
  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU 

ECOLOGIC
Nr. 26/328/29.10.2001

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public
local de călători, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu
adresa nr.466 din 4 septembrie 2001.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite
de la :

- Comisia juridică de disciplină şi imunităţi cu  nr. 466 din 18
septembrie 2001;

- Comisia pentru industrii şi servicii cu nr.239/XVIII/3 din 19
septembrie 2001;

-    Consiliului Legislativ cu nr.925 din 31 august 2001.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.

 PRESEDINTE,
           SECRETAR,

IOAN OLTEAN
  ION FLORESCU



  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Nr. 26/328/29.10.2001

RAPORT
asupra  proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport  public local de călători

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvenului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de
călători, comisia  a hotărât în şedinţele din 16 şi 17 octombrie 2001, ca proiectul de lege sus-amintit să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor în vederea
dezbaterii şi adoptării cu următoarele amendamente:

Nr
crt

Articolul iniţial
al legii şi al ordonanţei

Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

0. 1 2 3

1 LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2001
privind serviciile de transport public local de călători.

- Text nemodificat

2 Articol unic: - Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport

Articolul I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului
nr.86 din 30 august 2001 privind serviciile de

Reformularea articolului unic
este determinată de modificările
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public local de călători, adoptată în temeiul art.1
pct.IV.2 din Legea nr.324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.544 din 1
septembrie 2001.

transport public local de călători, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.544 din 1
septembrie 2001, cu următoarele modificări şi
completări:.

şi completările aduse textelor
din cuprinsul articolelor
ordonanţei.

3 ORDONANŢĂ
privind serviciile de transport public local de călători

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
ORDONANŢĂ

privind serviciile regulate de transport public local de
călători.

Necesitatea corelării cu textul
prevăzut la art.1 şi 2.

4 CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

- Text nemodificat

5

6

Art.1. - Prezenta ordonanţă are ca obiect
stabilirea cadrului de organizare, gestionare,
reglementare şi de monitorizare a serviciului de
transport public local de persoane, prin curse
regulate, cu mijloace de transport în comun.

Alineat nou

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art.1. � (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect

stabilirea cadrului de organizare, de reglementare, de
control , de monitorizare şi de gestionare a
bunurilor  publice aferente, a serviciului regulat de
transport public local de persoane, cu mijloace rutiere
de transport în comun, în conformitate cu
reglementările în vigoare.

(2) Nu fac obiectul prezentei ordonanţe
serviciile de transport cu taximetre şi serviciile de
transport mărfuri.

Corelare cu prevederile Legii nr.
105/2000 pentru aprobarea 0G.
nr.44/1997 in care este definit
serviciul regulat de transport de
persoane.
De asemenea trebuie specificat
la ce fel de mijloace de transport
se face referire.
Prevederile alin.(2) au fost
preluate din art.6.

7 Art.2. � Serviciul de transport public local de
persoane, denumit în continuare transport public
local de călători, are la bază următoarele principii:

a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
Art.2. � Serviciul regulat de transport public

local de persoane, denumit în continuare transport
public local de călători, are la bază următoarele
principii:
a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale

Precizare necesară.
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călătorilor;

b) asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi de
confort;

c) protecţia mediului;
d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi

utilizatorii;
e) servicii de calitate în condiţiile unor tarife

accesibile;
f) administrarea eficientă a bunurilor şi a fondurilor

băneşti;
g) dezvoltarea durabilă.

călătorilor;
b) asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi de

confort;
c) protecţia mediului;
d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi

utilizatorii;
e) servicii de calitate în condiţiile unor tarife

accesibile pentru călători;
f) administrarea eficientă a bunurilor proprietate

publică şi a fondurilor băneşti;
g) dezvoltarea durabilă.

8

9

Art.3.- (1) Face parte din categoria
transportului public local de călători transportul de
persoane care îndeplineşte, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) este efectuat pe teritoriul unei localităţi urbane

sau rurale, precum şi între localitatea
respectivă şi localităţile limitrofe;

b) se execută pe rute şi cu frecvenţe prestabilite, iar
călătorii sunt îmbarcaţi sau debarcaţi în puncte de
oprire fixe;

c) se percepe un tarif de transport, încasat de
operatorul de transport.

(2) Se consideră transport public local de
călători şi transportul special urban şi suburban de
persoane, efectuat prin curse regulate, dacă întruneşte
condiţiile prevăzute la alin. (1), prin care se asigură
transportul unor grupuri de persoane sau de persoane
determinate, cum ar fi elevii şi studenţii, la
instituţiile de învăţământ şi retur, al personalului care

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
 Art.3.- (1) Face parte din categoria

transportului public local de călători transportul de
persoane care îndeplineşte, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) este efectuat pe raza teritorial - administrativă a

unui oraş sau a unei comune, denumite în
continuare localităţi.

b) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie
prestabilite , iar călătorii sunt îmbarcaţi sau
debarcaţi în puncte de oprire fixe;

c) se percepe un tarif de transport, încasat de
operatorul de transport.

(2) Se consideră transport public local de
călători şi transportul regulat special urban de
persoane, dacă întruneşte condiţiile prevăzute la alin.
(1), prin care se asigură transportul unor persoane sau
a unor grupuri de persoane, cum ar fi al elevilor şi
studenţilor , la instituţiile de învăţământ şi retur, al
personalului care face naveta, precum şi transportul

a) Corelare cu prevederile
actelor normative în
vigoare care satabilesc ca
transportul local să se
efectueze numai pe raza
teritorial-administrativă a
localităţii.

b) Termenul corespunzător
este�program de circulaţie�

- Nu este definită zona
suburbană, iar transportul către
şi de la platformele industriale
dacă sunt în afara localităţii
potrivit OG. Nr. 44/1997 este
transport judeţean.
Pe de altă parte tranportul public
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face naveta, al militarilor şi al altor asemenea
grupuri, separat sau împreună cu alte persoane,
precum şi transportul care se desfăşoară pe anumite
rute, cum ar fi transportul între platformele
industriale şi localităţi.

care se desfăşoară pe anumite rute, cum ar fi
transportul între locul de muncă şi domiciliul aflate în
aceeaşi localitate.

regulat şi transportul public
special nu pot fi executate
simultan de acelaşi mijloc de
transport.

10 Art.4. - Prin mijloacele de transport în comun
se înţelege vehiculele destinate în mod special
transportului public urban şi suburban de
persoane. Acestea pot fi:
a) autobuze urbane, autovehicule destinate şi

echipate pentru transportul de persoane şi al
bagajelor acestora; autobuzele din această
categorie vor fi amenajate pentru transportul de
pasageri, aşezaţi pe scaune sau în picioare, având
cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al
conducătorului auto, care asigură posibilitatea
unui schimb rapid de pasageri în staţii;

b) tramvaie;
c) troleibuze;
d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate

prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe
scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu
mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în
picioare.

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
Art.4. - Prin mijloacele de transport rutier în

comun se înţelege vehiculele destinate în mod special
transportului public local de călători. Acestea pot fi:

a) autobuze urbane, autovehicule destinate şi echipate
pentru transportul de persoane şi al bagajelor
acestora; destinate pentru transportul de pasageri,
aşezaţi pe scaune sau în picioare, având cel puţin
17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului
auto;

b) tramvaie;
c) troleibuze;
d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate

prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe
scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu
mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în
picioare.

Mijlocul de transport nu poate fi
condiţionat în definirea sa de
sfera de folosinţă teritorială,
acesta fiind universal.

a ) autobuzele sunt destinate
prin construcţie transportului de
călători.

11 Art.5. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile
în domeniul serviciului de transport public local de
călători consiliile locale stabilesc strategia de
dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a
acestor servicii, ţinând seama de planurile de

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
Art.5. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile în

domeniul transportului public local de călători
consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare,
modernizare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a
acestor transporturi, ţinând seama de planurile de

Corelare cu prevederile art.2 şi
ale art. 7 alin.(2)
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urbanism şi de programele de dezvoltare economico-
socială a localităţii.

urbanism şi de programele de dezvoltare economico-
socială ale localităţii.

12

13

Art.6. - (1) Serviciile de transport public
local de călători se organizează pentru a satisface cu
prioritate nevoile populaţiei, precum şi ale
instituţiilor publice şi ale agenţilor economici.

(2) Nu fac obiectul prezentei ordonanţe
serviciile de transport cu taximetre sau serviciile de
transport mărfuri.

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Art.6. - (1) Transportul public local de călători

se organizează pentru a satisface cu prioritate nevoile
populaţiei, precum şi ale instituţiilor publice şi ale
agenţilor economici de pe raza administrativ-
teritorială a localităţii.

(2) Se elimină

Corelare cu prevederile art. 3
lit.a).

Se regăseşte la art.1 alin.(2).

