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   Către, 
 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru 
prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în 
baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport persoane între 
municipiul București și localitățile județului Ilfov trimis Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru industrii şi 
servicii și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură pentru dezbatere în 
fond, cu adresa PL.x. 56 din 7 martie 2016. 

 

  
 

 
PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Victor Paul DOBRE  Iulian IANCU  Mihai LUPU  
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COMISIA PENTRU 
TRANSPORTURI ȘI 
INFRASTRUCTURĂ 

 
Bucureşti, 12.04.2016 

Nr. 4c-26/40 
  

                        PL-x 56/2016 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru 
prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează 

serviciile regulate de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov  
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia  

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

transporturi și infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor 

de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport persoane 

între municipiul București și localitățile județului Ilfov, trimis cu adresa nr. PLx.56 din 7 martie 2016 și  
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înregistrat cu nr.4c-6/73 din 8 martie 2016, cu nr.4c-3/85 din 8 martie 2016, respectiv cu nr.4c-26/40 din 8 

martie 2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 2 martie 

2016. 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere: 

 -avizul favorabil al Consiliului Legislativ, conform avizului nr. 1360 din 29 decembrie 2015. 

 -avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din data de 15 martie 2016. 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din data de 15 martie 2016.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la 

alin.(2) al articolului unic al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2013, în scopul asigurării continuităţii 

efectuării serviciilor regulate de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, evitării practicilor 

ilicite în activităţile de transport persoane şi al asigurării cadrului legal de efectuare a acestor servicii de transport, 

precum şi al evitării impactului negativ asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a 

neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt defăşurate în afara/lipsa 

cadrului legal în vigoare. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile 

au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţe separate. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în ședința din 

12 aprilie 2016. La lucrările Comisiei au fost prezenți 21 deputaţi, din totalul de 22 de membri. 

Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în ședința din 31 martie 2016. La lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi, din totalul de 18  membri. 
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Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat proiectul de lege în ședința din 31 martie 2016. 

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 21 deputaţi, din totalul de 22 de membri. 

La dezbaterile care au avut loc au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare , domnul Ion Aurel 

Stanciu - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, doamna Carmen Pop - șef serviciu în cadrul 

Departamentului Relația cu Parlamentul din Ministerul Transporturilor, doamna Adriana Kalapis - director Direcția 

Transport Rutier în cadrul Ministerului Transporturilor și doamna Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, comisiile au hotărât, cu unanimitate de 

voturi adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru 

prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile 

regulate de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov cu amendamentele 

admise prevăzute în anexa la prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Victor Paul DOBRE  Iulian IANCU  Mihai LUPU  
 
 
 

SECRETAR, SECRETAR, SECRETAR, 
Radu BABUȘ Radu Bogdan ȚÎMPĂU Constantin GALAN 

 
 
 

Consilier parlamentar, 
Elena Hrincescu 

Consilier parlamentar, 
Cristina Donea 

Consilier parlamentar, 
Monica Gabriela Tudor 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

    
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
guvernului nr. 63/2015 Text Senat Text propus de Comisie 

 Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  LEGE 

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 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- 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: 
 

Art. I - Nemodificat Conform normelor de 
tehnică legislativă. 

3. Titlul ordonanţei 
 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
prelungirea valabilităţii 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea 
valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
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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 

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

programului de transport în baza cărora se 
efectuează 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 programul de transport 
public local de persoane, în cazul în care 
procedura de atribuire a acestora a fost 
suspendată prin hotărâri ale instanţelor de 
judecată”. 
 
Autor: Marin Gheorghe – P.S.D. 
 

4.  
 
 Articol unic. - (1) 
Termenul prevăzut la 
alineatul (2) al articolului 
unic din 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, se 
prorogă până la data de 31 
decembrie 2016. 
(2) La solicitarea operatorilor 
de transport care deţin licenţe 
de traseu valabile la data 

  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 menţin valabilitatea 
până la rămânerea definitivă a hotărârilor 
instanțelor de judecată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 2 - La solicitarea operatorilor 
de transport care deţin licenţe de traseu 
valabile la data intrării în vigoare a 

 
 
Se preia integral textul alin. 
(2) al articolului unic din 
OUG 30/2013, singura 
prevedere rămasă valabilă 
care un a fost preluată în 
prezenta Ordonanţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alin. (2) al articolului 
unic al OUG 30/2013 
precum şi titlul prezentei 

http://idrept.ro/00155414.htm
http://idrept.ro/00157202.htm
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intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă 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. va elibera licenţe de 
traseu însoţite de grafice de 
circulaţie pentru autobuzele 
deţinute şi nominalizate de 
către aceştia corespunzător 
perioadei de prelungire a 
valabilităţii programului de 
transport, cu plata tarifului 
aferent, potrivit legii. 
(3) Procedura şi modalitatea 
de eliberare a licenţelor de 
traseu se stabilesc de către 
emitent, respectiv 
Autoritatea Rutieră Română 
- A.R.R., potrivit legii. 

