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Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 45 din  

28 august 2007 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, 
adoptată în temeiul art.1 pct. II.1 din Legea nr. 266/2007 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 30 august 2007, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
 
 
1. La articolul I punctul 1, articolul 121 va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 121. – (1) În cazul unei operaţiuni de transport combinat 

de mărfuri, dacă transportul pe segmentul rutier iniţial este efectuat în 
cont propriu, în condiţiile prevăzute la art.12, de către un transportator 
rutier care este expeditorul mărfii, atunci transportul pe  segmentul rutier 
final până la destinaţia mărfurilor se consideră a fi efectuat tot în cont 
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propriu de către  transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile, 
dacă acesta  utilizează autovehicule deţinute conform prevederilor art.12 
lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deţinute de 
transportatorul rutier expeditor, care a efectuat  transportul pe segmentul 
rutier iniţial. 

(2) În cazul transportului combinat de mărfuri, dacă transportul 
pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu în condiţiile 
prevăzute la art. 12 de către  transportatorul  rutier căruia îi sunt 
destinate mărfurile, atunci transportul pe segmentul rutier iniţial se 
consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care 
expediază mărfurile utilizează autovehicule deţinute conform 
prevederilor art.12 lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt 
deţinute de transportatorul rutier destinatar, care  efectuează transportul 
pe segmentul rutier final. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), transportatorul căruia 
îi sunt destinate mărfurile sau transportatorul care expediază mărfurile, 
după caz, trebuie să îndeplinească prevederile art. 12 lit. a) – d) şi f).” 

 
 
 
2. La articolul I punctul 3, alineatele (21), (22) şi (25) ale 

articolului 18 vor avea următorul cuprins: 
„(21) În cazurile prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b), condiţia de 

onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în care 
persoana în cauză este reabilitată, potrivit reglementărilor în vigoare, 
sau, după caz, de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a 
fost declarată inaptă. 

(22) În cazul prevăzut la alin.(2) lit.c), condiţia de onorabilitate 
se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă de 2 ani de la data la 
care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care 
persoana în cauză îndeplinea funcţia de persoană desemnată, a fost 
sancţionat/sancţionată pentru încălcări grave. 

(25) Dacă faptele la care se face referire la alin.(23) şi (24) sunt 
săvârşite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, 
autoritatea competentă va informa autorităţile competente din statele 
membre în care sunt stabiliţi aceştia, în legătură cu faptele constatate şi 
sancţiunile aplicate.” 
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3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou, 
punctul 31, cu următorul cuprins: 

„31. După articolul 392 se introduce un articol nou, art. 393, cu 
următorul cuprins: 

«Art. 393. – Întreprinderile/operatorii de transport rutier care 
efectuează operaţiuni de transport de pasageri au obligaţia de a îi 
informa pe aceştia cu privire la obligativitatea portului centurii de 
siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, într-unul din următoarele 
moduri: 

a) de către conducătorul auto; 
b) de către conducătorul grupului sau de către o persoană 

desemnată oficial ca şi conducător al grupului; 
c) prin mijloace audiovizuale; 
d) prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne 

şi/sau pictograme stabilite prin norme.»” 
 
 
 
4. La articolul I punctul 4, articolul 501 se abrogă. 
 
 
 
5. La articolul I punctul 4, articolul 502 va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 502. – (1)  În scopul facilitării controlului vehiculelor care 

fac obiectul prezentei ordonanţe, utilizate de către operatorii de 
transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotării acestora cu plăcuţe 
din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale 
vehiculului. 

(2) Modelul şi locul de aplicare a plăcuţelor se stabileşte de 
autoritatea competentă prin norme. 

(3) Plăcuţele prevăzute la alin.(1) fac dovada conformităţii 
vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la 
dimensiunile maxime admise şi masele maxime admise/autorizate.” 
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6. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 65 va 
avea următorul cuprins: 

„(4) Certificatele de calificare profesională iniţială (CPI) şi 
certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se eliberează de 
către autoritatea competentă numai: 

a) conducătorilor auto cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii 
Europene care au în România reşedinţa curentă, aşa cum este aceasta 
definită la art.14 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3821/1985 
privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările 
şi completările ulterioare, în România; 

b) conducătorilor auto cetăţeni ai unui alt stat care nu este 
membru al Uniunii Europene care sunt angajaţi în mod legal de un 
operator de transport sau întreprindere cu sediul sau domiciliul în 
România, sau care sunt deţinători ai unui permis de muncă valabil 
eliberat de autorităţile române.” 

 
 
 
7. Articolul II va avea următorul cuprins: 
„Art. II. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii 

de aprobare a prezentei ordonanţe, 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. 1892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare.” 

 
 
 
8. După articolul III se introduce articolul IV cu următorul 

cuprins: 
„Art. IV. – Ordonanţa Guvernului nr. 109/2005 privind 

transporturile rutiere modificată şi completată prin Legea nr. 102/2006, 
cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare.” 
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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. 
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