14

15

16

17

Art.7. - (1) Sunt abilitate să organizeze, să
reglementeze, să conducă, să monitorizeze şi să
controleze servicii de transport public local de
călători consiliile locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, precum şi consiliile judeţene.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale
au obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru
extinderea, dezvoltarea şi modernizarea transportului
public urban şi suburban de persoane.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale,
prin serviciile de specialitate, vor gestiona şi vor
controla activitatea operatorilor de transport public
local de călători.

Alineat nou

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
Art.7. - (1) Sunt abilitate să organizeze, să

reglementeze, să monitorizeze şi să controleze
executarea transportului public local de călători
consiliile locale, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti , în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru
extinderea în zona de autoritate, dezvoltarea şi
modernizarea transportului public local de călători.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale,
prin serviciile de specialitate, vor organiza,
monitoriza şi vor controla activitatea operatorilor de
transport public local de călători.

(31) Consiliile judeţene şi Consiliul General
al Municipiului Bucureşti vor asigura serviciile de
specialitate necesare coordonării activităţii
consiliilor locale, privind dezvoltarea transportului

Conform Legii nr. 197/1998
pentrua aprobarea OG.
nr.19/1997 şi Legii nr. 105/2000
privind aprobarea
OG.nr.44/1997 consiliile
judeţene nu au atribuţii în sfera
transpoturilor locale.
Corelare cu termenii folosiţi în
cuprinsul art.2.

Gestionarea activităţii
operatorilorde transport intră în
atribuţiile consiliilor.

- În reglementările existente,
consiliilor judeţene le
revinaceste sarcini, dar nu au
create serviciile
corespunzătoare.
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public local de călători, transportului judeţean de
călători şi infrastructurii aferente.

18

19

Art.8. � (1) Statul sprijină, prin măsuri
legislative şi economice, dezvoltarea cantitativă şi
calitativă a serviciilor de transport public local de
călători, precum şi a infrastructurii aferente acestora.

(2) Principalele obiective  urmărite de
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în
domeniul serviciilor de transport public local de
călători sunt:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor

prin promvarea calităţii şi eficienţei serviciului
de transport public local de călători;

b) creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin susţinerea
dezvoltării economice a localităţilor şi prin
realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;

c) acordarea de facilităţi unor categorii de persoane ;
d) asigurarea capacităţii suficiente de transport pe

rute aglomerate.

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
Art.8. � (1) Statul sprijină, prin măsuri

legislative şi economice, dezvoltarea cantitativă şi
calitativă a transportului public local de călători,
precum şi a infrastructurii aferente acestuia.

(2) Principalele obiective  urmărite de
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în
domeniul transportului public local de călători sunt:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor
prin promvarea calităţii şi eficienţei transportului
public local de călători;

b) creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin susţinerea
dezvoltării economice a localităţilor şi prin
realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;

c) acordarea de facilităţi unor categorii de persoane ;
d) asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rute

aglomerate.

Corelare cu prevederile art.2.

Aceeaşi motivare ca la alin(1)

20

21

Art.9. - (1) Acoperirea financiară a costului
călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază,
potrivit legii, de gratuitate se asigură din bugetele
locale sau din bugetele altor instituţii stabilite de
lege.

(2) Acoperirea influenţelor financiare
rezultate din reduceri de tarif la abonamentele pentru
transportul public local de călători, aprobate de
consiliile judeţene sau locale pentru anumite

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
Art. 9. - (1) Acoperirea financiară a costului

călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază,
potrivit legii, de gratuitate se asigură din bugetul de
stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii
stabilite de lege.

(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate
din reduceri de tarif la legitimaţiile gratuite şi
abonamentele pentru transportul public local de
călători, aprobate de consiliile judeţene sau locale

Completare necesară

Completare necesară
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22

categorii de persoane, se asigură din bugetele
consiliilor judeţene sau locale, după caz.

(3) Condiţiile concrete în care va fi suportat
costul călătoriilor , potrivit prevederilor alin.(1) şi
(2), se vor stabili prin contractul de concesiune a
serviciului de transport public local de călători.

pentru anumite categorii de persoane, se asigură din
bugetele consiliilor judeţene sau locale, precum şi al
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după
caz.

(3) Condiţiile concrete în care va fi
subvenţionat sau suportat  costul călătoriilor , potrivit
prevederilor alin.(1) şi (2), se vor stabili prin contractul
de concesiune a transportului  public local de călători,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 OG. Nr. 97/1999 reglementează
complet modul de subvenţionare
şi acoperire a costurilor în
transportul public de călători, în
afara cazurilor de la alin. (1) şi
(2)

23 CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport
public local de călători.

11. Titlul Capitolului II va avea următorul cuprins:
CAPITOLUL  II

Organizarea şi funcţionarea transportului public local
de călători.

Corelare cu prevederile art.2

24 SECŢIUNEA  1
Gestiunea serviciilor de transport public local de
călători.

12. Titlul Secţiunii  1 va avea următorul cuprins:
SECŢIUNEA  1

Organizarea transportului  public local de călători.

Corelare cu titlul capitolului.

25 Art.10. � Raporturile dintre autorităţile
administraţiei publice locale şi prestatorii de
servicii de transport public local de călători se
bazează pe relaţii contractuale stabilite în
conformitate cu contractul de concesiune a
serviciului respectiv.

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
Art.10. � Raporturile dintre autorităţile

administraţiei publice locale şi operatorii de transport
public local de călători se bazează pe relaţii
contractuale stabilite în conformitate cu contractul de
concesiune a serviciului respectiv.

Folosirea termenilor specifici în
domeniu.

26 Art.11. - (1) Pentru organizarea, conducerea
şi administrarea serviciilor de transport public
local de călători consiliile locale pot utiliza unul sau
mai mulţi operatori de transport specializaţi, cărora

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
Art.11. - (1) Pentru realizarea transportului

public local de călători consiliile locale pot utiliza unul
sau mai mulţi operatori de transport autorizaţi în
condiţiile legii, cărora le încredinţează prin licitaţie

Potrivit reglementărilor în
vigoare (OG.nr.19/1997 şi
OG.nr.44/1997) operatorii de
transport nu pot fi autorizaţi
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27

28

le încredinţează prin licitaţie contractul de delegare
de gestiune sau de concesiune a serviciului
respectiv.

(2) Concesiunea sau delegarea serviciului de
transport public local de călători se face în condiţiile
stabilite prin contractul-cadru de concesiune şi prin
regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a
serviciilor publice locale de transport local de
călători. Contractul-cadrul şi regulamentul-cadru de
delegare sau de concesiune a serviciilor publice de
transport local de călători, precum şi normele
specifice pentru administrarea serviciilor de transport
public local de călători vor fi aprobate prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului
Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la
intrarea În vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) În procesul concesionării, în conformitate
cu competenţele şi cu atribuţiile ce le revin potrivit
legii, autorităţile administraţiei publice locale
păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor
şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a
programelor de dezvoltare a serviciului de transport
public local de călători, precum şi dreptul de a
urmări, a controla şi a supraveghea îndeplinirea
obligaţiei efectuării serviciului public de transport
local de călători privind:
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor

contractuale asumate de operatorii de transport
public local de călători ;

b) derularea ritmică a serviciilor prestate,
respectarea traseelor stabilite şi a orarelor zilnice
şi săptămânale ;

c) modul de administrare, exploatare, conservare şi
menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau
modernizare a mijloacelor din infrastructura

contractul de concesiune a transportului respectiv .

(2) Concesiunea transportului public local de
călători se face în condiţiile stabilite prin contractul-
cadru de concesiune şi prin regulamentul-cadru de
concesiune a transportului public local de călători.
Contractul-cadru şi regulamentul-cadru de concesiune
a transportului public local de călători, precum şi
normele specifice privind desfăşurarea acestuia vor
fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 60 de
zile de la intrarea În vigoare a prezentei legi.

(3) Pe durata concesionării, în conformitate cu
competenţele şi cu atribuţiile ce le revin potrivit legii,
autorităţile administraţiei publice locale păstrează
prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor
de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de
dezvoltare a transportului public local de călători,
precum şi dreptul de a urmări, a controla şi a
supraveghea îndeplinirea obligaţiei efectuării
transportului public  local de călători privind:

a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale
asumate de operatorii de transport public local de
călători ;

b) derularea ritmică a serviciilor prestate, respectarea
traseelor stabilite şi a orarelor zilnice şi
săptămânale ;

c) modul de administrare, exploatare, conservare şi
menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau
modernizare a mijloacelor de transport şi

pentru delegare de gestiune, ci
numai pentru transport efectiv.

Corelare cu pevederile art.2 şi
îmbunătăţire redacţională.

Îmbunătăţire redacţională.