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 licențe 
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 instanțelor de judecată. 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 3 - În situaţiile în care 
procedura de atribuire a traseelor 
cuprinse în programul de transport 
public judeţean sau 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 instanțelor de 
judecată, iar după această dată până la 
data finalizării procedurilor de atribuire 
a traseelor cuprinse în programul de 
transport public județean sau a 
programului de transport public local de 
persoane prin curse regulate, conform 

ordonanţe prevede 
“prelungirea valabilităţii 
licenţelor de traseu şi a 
programelor de trasnsport” 
existente, valabile la 30 
decembrie 2015. 
- Nu se pune problema 
eliberării unor noi licente 
de traseu, procedura fiind 
reglementată în Legea nr. 
92/2007 privind serviciile 
de transport public local. 
 
 
 
 
 
- Se impune punerea de 
acord cu prevederile alin. 
(23) din propunerea 
Senatului. 
- Se impune punerea de 
acord cu titlul modificat al 
ordonanţei. 
- Titlul un face trimitere la 
suspendarea programelor 
de transport, ci la 
suspendarea procedurilor 
de atribuire a licenţelor de 
traseu pentru transportul 
public judeţean/local. 
 
- Prevederile finale ale alin. 
(21) ale Senatului vor 
deveni alineat separat, art. 
6 fiind prevederi comune 
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hotărârilor definitive ale instanţelor de 
judecată.  
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
Autor: Dan Coriolan Simedru – P.N.L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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.  
prelungește 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, cuprinși în programul 
existent de transport  public local  
prevăzut la art. 3, consiliul local  
prelungește valabilitatea acestora până la 
data finalizării procedurilor de atribuire, 
în conformitate cu hotărârile definitive 

pentru transportul judeţean 
şi pentru transportul local.  
- Atribuţiile sunt valabile 
pentru ARR numai în cazul 
traseelor judeţene. 
- Prevederea nu se poate 
aplica retroactiv, pentru 
liceţele de traseu a căror 
valabilitate un exista la data 
intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei 
ordonanţe. 
 
Atribuţiile sunt valabile 
exclusiv pentru consiliile 
locale, în cazul traseelor 
locale, conform Legii 
92/2007. 
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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  
licențelor 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 serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 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. 
 
Autor: Marin Gheorghe – P.S.D. 
 

 
- Trimiterea la art.4 se 
impune, fiind vorba de 
transportul judeţean şi 
transportul local. 
- Trebuie inclusă şi 
prelungirea caietelor de 
sarcini precizată la alin. 
(23) din varianta Senatului, 
această atribuţie nefiind a 
ARR ci a autorităţilor 
competente definite în 
Legea 92/2007. 
- Prevedere comună pentru 
toate cazurile de transport 
judeţean sau local. 
- Legislaţia specifică este 
Legea nr. 92/2007. 
- Este problema de 
prelungire şi nu de emitere. 
- Procedura de emitere este 
stabilită prin Legea 
92/2007. 
- Prevederea este valabilă 
pentru ARR numai în cazul 
transportului judeţean. 
Prevederea este valabilă 
pentru ANRSC numai în 
cazul transportului local. 
 

5.  2. La articolul unic, după alineatul 
(2) se introduc trei noi alineate, 
alin. (21) – (23), cu următorul 
cuprins: 
„(21) În situaţiile în care programul 

Se elimină. 
 
Autor: Marin Gheorghe – P.S.D. 

Au fost preluate la art.3 – 
8. 



 10

(23) La solicitarea operatorilor de 
transport care deţin licenţe de traseu 
valabile la data intrării în vigoare a 

de transport, procedura de atribuire 
a traseelor cuprinse în programul de 
transport public local de persoane 
prin curse regulate au fost 
suspendate prin hotărâri ale 
instanţelor de judecată, se 
prelungeşte valabilitatea 
programului de transport public 
local de persoane prin curse regulate 
în vigoare şi a licenţelor de traseu 
aferente, până la data finalizării 
procedurilor de atribuire a traseelor 
cuprinse în programul de transport 
public local de persoane prin curse 
regulate, conform deciziilor 
definitive ale instanţelor de judecată. 
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 deciziilor definitive ale 
instanţelor de judecată, iar 
procedurile de atribuire vor fi 
finalizate în termenele prevăzute, 
conform legislaţiei specifice. 
(22) În situaţia prevăzură la alin. 
(21), contractele de delegare a 
gestiunii serviciilor de transport se 
prelungesc în consecinţă, în aceleaşi 
condiţii, pe perioada valabilităţii 
licenţei de traseu. 
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prezentei ordonanţe de urgenţă, pe 
traseele cuprinse în programele de 
transport public prevăzute la 
alin.(21), Autoritatea Rutieră 
Română - A.R.R. va prelungi 
valabilitatea licenţelor de traseu şi a 
caietului de sarcini aferent până la 
data finalizării procedurilor de 
atribuire conform cu deciziile 
definitive ale instanţelor de judecată, 
cu plata tarifului aferent, potrivit 
legii. 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 deciziilor definitive ale 
instanţelor de judecată, iar 
procedurile de atribuire vor fi 
finalizate în termenele prevăzute, 
conform legislaţiei specifice.” 
 

6.    Art. II – La intrarea 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. 
 
Autor: Marin Gheorghe – P.S.D. 

Toate prevederile OUG 
30/2013 sunt preluate în 
OUG 63/2015 cu 
modificări. 
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