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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 49/2019 privind activitajile de transport alternativ cu autoturism 

conducator auto

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activitatile de transport 

alternativ cu autoturism §i conducator auto, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 537 din 1 iulie 2019, cu urmatoarele 

modificari:

1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6. - In situalia in care operatorul platformei digitale este o 

persoana juridica nerezidenta, acesta este obligat sa aiba pe toata 

perioada in care i§i desfa§oara activitatea de intermediere a transportului 

alternativ pe teritoriul Romaniei o filiala inregistrata la Oficiul National 

al Registrului Comerlului, prin care se deruleaza activitalile comerciale 

in Romania.”
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2. La articolul 9, alineatui (2) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o 

valabilitate de 24 luni.”

3. La articolul 13, alineatui (2) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ 

se elibereaza operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru 

autoturismele detinute in proprietate, inchiriere sau comodat.”

4. La articolul 25 litera p) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„p) sa achite la bugetul de stat o taxa in valoare de 100.000 lei 
la fiecare 24 de luni;”

5. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.37.- Persoanele fizice si juridice care deruleaza operatiuni 

ce intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de o 

perioada de tranzitie p^a la data de 1 februarie 2020.”

6. Articolul 38 se abroga.
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Acest proiect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edin{a din 22 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI^EPUTAJILOR

ION-MARCEL CIOLACU