Corelare cu prevederile art.2
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edilitar-urbană încredinţată prin contractul de
concesiune;

d) modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru
serviciile de transport public de călători.

infrastructura aferentă  transportului public local
de călători;

d) modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru
transportul public local de călători.

29

30

31

32

Art.12. � (1) Finanţarea şi realizarea
investiţiilor aferente serviciilor de transport public
local de călători se fac cu respectarea legislaţiei în
vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea
şi aprobarea investiţiilor publice şi a principiilor
autonomiei financiare a prestatorilor de servicii de
transport public local de călători privind suportarea
de către utilizatori şi recuperarea intergrală, prin tarif,
a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. Se
va ţine seama de interesul general, de tarifele
practicate şi de condiţiile de transport oferite
beneficiarilor.

(2) Pentru finanţarea investiţiilor necesare în
vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii
serviciilor de transport public local de călători,
consiliile locale pot contracta credite interne şi/sau
externe ori pot concesiona serviciul respectiv, în
condiţiile legii, pe o perioadă limitată, în funcţie de
specificul activităţii.

(3) Lucrările pe care investitorii le realizează
din fonduri proprii rămân în proprietatea acestora pe
toată durata contractului de concesiune, precum şi
după expirarea acestuia, dacă nu s-a convenit altfel.

Alin.nou

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
Art.12. � (1) Finanţarea şi realizarea

investiţiilor aferente transportului public local de
călători se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare
privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi
aprobarea investiţiilor publice şi a principiilor
autonomiei financiare a operatorilor de transport
public local de călători privind suportarea de către
utilizatori şi recuperarea intergrală, prin tarif, a
costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. Se va
ţine seama de interesul general, de tarifele practicate şi
de condiţiile de transport oferite beneficiarilor.

(2) Pentru finanţarea investiţiilor necesare în
vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii
transportului public local de călători, consiliile locale
şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot
contracta credite interne şi/sau externe ori pot
concesiona infrastructura aferentă transportului
public local de călători în condiţiile legii, pe o
perioadă limitată, în funcţie de specificul activităţii.

(3) Bunurile pe care concendenţii
infrastructurii aferente sau  ai mijloacelor de
transport le realizează din fonduri proprii rămân în
proprietatea acestora pe toată durata contractului de
concesiune, precum şi după expirarea acestuia, dacă nu
s-a convenit altfel.

(4) În sensul prezentei ordonanţei prin

Corelare cu prevederile art.2

Folosirea termenilor specifici în
domeniu.

Completare necesară.

Îmbunătăţire redacţională

Completzare necesară pentru
definirea noţiunii de
infrastructură aferentă.
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infrastructură aferentă transportului public local
de călători se înţelege:
a) baza materială pentru întreţinere, reparare şi

parcare a mijloacelor de transport deţinute;
b) calea de rulare a tramvaielor;
c) liniile de contact electrice pentru tramvaie şi

troleibuze;
d) staţiile de transformare aferente liniilor de

contact electrice.

33 SECŢIUNEA a 2-a
Operatorii de servicii de transport public local de
călători.

16. Titlul Secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:
SECŢIUNEA a 2-a

Operatorii de transport public local de călători
Corelare cu prevederile art.2

34

35

36

 Art.13. - (1 ) Operatorii de transport public
local de călători sunt societăţile comerciale, regiile
autonome şi serviciile de interes local autorizate,
care prestează servicii publice în condiţiile
stabilite de autorităţile administraţiei publice
locale, în temeiul legii şi al prevederilor prezentei
ordonanţe.

(2) Operatorii de transport public local de
călători beneficiază de acelaşi regim juridic,
indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

(3) Operatorii de transport public local de
călători vor fi atestaţi de către comisia mixtă

17.  Articolul 13 va avea următorul cuprins:
Art.13. - (1 ) Operatorii de transport public

local de călători sunt societăţile comerciale sau regiile
autonome deţinătoare de licenţe de transport şi
licenţe de execuţie pentru autovehicule, eliberate de
Agenţia Autorităţii Rutiere Române şi autorizate de
comisia de autorizare constituită conform
prevederilor art.22, care prestează servicii publice în
condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice
locale, în temeiul legii şi al prevederilor prezentei
ordonanţe.

(2) Operatorii de transport public local de
călători beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent
de forma de organizare sau de proprietate, ca şi
operatorii de transport public judeţean sau
interjudeţean.
(3) Se abrogă

În Legea nr. 105/2000 se
stipulează clar care sunt
operatorii de transport.
Un serviciu de interes local nu
poate fi autorizat să execute
transport public.

Prevedere necesar a fi
completată conform Legii nr.
105/2000.

Modul de autorizare este
precizat la alin.(1) şi nu este de
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prevăzută de prezenta ordonanţă. competenţa autorităţilor locale

37

38

Art.14. - (1) Operatorii de transport public
local de călători pot fi privatizaţi în condiţiile legii
numai pe baza hotărârii consiliului local sau judeţean
sub a cărui autoritate îşi desfăşoară activitatea.

(2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor
din domeniul privat al unităţii administrativ-
teritoriale, se poate face numai în cadrul procedurii
de delegare sau de concesionare a serviciilor de
transport public local de călători, prin licitaţie
publică.

18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
Art.14. - (1) Operatorii de transport public local

de călători cu capital public pot fi privatizaţi în
condiţiile legii numai pe baza hotărârii consiliului local
sau judeţean sub a cărui autoritate îşi desfăşoară
activitatea.

(2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor
aparţinând infrastructurii aferente transportului
public local de călători din domeniul privat al unităţii
administrativ-teritoriale, se face numai în cadrul
procedurii de concesionare a transportului public
local de călători, prin licitaţie publică.

Trebuie precizat la care
categorie de operatori se face
referire.

Completare necesară.

39

40

41

Art.15.- (1) Societăţile comerciale de
transport public local de călători înfiinţate de
consiliile locale sau judeţene, potrivit legii, pot fi
de interes local, respectiv judeţean, în funcţie de
limitele teritoriale în care acţionează.

(2) Societăţile comerciale de transport public
local de călători înfiinţate de autorităţile
administraţiei publice locale îşi pot desfăşura
activitatea şi în cadrul altor localităţi, participând
astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor de
transport public local de călători.

(3) În cazul prestării mai multor tipuri de
servicii operatorul de servicii de transport public
local de călători va ţine o evidenţă separată a
activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă
pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare,
după caz, astfel încât activităţile sale din diferite

19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
Art.15. - (1) Operatorii  de transport public

local de călători care execută transport public local
sunt de interes local şi îşi desfăşoară activitatea pe
raza administrativ teritorială a localităţii.

(2) Operatorii de transport public local de
călători îşi pot desfăşura activitatea şi în cadrul altor
localităţi, prin filiale înregistrate şi autorizate
conform prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul prestării mai multor tipuri de
servicii de transport public local sau judeţean,
operatorul de transport respectiv va ţine o evidenţă
separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate
distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de
operare, după caz, astfel încât activităţile sale conform

Punere în acord cu prevederile
legislaţiei în vigoare şi ale art.6

Îmbunătăţire redacţională.
Textul eliminat este declarativ.

 Conform legislaţiei în vigoare
un operator de transport
dezvoltă o activitate în limita
licenţei de transpot deţinute, cu
obligaţia ţinerii unei
contabilităţi separate pentru a nu



12
sectoare să fie uşor de evaluat, monitorizat şi
controlat.

licenţelor de transport obţinute să poată fi
evaluate, monitorizate şi controlate.

exista subvenţionare încrucişată.

42 Art.16. - Operatorii de servicii de transport
public local de călători îşi exercită obligaţiile potrivit
termenelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de
concesiune a serviciului de transport public local de
călători şi în acord cu normele specifice transportului
public, elaborate de instituţiile abilitate în acest
scop.

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
Art.16. - Operatorii de transport public local de

călători îşi exercită obligaţiile potrivit termenelor şi
condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune a
transportului public local de călători şi în acord cu
normele specifice transportului public, elaborate de
autoritatea competentă, completate de
reglementările specifice aprobate de consiliul local
respectiv.

Instituţia abilitată este definită
în legislaţia în vigoare
�autoritate competentă�
Normele emise de aceasta sunt
completate de reglementări
locale.

43

44

45

Art.17. - (1) În cazul în care autoritatea
administraţiei publice locale a desemnat doi sau mai
mulţi operatori de transport, se va încheia câte un
contract cu fiecare dintre aceştia, pentru trasee
diferite sau pentru acelaşi traseu.

(2) În situaţia prevăzută la alin (1) , în
contractele de concesiune a serviciului de transport
public local de călători se vor stabili clauze privitoare
la valabilitatea legitimaţiilor de călătorie emise de
fiecare dintre operatorii de servicii de transport
public local, pe toate mijlocele de transport în
comun.

