 

1. Dacă Guvernul anchetează modul în care a fost promovat și de către cine proiectul              

pentru OUG nr. 70/2020 și impactul acesteia asupra legislației naționale și a altor             

categorii sociale? 

2. Ce măsuri va lua Guvernul pentru remedierea situației și tragerea la răspundere            

politică, administrativă și penală a persoanelor responsabile de promovarea acestui          

OUG? 

3. Dacă reprezentații FORT s-au întâlnit cu membri ai Guvernului Orban în vederea            

promovării OUG nr. 70/2020? 

4. Dacă membri ai Guvernului Orban ori funcționari publici din ministere au primit mită             

pentru promovarea OUG rn. 70/2020? 

5. De ce Guvernul, prin OUG nr. 70/2020, restrânge exercițiul dreptului la decontarea            

navetei elvilor doar pentru acei elevi care nu pot fi școlarizați în localitatea de              

domiciliu? 

6. Dacă Guvernul își asumă riscul demarării procedurii de infringement împotriva          

României pentru crearea unei situații de oligopol generate de prelungirea ilegală a            

licențelor actualilor operatori? 

7. Dacă Asociația Consiliilor Județene și Asociația Municipiilor din România susțin          

OUG nr. 70/2020?  

8. De ce Guvernul insistă cu prelungirea ilegală a licențelor operatorilor de transport și             

nu determină UAT-urile să facă licitații noi pentru atribuirea de traseu? 

           Cu deosebită considerație, 

Deputat 

Ioan Dîrzu 
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