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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind 

activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

(5583/15.12.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019privind activităţile de transport alternativ cu autoturism 

şi conducător auto (b583/}5.12.202J).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.01.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• transportul alternativ cu autoturism şi conducător auto nu reprezintă un serviciu public 

de transport, iar autoturismele care efectuează transport alternativ nu pot beneficia de 

acelaşi acces la banda dedicată, în mod similar autobuzelor sau taxiurilor.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO
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