(3) În astfel de cazuri, între primarul
localităţii sau preşedintele consiliului judeţean şi
operatorii de servicii de transport public local se va
încheia un contract de distribuţie a încasărilor
provenite din vînzarea legitimaţiilor de călătorie, în

21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
Art.17. - (1) În cazul în care autoritatea

administraţiei publice locale a desemnat doi sau mai
mulţi operatori de transport, se va încheia câte un
contract de concesionare cu fiecare dintre aceştia,
pentru trasee diferite sau pentru acelaşi traseu, dacă
traseul respectiv nu poate fi deservit de un singur
operator.

(2) În situaţia prevăzută la alin (1) , în
contractele de concesiune a transportului public local
de călători se vor stabili clauze privitoare la
valabilitatea legitimaţiilor de călătorie emise de fiecare
dintre operatorii de transport public local, pe toate
mijlocele de transport în comun.

(3) În astfel de cazuri, între primarul localităţii
şi operatorii de transport public local se va încheia un
contract de distribuţie a încasărilor provenite din
vînzarea legitimaţiilor de călătorie, în care se va stabili
modul concret în care se vor calcula veniturile cuvenite

Precizare necesară.

Corelare cu prevederile art.2.

Consiliile judeţene nu sunt
implicate în organizarea
transportului public local
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care se va stabili modul concret în care se vor calcula
veniturile cuvenite fiecărui operator de transport.

fiecărui operator de transport.

46

47

Articol nou
22. Articolul 171 va avea următorul cuprins:

Art.171(1) Legitimaţiile de călătorie vor fi
tipărite prin grija consiliilor locale şi vor fi
înregistrate şi gestionate ca documente cu regim
special.
 (2) Prin legitimaţii de călătorie se înţeleg:
bilete, abonamente şi autorizaţii de călătorie
gratuită.

Precizări necesare actului
normativ.

48
CAPITOLUL  III

Drepturi şi obligaţii
Text nemodificat

49
SECŢIUNEA  1

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi operatorilor
de transport public local de călători.

23. Titlul Secţiunii 1 a Capitolului III va avea
următorul cuprins:

SECŢIUNEA  1
Drepturile şi obligaţiile călătorilor şi operatorilor de
transport public local de călători.

Punerea în acord cu titlul
ordonanţei.

50

51

Art.18. - (1) Garantarea dreptului de a
beneficia de serviciul de transport public local de
călători pentru toţi utilizatorii, persoane fizice, va fi
prevăzută în regulamentul serviciului, care va fi
aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz.

(2) Utilizatorii au dreptul de acces la
informaţiile publice cu privire la serviciile de
transport public local de călători, atât operatorul de
transport, cât şi autorităţile administraţiei publice
locale având obligaţia de a comunica informaţii cu
privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la

24.  Articolul  18 va avea următorul cuprins:
Art.18. - (1 ) Garantarea dreptului de a

beneficia de transport public local de către călători,
pentru toţi utilizatorii, persoane fizice, va fi prevăzută
în regulamentul serviciului, care va fi aprobat de
consiliul local.

(2) Călătorii au dreptul de acces la informaţiile
publice cu privire transportul public local de călători,
atât operatorul de transport, cât şi autorităţile
administraţiei publice locale având obligaţia de a
comunica informaţiile cu privire la indicatorii de
calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele

Îmbunătăţire redacţională.

Folosirea unor termeni adoptaţi
în tot cuprinsul ordonanţei.
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52

53

structura tarifară şi la clauzele contractuale.
(3) Hotărârile consiliilor locale cu privire la

serviciul de transport public local de călători vor fi
aduse la cunoştinţă publică. Utilizatorii persoane
fizice au dreptul să conteste hotărârile în condiţiile
legii, în vederea prevenirii sau reparării unui
prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.

(4) Utilizatorii au obligaţia să achite costul
călătoriilor pe care le efectuează, conform tarifelor
anunţate.

contractuale, care sunt considerate de interes public.
(3) Hotărârile consiliilor locale cu privire la

transportul public local de călători vor fi aduse la
cunoştinţă publică. Călătorii persoane fizice au dreptul
să conteste hotărârile în condiţiile legii, în vederea
prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori
indirect, determinat de acestea.

(4) Călătorii au obligaţia să achite costul
legitimaţiilor valabile pentru călătoriile pe care le
efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe
acestea.

Îmbunătăţire redacţională

Completare necesară deoarece
nu orice informaţie este de
interes public.

54

55

Art.19. - Drepturile operatorilor de transport
public local de călători sunt prevăzute în contractele
de delegare şi în regulamentele de funcţionare,
pentru serviciile aflate în administrare directă,
sau în contractele de concesiune, pentru serviciile
cesionate spre administrare altor agenţi
economici, urmărindu-se asigurarea echilibrului
contractual prin aplicarea următoarelor principii:

Alineat nou

a) încasarea tarifelor aferente serviciilor de transport
public local de călători prestate şi actualizarea
acestora cu indicele preţurilor de consum;

Literă nouă

b) modificarea tarifului în situaţiile de modificare
semnificativă a echilibrului contractual;

c) întreruperea furnizării serviciilor de transport

25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
Art.19.(1) - Drepturile operatorilor de transport

public local de călători sunt prevăzute în legislaţia în
vigoare, precum şi în regulamentele privind
efectuarea transportului public local de călători,
conform prevederilor contractelor de concesiune.

(2) În încheierea contractelor de concesiune
se va ţine seama de următoarele principii:
a) încasarea tarifelor aferente transportului public

local de călători prestate.

a1) actualizarea tarifelor cu indicele     preţurilor de
consum;
b) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare

semnificativă a echilibrului contractual se
realizează numai în cazul când serviciul nu este
subvenţionat;

c) întreruperea executării transportului public local

Precizare clară a reglementărilor
în care se face referire la
drepturile operatorilor de
transport.

Trebuie evidenţiat distinct acest
alineat întrucăt nu are legătură
cu alineatul anterior.
a) Textul trebuie elaborat ca un
principiu.
a1) textul trebuie evidenţiat
distinct.

În acord cu prevederile OG.nr.
97/1999 art.4

Trebuie respectate şi normele în
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public local de călători în cazul nerespectării
obligaţiilor contractuale de către autoritatea
administraţiei publice locale, conform legislaţiei
în vigoare.

de călători în cazul nerespectării obligaţiilor
contractuale de către autoritatea administraţiei
publice locale, conform legislaţiei şi normelor în
vigoare.

vigoare.

56 Art.20. - (1) Operatorii de transport public
local de călători au faţă de utilizatori următoarele
obligaţii:
a) să respecte regulile asumate prin contractul de

delegare sau de concesiune;
b) să servească toţi utilizatorii din aria de

acoperire pentru care au fost atestaţi în
condiţiile prevederilor regulamentului local al
serviciului de transport public local de
călători;

c) să respecte angajamentele luate prin contractele
de concesiune cu privire la indicatorii de
performanţă stabiliţi de consiliile locale;

d) să furnizeze autorităţii administraţiei publice
locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul
la toate informaţiile necesare în vederea
verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării
serviciilor de transport public local de călători,
în conformitate cu clauzele contractului de
delegare sau de concesiune şi cu prevederile
legale în vigoare;

e) să pună în aplicare metode performante de
management care să conducă la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea
procedurilor concurenţiale oferite de normele
legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări,
bunuri şi servicii.

26. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
Art.20. - (1 ) Operatorii de transport public

local de călători au faţă de călători următoarele
obligaţii:
a) să respecte regulile asumate prin contractul de

concesiune;
b) să servească toţi călătorii, fără discriminare, pe

traseele cuprinse în contractul de concesiune;

c) să respecte angajamentele luate prin contractele de
concesiune cu privire la indicatorii de performanţă
stabiliţi de consiliile locale;

d) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale
informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate
informaţiile necesare în vederea verificării,
evaluării, funcţionării şi dezvoltării transportului
public local de călători, în conformitate cu clauzele
contractului de concesiune şi cu prevederile legale
în vigoare;

e) să reducă costurile de operare, inclusiv prin
aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de
normele legale în vigoare pentru achiziţiile de
lucrări, bunuri şi servicii.

Corelarea cu celelalte articole
unde cuvântul �utilizatori� a fost
înlocuit cu �călători�.

Îmbunătăţire redacţională.

d) corelare cu prevederile art.2.

Îmbunătăţire redacţională.
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57 (2) Operatorii de transport public local de

călători răspund de îndeplinirea cu bună-credinţă a
obligaţiilor prevăzute la alin. (1). În cazul
neîndeplinirii obligaţiilor pot fi sancţionaţi
contravenţional sau poate fi reziliat, în condiţiile
legii, contractul de delegare sau de concesiune.

(2) Operatorii de transport public local de
călători răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute
la alin.(1) . În cazul neîndeplinirii obligaţiilor pot fi
sancţionaţi contravenţional sau poate fi reziliat, în
condiţiile legii, contractul de concesiune.

