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LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de

taxi $i in regim de inchiriere

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi $i in regim de 
inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 45 din 28 ianuarie 
2003, cu modificarile ^i completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 
cum urmeaza:

1. La articoiul 1^, litera s) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”s3 taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu pana la maximum 9 locuri, inclusiv locul 
conducatorului auto, sau autovehicul de transport de marfuri cu o masa maxima totala 
autorizata care nu depaseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate executa transport 
de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;"

2. La articoiul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat sa fie 
dotat cu portiere fixe sau culisante, de acces §i evacuare, in dreptul fiecarei banchete sau 
scaun pentru clienti, dupa caz, ori cu acces spre scaune si banchete in cazul autoturismelor cu 
mai mult de 5 locuri inclusiv locul conducatorului auto precum si cu spatiu corespunzator 
transportului bagajelor de mana si nu poate transporta mai mult de 8 persoane in afara 
conducatorului auto."

3. La articoiul 31, alineatul (2) al se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcata pe 
partile laterale de o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de 
dimensiuni 3 x .3 cm la autoturismele prevazute cu maxim 5 locuri inclusiv locul 
conducatorului auto si 5 x 5 cm la celelalte vehicule.”

4. La articoiul 48, litera a) a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”a) in cazul transportului de persoane efectuat cu autoturisme prevazute cu maxim 5 locuri 
inclusiv locul conducatorului auto;
1. tariful de pornire;

2. pretul calculat prin modul normal de calcul «S», pentru distant parcursa cu viteza peste 
viteza de comutare si pentru timpul consumat in stationari la dispozitia clientului sau in 
parcurgerea unor distante sub viteza de comutare;”



5. La articolul 48, dupa litera b) a se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul 
cuprins:
"c) in cazul transportului de persoane efectuat cu autoturisme prevazute cu mai mult de 5 
locuri inclusiv locul conducatorului auto, sunt posibile doua variante:
1. 0 variants aplicabila la toate taxiurile, corespunzatoare pretului total calculat la lit. a);

2. 0 variants aplicabilS optional pentru taxiuri prevSzute cu mai mult de 5 locuri inclusiv locul 
conducStorului auto, pentru care pretul total se determinS prin modul de calcul normal «D» - 
aplicarea dublS a tarifului.”

6. La articolul 49, litera f) a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’’f] in cazul aplicSrii duble a tarifului, in cadrul transportului de persoane cu autoturisme 
prevSzute cu mai mult de 5 locuri inclusiv locul conducStorului auto si in cadrul transportului 
de bunuri in regim de taxi, pretul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a 
timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe intreaga cursS, din momentul trecerii 
taximetrului din pozitia de operate «Liber» in pozitia «Ocupat» si panS in momentul revenirii 
in pozitia initials «Liber». Aplicarea dublS a tarifului se poate efectua in cadrul transportului 
de mSrfuri sau de bunuri in regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcinS utilS maximS 
autorizatS care depSseste o tonS, la care timpul de stationare la dispozitia clientului este cel 
putin de douS ori mai mare decat timpul de circulatie;"

7. La articolul 52, dupa litera x) a alineatului (3) se introduce o noua litera, litera y) cu 
urmatorul cuprins:
”y3sS instiinteze clientii, inaintea angajSrii cursei, despre aplicarea dublS a tarifului, prevSzutS 
de articolul 48 litera c) punct 2, in cazul transportului efectuat cu taxiuri prevSzute cu mai 
mult de 5 locuri inclusiv locul conducStorului auto."

8. La articolul 55, litera a) de la alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a)aplicabilS taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor art. 22 si art. 52 alin. (3} lit. 
a), c], e), f), j), k], o), u), x) si y);"

Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei cu respectarea prevederilor art75 si ale 
art76 aUn.(2) din Constitutia Romaniei.
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