EXPUNERE DE MOTIVE
Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere,
prevede, la art. 1^, litera s) -"taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu pana la maximum
5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehicul de transport de marfuri cu o masa
maxima totala autorizata care nu depa§este 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate
executa transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;"
Cu toate acestea, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 27 din 31 august 2011, privind
transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, parte 1, nr. 635 din 2
septembrie 2011, constituie cadrul general pentru organizarea si efectuarea transporturilor
rutiere de marfuri si persoane pe teritoriul Romaniei, in conditii de siguranta si calitate, cu
respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la
piata transportului rutier, protectia mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor
legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei
nationale si a nevoilor de aparare a tarii. La articolul 3, punctui 2 al acesteia, autoturismul este
definit ca: "autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructive mai mare de 25
km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe
scaune, inclusiv locul conducatorului auto.”
Serviciile de taxi sunt asimilate serviciilor de transport. Pentru asigurarea unui regim
concurential echilibrat si stabilirea unui regim nediscriminatoriu a modurilor de transport
utilizate pentru transportul de persoane in mediul urban, trebuie eliminate discriminarea si
ingredirea accesului la piata transportului in regim de taxi a posesorilor de autovehicule care
se incadreaze in defmitia autoturismului asa cum este aceasta stabilite de O.G. nr. 27/2011, cu
modificerile si completerile ulterioare. Mai exact, trebuie ca activitatea de transport in regim
de taxi se poate fi efectuate cu orice autovehicul care se incadreaze in defmitia autoturismului,
asa cum este aceasta stabilite de O.G. nr. 27/2011, cu modificerile si completerile ulterioare.
Nu in ultimul rand, aceaste modificare este necesare pentru a da posibilitatea
organelor de control se eficientizeze actiunile de depistare si sanctionare a activitetilor ilegale
de transport public de persoane, contra cost, efectuate cu autoturisme.
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