 îmbunătăţire redacţională

58 SECŢIUNEA a 2-a
Atestarea operatorilor de transport public local de

călători

27. Titlul Secţiunii a 2-a a Capitolului III va avea
următorul cuprins:

SECŢIUNEA a 2-a
Autorizarea operatorilor de transport public local de

călători

Se modifică urmare înlocuirii
cuvântului �atestare� cu
�autorizare�

59

60

61

62

63

Art.21. - (1) Operatorii de transport care
operează în domeniul serviciilor de transport
public local de călători trebuie să facă dovada
competenţei profesionale şi să aibă o dotare
tehnico-materială care să corespundă tipurilor de
servicii pe care urmează să le presteze.

(2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1)
trebuie să facă dovada bonităţii lor materiale.

(3) Operatorii de transport public local de
călători, existenţi la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe, vor fi atestaţi în termen de un
an.

(4) Sunt supuse atestării atât
compartimentele de specialitate ale consiliilor locale,
cât şi operatorii furnizori/prestatori de servicii de
transport public local de călători.

(5) Atestarea operatorilor de transport care
intenţionează să devină operatori de servicii de

28. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
Art.21. - (1) Operatorii de transport, deţinători

ai licenţelor eliberate de Agenţia Autorităţii Rutiere
Române care operează în domeniul transportului
public local de călători trebuie să îndeplinească
criteriile stabilite prin regulament aprobat prin
hotărâre a Guvernului.

(2) Se abrogă

(3) Operatorii de transport public local de
călători, existenţi la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe, vor fi autorizaţi în termen de un an de la
data aprobării prezentei ordonanţe. 

(4) Sunt supuse autorizării atât
compartimentele de specialitate ale consiliilor locale,
cât şi operatorii de transport public local de călători.

(5) Autorizarea operatorilor de transport care
intenţionează să devină operatori de transport public

Autorizarea şi licenţierea
operatorilor de transport este
atributul exlusiv al �autorităţii
competente�

 Întrucât de la data intrării în
vigoare a ordonanţei şi până la
aprobarea prin lege a acesteia
timpul râmas pentru organizarea
autorizării operatorilor de
transport este foarte scurt.

Urmare înlocuirii cuvântului
�atestare� cu �autorizare�.
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64

transport public local de călători va fi o condiţie
obligatorie de participare la licitaţiile pentru
obţinerea contractelor de concesiune.

(6) Atestarea este valabilă maximum 5 ani,
indiferent de specificul serviciului pentru care s-a
făcut atestarea. La expirarea termenului de 5 ani
operatorul va fi supus unei noi atestări.

local de călători va fi o condiţie obligatorie de
participare la licitaţiile pentru obţinerea contractelor de
concesiune.

(6) Autorizarea  este valabilă maximum 5 ani,
indiferent de specificul serviciului pentru care s-a făcut
autorizarea. La expirarea autorizaţiei operatorul va fi
supus, la cerere,  unei noi autorizări.

Autorizarea nu se face din
oficiu, se face la cererea
operatorului.

65

66

67

Art.22. - (1 ) Atestarea se face de o comisie
de atestare formată din reprezentanţi ai Ministerului
Administraţiei Publice, Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi ai
Ministerului de Interne.

(2) Componenţa nominală a comisiei de
atestare, regulamentul de funcţionare, precum şi
criteriile pentru eliberarea licenţei de operare vor fi
stabilite prin ordin comun al ministrului
administraţiei publice, al ministrului lucrărilor
publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului
de interne, în termen de 60 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe.

Alineat nou

29. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
Art.22. - (1 ) Autorizarea se face de o comisie

de autorizare organizată la nivelul fiecărui judeţ şi
al municipiului Bucureşti compusă din:   

- un reprezentant al prefectului;
- un reprezentant al consiliului judeţean, 
respectiv al   Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti;
- câte un reprezentant al serviciilor publice 
descentralizate ale Ministerului Finanţelor 
Publice , Ministerului de Interne şi
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
(2) Componenţa nominală a comisiei de

autorizare, va fi stabilită prin ordin al prefectului .

(3) Regulamentul de funcţionare al comisiei
de autorizare precum şi criteriile pentru eliberarea
autorizaţiei, vor fi stabilite prin hotărâre a
Guvernului .

Reformularea art.22 este
determinată de necesitatea
descentralizării activităţii de
autorizare.
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68
SECŢIUNEA a 3-a

Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei
publice locale

Text nemodificat

69

70

Art.23. - (1) Autorităţile administraţiei
publice locale şi judeţene au competenţa exclusivă
cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea,
monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor
de transport public local de călători.

(2) Consiliile locale şi judeţene pot adopta
hotărâri cu privire la:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a dotărilor existente, precum şi a
programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de
transport public local de călători, în condiţiile
legii;

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de
investiţii în scopul realizării acestora într-o
concepţie unitară, corelată cu programele de
dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de
amenajare a teritoriului;

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind
reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor
publice aferente serviciilor de transport public
local de călători;

d) asocierea intercomunală în vederea realizării unor
investiţii de interes comun în domeniul
infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciilor de transport public local de călători;

e) delegarea gestiunii serviciilor de transport

30. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
Art.23. - (1) Autorităţile administraţiei publice

locale şi a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti au competenţa exclusivă cu privire la
asigurarea, organizarea , coordonarea şi
monitorizarea transportului public local de călători..

(2) Consiliile locale sau, după caz, consiliile
judeţene şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti pot adopta hotărâri cu privire la :
a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi

modernizare a infrastructurii rutiere, precum şi a
programelor de înfiinţare sau dezvoltare a unor
sisteme de transport public local de călători, în
condiţiile legii;

b) coordonarea proiectării şi executării lucrărilor de
investiţii în infrastructură într-o concepţie unitară,
corelată cu programele de dezvoltare economico-
socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului;

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind
reabilitarea, modernizarea şi extinderea dotărilor
publice aferente transportului public local de
călători, aflate în proprietate sau în
administrarea autorităţilor respective;

d) asocierea intercomunală în vederea realizării unor
investiţii de interes comun în domeniul
infrastructurii tehnico-edilitare aferente
transportului public local de călători;

e) concesionarea transportului public local de

Este singura competenţă
exclusivă . Restul competenţelor
sunt relative, deoarece atribuţii
în acest sens are şi �autoritatea
competentă�.

a) Principala îndatorire este în
domeniul proprietăţii
publice.

b) Este necesar să se
expliciteze în ce domeniu
investiţional trebuie
acţionat.

c) Este necesar să se
expliciteze regimul juridic al
acestor dotări.

d) Corelarea cu prevederile
art.2.

e) Delegarea gestiunii nu poate
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public local de călători, precum şi încredinţarea
spre administrare a bunurilor aparţinând
patrimoniului public din infrastructura
aferentă;

f) finanţarea sau închirierea de bunuri
societăţilor comerciale pentru realizarea de
lucrări şi servicii de transport public local de
călători;

g) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a
împrumuturilor pentru finanţarea programelor de
investiţii din infrastructura aferentă serviciilor de
transport public local de călători. Contractarea
de lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi,
reabilitări şi modernizări se face prin licitaţie
publică, organizată potrivit legii;

h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a
regulamentelor de funcţionare a prestatorilor de
servicii care desfăşoară activităţi de transport
public local de călători, pe baza normelor � cadru
aprobate de Ministerul Administraţiei Publice;

i) stabilirea şi aprobarea tarifelor pentru serviciile
de transport public local de călători, cu
respectarea reglementărilor în vigoare;

j) stabilirea subvenţiei care se plăteşte de la bugetul
local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile
înregistrate de operatorul de transport pentru
efectuarea serviciului de transport public local de
călători şi sumele efectiv încasate ca urmare a
vînzării biletelor şi a abonamentelor.

Literă nouă

călători, precum şi concesionarea infrastructurii
aferente acestuia aparţinând patrimoniului
public;

f) acordarea de facilităţi operatorilor de transport
pentru încurajarea dezvoltării transportului
public local de călători;

g) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a
împrumuturilor pentru finanţarea programelor de
investiţii din infrastructura aferentă transportului
public local de călători, aparţinând patrimoniului
unităţilor administrativ-teritoriale. Contractarea
de lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi,
reabilitări şi modernizări se face prin licitaţie
publică, organizată potrivit legii;

h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a
regulamentelor de funcţionare a operatorilor de
transport care desfăşoară activităţi de transport
public local de călători, pe baza normelor � cadru
aprobate de Ministerul Administraţiei Publice;

i) stabilirea, aprobarea şi modificarea tarifelor pentru
transportul  public local de călători, cu respectarea
reglementărilor în vigoare;

j) stabilirea subvenţiei care se plăteşte de la bugetul
local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile
înregistrate de operatorul de transport pentru
efectuarea serviciului de transport public local de
călători şi sumele efectiv încasate ca urmare a
vînzării biletelor şi a abonamentelor.

