
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu 
şi a programului de transport  în baza cărora se efectuează 
serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 
Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 
din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de 
traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează 
serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 
Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015, cu 
următoarele modificări şi completări: 

 
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
 

„Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea valabilităţii licenţelor 
de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează 
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serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 
Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de 
transport public judeţean sau a programului de transport public 
local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora 
a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată”. 

 
2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 „Art. 1. - Actualul program de transport în baza căruia se 
efectuează serviciile regulate de transport persoane între 
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov îşi menţine 
valabilitatea până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor 
de judecată. 
 

Art. 2. - La solicitarea operatorilor de transport care deţin 
licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi 
pe traseele cuprinse în programul de transport de persoane prin 
servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului 
Ilfov, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licenţe de 
traseu însoţite de graficele de circulaţie, pentru autobuzele deţinute 
şi nominalizate de către aceştia cu plata tarifului aferent, potrivit 
legii, până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de 
judecată. 
 

 Art. 3. - În situaţiile în care procedura de atribuire a traseelor 
cuprinse în programul de transport public judeţean sau în 
programul de transport public local de persoane prin curse regulate 
a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată, se 
prelungeşte valabilitatea programului de transport judeţean sau a 
programului de transport public local de persoane prin curse 
regulate în vigoare şi a licenţelor de traseu aferente, până la 
rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată, iar după 
această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a 
traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean sau în 
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programul de transport public local de persoane prin curse 
regulate, conform hotărârilor definitive ale instanţelor de judecată.  
 

Art. 4. - (1) La solicitarea operatorilor de transport care deţin 
licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi 
pe traseele cuprinse în programele de transport public judeţean 
prevăzute la art. 3, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  
prelungeşte valabilitatea licenţelor de traseu până la data finalizării 
procedurilor de atribuire în conformitate cu hotărârile definitive ale 
instanţelor de judecată, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.  

 (2) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe 
de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
cuprinşi în programul existent de transport  public local  prevăzut 
la art. 3, consiliul local  prelungeşte valabilitatea acestora până la 
data finalizării procedurilor de atribuire, în conformitate cu 
hotărârile definitive ale instanţelor de judecată, cu plata tarifului 
aferent, potrivit legii.  

 
Art. 5. - În situaţia prevăzută la art. 4, caietele de sarcini şi 

contractele de delegare a gestiunii serviciilor de transport se 
prelungesc în consecinţă, în aceleaşi condiţii, pe perioada 
valabilităţii  licenţelor de traseu, după caz, de către autoritatea 
competentă stabilită de Legea serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

  
Art. 6. - Programul de transport, documentaţia de atribuire, 

calendarul sesiunii de atribuire, precum şi condiţiile şi modalitatea 
de depunere a solicitărilor se vor afişa în maximum 60 de zile de la 
data hotărârilor definitive ale instanţelor de judecată, iar 
procedurile de atribuire vor fi finalizate în termenele prevăzute, 
conform prevederilor Legii nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Art. 7. - Procedura şi modalitatea de prelungire a licenţelor 
de traseu pentru situaţiile prevăzute la art. 3 se stabilesc de către 
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii.” 

 
Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se 

abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de 
transport public judeţean, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 227 din 19 aprilie 2013, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 225/2013, cu modificările ulterioare. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

  
 
 
 

FLORIN IORDACHE CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
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