Asiguarea resurselor bugetare pentru susţinerea
totală sau parţială a costurilor de transport pentru
unele categorii defavorizate de călători, stabilite
prin hotărâri ale consiliilor locale.

defini activitatea unor
operatori

f) Îmbunătăţire redacţională.

g) Precizare necesară.

h) corelare cu amendamentul
propus la art.12

i) corelare cu prevederile art.2.

j) nemodificat

k) Trebuie asigurate resurse
pentru scutiri parţiale sau totale
de plată a legitimaţiilor de
călătorie.
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71

72

Art.24. - (1) Contractele de delegare de
gestiune sau de concesiune a serviciilor de
transport public local de călători vor cuprinde
clauze privitoare la:

a) cantitatea şi calitatea serviciului prestat şi la
indicatorii de performanţă;

b) trasee,
c) orarul de funcţionare, pe zile şi ore, şi ritmicitatea

serviciului;
d) tarifele practicate şi modul de încasare a

subvenţiei;
e) modul de indexare a tarifelor;
f) răspunderea contractuală;
g) politica de menţinere şi recalificare a forţei de

muncă, precum şi protecţia acesteia pe durata
valabilităţii contractului respectiv;

h) forţa majoră;
i) durata contractului;
j) rezilierea contractului.

Literă nouă

(2) Durata contractului de concesiune a
serviciilor de transport public local de călători se
stabileşte în funcţie de mijloacele de transport
utilizate, astfel:
a) pentru transportul cu minibuze şi microbuze:
      8 ani;
b) pentru transportul cu autobuze urbane sau

interurbane: 10 ani;

31. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

Art.24. - (1 ) Contractele de concesiune a
transportului public local de călători precum şi
contractele de concesiune a infrastructurii aferente
vor cuprinde, după caz, clauze privitoare la:
a) cantitatea şi calitatea serviciului prestat şi la

indicatorii de performanţă;
b) trasee,
c) orarul de funcţionare, pe zile şi ore, şi ritmicitatea

serviciului;
d) tarifele practicate şi modul de încasare a subvenţiei

dacă este cazul;
e) modul de indexare a tarifelor;
f) răspunderea contractuală;
g) politica de menţinere şi recalificare a forţei de

muncă, precum şi protecţia acesteia pe durata
valabilităţii contractului respectiv;

h) forţa majoră;
i) durata contractului;
j) rezilierea contractului;
k) condiţiile în care programele de circulaţie pot fi

modificate.
(2) Durata contractului de concesiune a

transportului  public local de călători se stabileşte în
funcţie de mijloacele de transport utilizate, astfel:

a) pentru transportul cu autobuze, minibuze şi
microbuze până la 5 ani;

b) �Se abrogă

Corelare cu amendamentul
prezentat la art.11.

k)Completare necesară

(2) Corelarea cu prevederile
art.2.

a) reformulare incluzând şi
prevederile lit.b)

c)  îmbunătăţire redacţională
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73

74

c) pentru transport cu troleibuze şi tramvaie:20 de
ani.

Alineat nou

Alineat nou

c) pentru transport cu troleibuze şi tramvaie: până la
20 de ani.

(3) Operatorul de transport, titularul
contractului de concesiune expirat, are drept de
preemţiune, dacă participă la o nouă licitaţie
privind concesionarea transportului public local de
călători.

(4) Pierderea valabilităţii licenţei de
transport sau a autorizaţiei operatorului de
transport are drept consecinţă anularea
contractului de concesiune.

Necesitatea introducerii unor
prevederi referitoare la
operatorii cărora le-a expirat
contractul de concesiune.

75

76

Art.25. � (1) Autorităţile administraţiei
publice locale au faţă de operatorii de transport
public local de călători următoarele drepturi:
a) să invite pentru audieri operatorul de transport

public local de călători, în vederea semnalării
unor deficienţe apărute în executarea
contractului;

b) să aprobe ajustările de preţ propuse de către
operatorul de transport public local de călători;

c) să sancţioneze operatorul de transport public
local de călători în cazul în care acesta nu
operează la parametrii de eficienţă la care s-a
obligat;

(2) În cazuri deosebite autorităţile
administraţiei publice locale pot solicita comisiei de
atestare retagerea licenţei operatorului cu care au
contract de concesiune a serviciului de transport
public local de călători.

32. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
Art.25. � (1) Autorităţile administraţiei publice

locale au faţă de operatorii de transport public local de
călători următoarele drepturi:
a) să invite pentru audieri operatorul de transport

public local de călători, în vederea semnalării unor
deficienţe apărute în executarea contractului;

b) să aprobe ajustările de tarif propuse de către
operatorul de transport public local de călători;

c) să sancţioneze operatorul de transport public local
de călători în cazul în care acesta nu operează la
parametrii de eficienţă la care s-a obligat prin
contractul de concesiune;

(2) În cazul unor abateri deosebite autorităţile
administraţiei publice locale pot solicita comisiei de
autorizare retagerea autorizaţiei operatorului cu care
au contract de concesiune a transportului public local
de călători.

b) îmbunătăţire redacţională

c) completare necesară

(2) corelare cu termenii tehnici
folosiţi în cadrul Capitolului III,
Secţiunea a 2-a precum şi cu
prevederile art.2.
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77
Art.26. � În exercitarea competenţelor şi a

responsabilităţilor ce le revin autorităţile
administraţiei publice locale vor urmări:
a) gestionarea serviciilor de transport public local

de călători pe criterii de competitivitate şi
eficienţă managerială;

b) promovarea reabilitării infrastructurii aferente
serviciilor de transport public local de călători;

c) monitorizarea şi controlul periodic al activităţilor
de prestare a serviciilor de transport public
local de călători şi luarea de măsuri în cazul în
care operatorul de transport nu asigură
performanţa pentru care s-a obligat;

d) elaborarea indicatorilor de performanţă şi
supunerea acestora spre aprobare consiliilor
locale după ce au fost supuşi în prealabil
dezbaterii publice;

e) consultarea cu utilizatorii de  servicii publice de
transport local de călători pentru stabilirea
politicilor şi strategiilor locale în domeniu;

f) adoptarea normelor locale şi negocierea
contractelor de delegare a gestiunii sau de
concesiune;

g) informarea periodică a utilizatorilor asupra
politicilor de dezvoltare din domeniul serviciilor
de transport public local de călători

33. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
Art.26. � În exercitarea competenţelor şi a

responsabilităţilor ce le revin autorităţile administraţiei
publice locale vor urmări:
a) desfăşurarea  transportului public local de

călători pe criterii de competitivitate şi
concurenţialitate;

b) promovarea reabilităriii infrastructurii aferente
transportului public local de călători;

c) monitorizarea şi controlul periodic al activităţilor
de prestare a transportului public local de călători
şi luarea de măsuri în cazul în care operatorul de
transport nu asigură performanţa pentru care s-a
obligat;

d) analiza anuală a indicatorilor de performanţă
prevăzuţi în contractul de concesiune;

e) �Se abrogă

f) adoptarea normelor locale şi negocierea
contractelor de concesiune a transportului public
local de călători, precum şi a contractelor de
concesiune a infrastructurii aferente acestuia;

g) informarea şi consultarea periodică a călătorilor
asupra politicilor de dezvoltare din domeniul
transportului  public local de călători

a) Eficienţa managerială nu se
poate impune prin lege.

b) Aceeaşi motivare ca la
amendamentul de la art.2

c) Aceeaşi motivare.

d) Completare necesară

e) se regăseşte în mare măsură
la lit.g)

f) completare necesară

g) îmbunătăţire redacţională

78 Art.27. � Autorităţile administraţiei publice
locale au faţă de operatorii de transport public local

34. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
Art.27. � Autorităţile administraţiei publice

locale au faţă de operatorii de transport public local de
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de călători următoarele obligaţii:
a) asigurarea unui tratament egal pentru toţi

operatorii de transport public local de călători din
cadrul comunităţii respective şi a unui mediu de
afaceri transparent prin normele locale adoptate
în exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta
ordonanţă;

b) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, altele
decât cele publice, cu privire la activitatea
operatorilor de transport public local de călători;

c) achitarea subvenţiilor convenite prin contract.

călători următoarele obligaţii:
a) asigurarea unui tratament egal şi

nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de
transport public local de călători din cadrul
comunităţii respective şi a unui mediu de afaceri
concurenţial, transparent prin normele locale
adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite de
prezenta ordonanţă;

b) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, altele
decât cele publice, cu privire la activitatea
operatorilor de transport public local de călători;

c) achitarea subvenţiilor convenite prin contractul de
concesiune.

a) completare necesară

b) neschimbat

c) completare nacesară

79 Art.28. � Bunurile mobile şi imobile care
formează patrimoniul public şi privat al unităţilor
administrativ-teritoriale şi care sunt utilizate pentru
serviciul de transport public local de călători vor fi
încredinţate spre administrare, pe perioada
concesionării serviciului de transport public local
de călători, operatorului cu care s-a încheiat
contractul, urmând ca acesta să achite o redevenţă
care va fi stabilită la acordarea concesiunii.

35. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
Art.28. � Mijloacele de transport precum şi

alte bunuri  care formează patrimoniul public şi privat
al unităţilor administrativ-teritoriale şi care sunt
utilizate pentru efectuarea transportului public local
de călători şi care constituie infrastructura aferentă
acestuia, pot fi concesionate sau închiriate pe
perioada concesionării transportului public local de
călători, operatorului cu care s-a încheiat contractul.
Operatorul va achita o redevenţă care va fi stabilită
prin licitaţie odată cu acordarea concesiunii.

Completare necesară cu privire
la concesionarea infrastructurii
aferente transportului public
local de călători .
Îmbunătăţire redacţională.

80 CPITOLUL  IV
Sancţiuni

Text nemodificat

81 Art. 29. � Încălcarea dispoziţiilor prezentei
ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială,
civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Text nemodificat
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82 Art.30. -  (1) Constituie contravenţie, dacă nu
a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie
infracţiune potrivit Codului penal, şi se sancţionează
cu amendă următoarele fapte:
a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de

prezenta ordonanţă fără existenţa atestării legale
sau fără contract de concesiune, cu amendă de la
50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) încredinţarea unui contract de delegare de
gestiune sau de concesiune pentru una dintre
activităţile de transport public local de
călători, fără licitaţie publică ori unui operator de
transport neatestat, cu amendă de la 60.000.000
lei la 120.000.000 lei;

(2) Consiliile locale şi judeţene vor stabili
printr-o hotărâre adoptată în condiţiile legii faptele
care constituie contravenţii în domeniul serviciilor
publice de transport public local de călători, altele
decât cele prevăzute la alin..(1), potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor.

36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
Art.30. -  (1) Constituie contravenţie, dacă nu a

fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie
infracţiune potrivit Codului penal, şi se sancţionează cu
amendă următoarele fapte:
a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de

prezenta ordonanţă fără existenţa autorizării legale
şi/sau fără contract de concesiune, cu amendă de la
50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) încredinţarea unui contract de concesiune fără
licitaţie publică ori unui operator de transport
neautorizat, cu amendă de la 60.000.000 lei la
120.000.000 lei;

(2) Consiliile locale şi judeţene şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti vor stabili printr-o
hotărâre adoptată în condiţiile legii, faptele care
constituie contravenţii în domeniul transportului
public local de călători, altele decât cele prevăzute la
alin.(1), sau în alte reglementări în vigoare.

a) Îmbunătăţire redacţională

b) Modificarea rezultată din
înlocuirea cuvântului �atestat�
cu �autorizat� folosit în tot
cuprinsul legii.

(2) Completarea firească a
textului incluzând şi Consiliul
General al Municipiului
Bucureşti.

83 CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Text nemodificat

84
Art.31. � (1) În termen de 60 de zile de la data

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autorităţile
administraţiei publice locale din localităţile în care se
impune funcţionarea unui serviciu de transport
public local de călători, precum şi cele din localităţile

37. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
Art.31. � (1) În termen de 90 de zile de la data

intrării în vigoare a prezentei legi autorităţile
administraţiei publice locale din localităţile în care se
impune funcţionarea transportului public local de
călători, precum şi cele din localităţile în care acesta

Desemnarea operatorilor de
transport nu intră în atribuţiile
autorităţilor administraţiei
publice locale.
Termenul de 60 de zile este
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85

86

87

în care acesta funcţionează în conformitate cu
reglementările anterioare vor iniţia procedurile de
desemnare a operatorilor de transport sau, acolo
unde există un contract încheiat în urma unei
licitaţii, se va proceda la atestarea operatorului în
condiţiile legii.

(2) În vederea încheierii contractelor de
concesiune consiliile locale din cadrul unităţilor
administrativ-teritoriale prevăzute la alin.(1) au
obligaţia de a elabora şi de a comunica operatorilor
de transport existenţi, care efectuează transportul
public local de călători, în termen de 90 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, caietele
de sarcini întocmite conform modelului elaborat de
Ministerul Administraţiei Publice.

(3) În termen de 90 de zile de la comunicarea
caietelor de sarcini operatorii de transport se pot
prezenta la licitaţie în conformitate cu regulamentul
de licitaţie şi cu caietele de sarcini.

(4) În cazul reorganizării operatorilor de
transport care au contracte de gestiune delegată sau
de concesiune, consiliile locale pot cere renegocierea
contractelor sau pot organiza o licitaţie în scopul
desemnării unui nou operator de transport public
local de călători.

funcţionează în conformitate cu reglementările
anterioare vor iniţia procedurile de concesionare a
acestor servicii operatorilor de transport.

(2) În vederea încheierii contractelor de
concesiune consiliile locale din cadrul unităţilor
administrativ-teritoriale prevăzute la alin.(1) au
obligaţia de a elabora şi de a comunica operatorilor de
transport existenţi, care efectuează transportul public
local de călători, în termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, caietele de
sarcini întocmite conform modelului elaborat de
Ministerul Administraţiei Publice.

(3) În termen de 90 de zile de la comunicarea
caietelor de sarcini operatorii de transport se pot
prezenta la licitaţie în conformitate cu regulamentul de
licitaţie şi cu caietele de sarcini.

(4) În cazul reorganizării operatorilor de
transport care au contracte de concesiune, consiliile
locale  şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti pot cere renegocierea contractelor sau pot
organiza o licitaţie în scopul desemnării unui nou
operator de transport public local de călători.

insuficient pentru realizarea

acestor prevederi şi oricum nu
poate fi mai mic decât cel
prevăzut la alin.(2).

(2) nemodificat

(3) nemodificat

(4) completarea firească a
textului incluzând şi Consiliul
General al Municipiului
Bucureşti.

88 Art.32. � (1) În cazul extinderii transportului
public local de călători pe noi trasee după încheierea
contractului de concesiune, noile trasee vor fi
atribuite operatorului de transport existent,
beneficiind de dreptul de preemţiune, cu acceptul
acestuia, prin act adiţional la contractul de
transport existent .

38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
Art.32 � (1) În cazul extinderii transportului

public local de călători pe noi trasee, după încheierea
contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite
prin licitaţie publică, operatorul de transport existent
beneficiind de dreptul de preemţiune.
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89 (2) Dacă operatorul de transport existent
refuză din orice motive să preia noile trasee,
autoritatea administraţiei publice locale va proceda la
desemnarea unui alt operator de transport pentru
aceste trasee, pe bază de licitaţie publică.

(2) Se abrogă.
Este o consecinţă a introducerii
amendamentului propus la
alineatul precedent.

90 Art. 33.- Contractele de concesiune a
serviciilor de transport public local de călători
încheiate între operatorii de transport şi autorităţile
administraţiei publice locale îşi produc efectele până
la momentul încheierii noilor contracte de concesiune
a serviciilor de transport public local de călători, în
conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.

39. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
Art. 33.- Contractele de concesiune a

transportului public local de călători încheiate între
operatorii de transport şi autorităţile administraţiei
publice locale îşi produc efectele până la momentul
încheierii noilor contracte de concesiune a
transportului public local de călători, în conformitate
cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.

Corelare cu articolul 2

91 Art.34. � Prezenta ordonanţă intră în vigoare
în termen de 30 de zile de la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României.

Text nemodificat

92 Art. 35. � La data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe se abrogă orice dispoziţii
contrare.

Text nemodificat

93 Art. nou 40. După articolul 35 se introduce un nou articol 351

cu următorul cupins:
�Art. 351. - Reglementările prezentei legi se

completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr.19/1997 privind transporturile, aprobată prin
Legea nr. 197/1998, Ordonanţei Guvernului
nr.44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată



27
prin Legea nr. 105/2000 şi Ordonanţei Guvernului
nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii
publice în transporturile rutiere şi pe căile
navigabile interioare.�

94 Art. nou
41. După articolul 351 se introduce un nou articol cu
următorul cuprins:

Articolul II. -  Ordonanţa Guvernului nr. 86
din 30 august 2001 privind serviciile de transport
public local de călători , publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.544 din 1
septembrie 2001 cu modificările şi completările
aduse prin prezenta lege, se va republica dându-se
articolelor o nouă numerotare.

Multiplele modificări aduse
cuprinsului ordonanţei necesită
republicarea acesteia şi
renumerotarea articolelor.

 PREŞEDINTE,
    SECRETAR,

IOAN OLTEAN
ION FLORESCU

Redactat- expert parlamentar:
Arh. Victor Cristea
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În urma dezbaterilor purtate în şedinţele comisiei, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr
crt

Articolul iniţial
al ordonanţei

Amendamente respinse Motivarea

0. 1 2 3

95

96

Art.2. � Serviciul de transport public local
de persoane, denumit în continuare transport public
local de călători, are la bază următoarele principii:

a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale
călătorilor;

b) asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi
de confort;

c) protecţia mediului;
d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi

utilizatorii;
e) servicii de calitate în condiţiile unor tarife

accesibile;
f) administrarea eficientă a bunurilor şi a

fondurilor băneşti;
dezvoltarea durabilă.

Domnul deputat Eugen Pleşa  � Grupul parlamentar al
PRM � propune reformularea alin.1 al art.2 astfel:

Art.2. � Serviciul tradiţional de transport
public local de persoane, denumit în continuare
transport public local de călători, are la bază
următoarele principii:
���
������.
�����.

Domnul deputat Viorel Coifan   � Grupul parlamentar
al PNL � propune reformularea lit.e) astfel:
e) servicii de calitate în condiţiile unor tarife accesibile
utilizatorilor;

Comisia a apreciat ca fiind mai
corectă o altă reformulare care a
fost adoptată astfel:
�Serviciul regulat de transport
public local de persoane,
denumit în continuare transport
public local de călători,
�������������
�

Comisia a respins propunerea
apreciind  ca fiind mai corectă o
altă reformulare adoptată:
e) servicii de calitate în
condiţiile unor tarife accesibile
călătorilor;

97
Art.4. - Prin mijloacele de transport în

comun se înţelege vehiculele destinate în mod
special transportului public urban şi suburban de
persoane. Acestea pot fi:

d) minibuze sau microbuze, autovehicule
destinate prin construcţie transportului a 10-17
persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului
auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul parlamentar
al PRM � propune completarea textului  lit. d) al
articolului 4 :
Art.4. - ����������
�����������.

d) minibuze sau microbuze, autovehicule
destinate prin construcţie transportului a 10-17
persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto,
dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în

Se consideră că în caz contrar,
se supraaglomerează localitatea
şi staţiile de înbarcare-
debarcare.

Comisia a apreciat ca fiind
corespunzător textul ordinanţei
după cum a fost pus de acord cu
textul art.2.
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şi
în picioare.

picioare şi numai pentru traseele neaccesibile
autovehiculelor de la lit. a), b) şi c).

98

99

Art.9. - (1) Acoperirea financiară a costului
călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază,
potrivit legii, de gratuitate se asigură din bugetele
locale sau din bugetele altor instituţii stabilite de
lege.

(2) Acoperirea influenţelor financiare
rezultate din reduceri de tarif la abonamentele
pentru transportul public local de călători, aprobate
de consiliile judeţene sau locale pentru anumite
categorii de persoane, se asigură din bugetele
consiliilor judeţene sau locale, după caz.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul parlamentar
al PRM � propune reformularea alineatului 2 al art.9,
după cum urmează:
Art.9.- ����������..
�����.

(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate
prin stabilirea tarifului pentru transportul public
local de călători, aprobate de consiliile judeţene sau
locale pentru anumite categorii de persoane, se asigură
din bugetele consiliilor judeţene sau locale, după caz.

Nu numai abonamentele
trebuiesc subvenţionate.

Comisia nu şi-a însuşit
propunerea apreciind ca
acoperitor textul prevăzut la
alin.(3) al  articolului  9.

100

Art.11. - (1) Pentru organizarea,
conducerea şi administrarea serviciilor de
transport public local de călători consiliile locale
pot utiliza unul sau mai mulţi operatori de transport
specializaţi, cărora le încredinţează prin licitaţie
contractul de delegare de gestiune sau de
concesiune a serviciului respectiv.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul parlamentar
al PRM � propune completarea  alineatului .(1) după
cum urmează:

Art.11. - (1) Pentru organizarea, conducerea
şi administrarea serviciilor de transport public local
de călători consiliile locale pot utiliza unul sau mai
mulţi operatori de transport specializaţi, cărora le
încredinţează prin licitaţie contractul de delegare de
gestiune sau de concesiune a serviciului respectiv.
Serviciul public de transport local existent la data
apariţiei prezentei legi se atribuie direct prin
contractul de concesiune societăţilor comerciale, sau
regiilor autonome care au avut în administrare
acest serviciu.

Art.40 din Legea nr.219. În caz
contrar, se poate ajunge la
dezorganizarea totală a
transportului public local de
călători.

Comisia a respins propunerea
considerând că prin acceptarea
acesteia nu ar mai fi posibilă o
deschidere a pieţii în acest
domeniu, aceste prevederi
asigurând o permanentizare a
operatorului indiferent de
condiţiile existente ale acestuia.
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101 Art.12. � (1) Finanţarea şi realizarea
investiţiilor aferente serviciilor de transport public
local de călători se fac cu respectarea legislaţiei în
vigoare privind iniţierea, fundamentarea,
promovarea şi aprobarea investiţiilor publice şi a
principiilor autonomiei financiare a prestatorilor de
servicii de transport public local de călători privind
suportarea de către utilizatori şi recuperarea
intergrală, prin tarif, a costurilor de exploatare,
reabilitare şi dezvoltare. Se va ţine seama de
interesul general, de tarifele practicate şi de
condiţiile de transport oferite beneficiarilor.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul parlamentar
al PRM � propune reformularea alin (1) al art.12 astfel:

Art. 12.- (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor
aferente serviciilor de transport public local de călători
se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind
iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea
investiţiilor publice şi a principiilor autonomiei
financiare a prestatorilor de servicii de transport public
local de călători privind suportarea de către utilizatori
şi recuperarea intergrală, prin tarif, alocaţii bugetare şi
alte surse ale costurilor de exploatare, reabilitare şi
dezvoltare. Se va ţine seama de interesul general, de
tarifele practicate şi de condiţiile de transport oferite
beneficiarilor.

Propunerea are în vedere faptul
că nu pot fi acoperite numai prin
tarife costurile de exploatare,
reabilitare şi dezvoltare.

Comisia a respins propunerea
considerând că în acest sens
sunt acoperitoare prevederile
alin.(3) al art.9.

102
Art.15.-
(3) În cazul prestării mai multor tipuri de

servicii operatorul de servicii de transport public
local de călători va ţine o evidenţă separată a
activităţilor desfăşurate, cu contabilitate
distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi
localitate de operare, după caz, astfel încât
activităţile sale din diferite sectoare să fie uşor de
evaluat, monitorizat şi controlat.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul parlamentar
al PRM � propune abrogarea prevederilor alin.(3) al
art.15.

Abrogarea prevederilor acestui
alineat a fost propusă
considerându-se că nu fac
obiectul acestei legi fiind de fapt
o chestiune pur contabilă.

Comisia a apreciat ca fiind
corespunzător textul ordonanţei
cu modificările acceptate de
comisie.

103
Art.17. - (1) În cazul în care autoritatea

administraţiei publice locale a desemnat doi sau mai
mulţi operatori de transport, se va încheia câte un

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul parlamentar
al PRM � propune reformularea alin.(1) şi abogarea
prevederilor alin.(2) . (3), astfel:

Art.17. - (1) În cazul în care autoritatea
administraţiei publice locale a desemnat doi sau mai
mulţi operatori de transport, se va încheia câte un

Referitor la alin.(1) se consideră
că pe acelaşi traseu nu se pot
suprapune mai mulţi operatori ,
şi ca urmare se propune
reformularea acestuia;
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contract cu fiecare dintre aceştia, pentru trasee
diferite sau pentru acelaşi traseu.

(2) În situaţia prevăzută la alin (1) , în
contractele de concesiune a serviciului de
transport public local de călători se vor stabili
clauze privitoare la valabilitatea legitimaţiilor de
călătorie emise de fiecare dintre operatorii de
servicii de transport public local, pe toate
mijlocele de transport în comun.

(3) În astfel de cazuri, între primarul
localităţii sau preşedintele consiliului judeţean şi
operatorii de servicii de transport public local se
va încheia un contract de distribuţie a
încasărilor provenite din vînzarea legitimaţiilor
de călători, în care se va stabili modul concret în
care se vor calcula veniturile cuvenite fiecărui
operator de transport.

contract cu fiecare dintre aceştia.

Se abrogă

Se abrogă

În aceste condiţii prevederile
alin.(2) şi  (3) nu-şi mai au rost
şi în consecinţă se propune
abrogarea acestora.

Comisia a respins
amendamentele considerând
textul ordonanţei ca fiind
corespunzător.

 PREŞEDINTE,
    SECRETAR,

IOAN OLTEAN
ION FLORESCU

Redactat- expert parlamentar:
Arh. Victor Cristea
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