
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATCAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere

Alt. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul 
Oficial ai României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modifică şi se completează, după cum 
urmează:

1. La articolul 3, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^ cu următorul cuprins:

„S\ autorizaţie de transport naţional - documentul pe baza căruia operatorul de transport rutier are 
dreptul să efectueze operaţiuni de transport rutier naţional contra cost de persoane prin servicii 
regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, pe perioada sa de valabilitate;"

2. La articolul 3, punctele 6 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„6. autogară - spaţiul public sau privat, special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite plecarea şi 
sosirea autobuzelor inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, 
precum şi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în aşteptare;

21. licenţă comunitară - document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piaţa 
transportului rutier naţional şi internaţional;"

3. La articolul 3, punctele 22 şi 33 se abrogă.

4. La articolul 3, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33^ cu următorul cuprins:
„33\ reţea naţională de mobilitate rutieră - totalitatea traseelor efectuate pe teritoriul 
României de operatorii de transport rutier în baza autorizaţiilor de transport naţional eliberate 
pentru servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale;"
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5. La articolul 3, punctele 37 şi 44 se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„37. Staţie publică - spaţiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, 
amenajat şi administrat de către administraţia publică locală, destinat îmbarcării/debarcării persoanelor, 
semnalizat şi prevăzut cu un panou destinat afişării unor informaţii;

44. transport rutier naţional - transportul rutier care se efectuează între două sau mai multe localităţi 
situate pe teritoriul României, fără a depăşi teritoriul statului;"

6. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Operaţiunile de transport rutier de persoane contra cost în regim de cabotaj autorizate pe 
teritoriul României se efectuează, în condiţiile art. 14-17 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 cu 
îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) principala activitate desfăşurată de operatorul de transport rutier de persoane va consta 
în efectuarea serviciilor de transport rutier internaţional de persoane contra cost;

operaţiunile de cabotaj, definite potrivit Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, vor avea 
caracterul unei activităţi secundare;

activitatea secundară desfăşurată nu va afecta în mod vădit şi excesiv echilibrul 
economic al unui contract de servicii publice de transport rutier de persoane, desfăşurat în 
conformitate cu normele dreptului Uniunii Europene."

b)

c)

7. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^ cu următorul cuprins:

„Art. 28\ Dispoziţiile art.28 se vor aplica prin asemănare şi operaţiunilor de transport rutier contra 
cost de mărfuri în regim de cabotaj."

8. Articolele 34 şi 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport 
rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a 
licenţei comunitare, precum şi autorizaţia de transport naţional insotita de graficul de circulaţie sau 
documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

Art. 36. (1) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu naţional se pot 
efectua de către operatorii de transport rutier numai în baza autorizaţiei de transport naţional valabil 
emisă de autoritatea de autorizare.
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(2) în autorizaţia de transport naţionai se vor menţiona următoarele: 

tipul serviciului;
traseul serviciului, menţionând în special punctul de plecare şi punctul de destinaţie; 
perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport naţional; 
opririle şi orarul
capacitatea de transport minimă în vederea efectuării transportului rutier.

(3) Perioada de valabilitate maximă a autorizaţiei de transport naţional este de cinci ani. Aceasta poate fi 
stabilită la o perioadă mai scurtă, la cererea solicitantului.

a)
b)
c)
d)
e)

9. După articolul 36 se introduc şapte noi articole, articolele 36^ - 36Vu următorul cuprins:

Art.36^. (1) Operatorii de transport depun la autoritatea de autorizare cererea pentru efectuarea 
traseului rutier interjudeţean contra cost, care va avea anexate graficul de circulaţie, perioadele de 
conducere şi de repaus şi lista relaţiilor pentru care se vor emite bilete şi/sau legitimaţii de călătorie pe 
respectivul traseu.

(2) Autoritatea de autorizare răspunde cererilor privind efectuarea traseului interjudeţean contra cost în 
termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, emiţând autorizaţia de 
transport naţionai sau respingând cererea, în condiţiile legii.

(3) Autorizaţia de transport naţional pentru transportul rutier interjudeţean contra cost este eliberată 
pentru fiecare traseu, conform graficului de circulaţie anexat, pe numele operatorului de transport şi nu 
este transmisibilă.

(4) în cazul în care serviciul este prestat printr-un subcontractant / asociat, autorizaţia de transport 
naţional va menţiona şi numele subcontractantului / asociatului.

Art.36^. (1) Subcontractantul / asociatul operatorului de transport trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:

a) este operator de transport rutier de persoane autorizat pe teritoriul României să 
efectueze transporturi cu autocarul şi autobuzul, sub formă de servicii regulate, servicii regulate 
speciale sau servicii ocazionale;
b) îndeplineşte condiţiile stabilite în conformitate cu normele comunitare privind accesul la 
profesia de operator de transport rutier de persoane în activităţile de transport naţional şi 
internaţional; şi

îndeplineşte cerinţele juridice în ceea ce priveşte standardele pentru conducători auto şi 
vehicule prevăzute în normele europene, conform art. 3 din Regulamentul 1073/2009.
(2) în cazul întreprinderilor asociate în scopul operării unor servicii regulate, autorizaţia de 
transport naţional se emite în numele tuturor întreprinderilor şi Indică numele tuturor 
operatorilor. Aceasta este acordată întreprinderii care conduce operaţiunea, urmând ca 
celorlalte întreprinderi să le fie distribuite copii ale acestei autorizaţii.

c)
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Art.36^' (1) Cererile pentru obţinerea avizelor de principiu necesare emiterii autorizaţiei de transport 
naţional, însoţite de graficul de circulaţie, se depun la operatorii economici care efectuează activităţi 
conexe transportului rutier respectiv autogări, iarîn cazul unui răspuns negativ primit de la aceştia 
cererea se depune ulterior la autoritatea administraţiei publice locale.

(2) Avizul de principiu reprezintă acordul operatorului economic care efectuează activităţi conexe 
transportului rutier respectiv autogări de folosire a autogării şi infrastructurii ei de către operatorul de 
transport rutier de persoane, respectiv acordul autorităţii aministraţiel publice de folosire a unei staţii 
publice.

(3) Operatorii economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier, respectiv autogări sau, 
după caz, autorităţile administraţiei publice locale, eliberează avizul de principiu în termen de maximum 
15 zile de la data depunerii cererii de către operatorul de transport rutier de persoane. Avizul de 
principiu se transmite atât către operatorul de transport rutier de persoane cât şi câtre autoritatea de 
autorizare, în completarea cererii depuse de operatorul de transport rutier naţional.

(4) în cazul în care operatorii economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier, respectiv 
autogări nu sunt de acord cu cererea formulată de către operatorul de transport rutier de persoane, în 
termenul prevăzut de alin. (2) şi în condiţiile legii o resping motivat şi o comunică solicitantului.

(5) Lipsa unui răspuns din partea operatorului economic care efectuează activităţi conexe transportului 
rutier respectiv autogări precum şi din partea autorităţii administraţiei publice locale în termenul 
prevăzut la alin. (2) se asimilează unei confirmări tacite a disponibilităţii peroanelor şi a intervalelor 
orare alocate pentru îmbarcarea - debarcarea călătorilor din partea operatorului economic care 
efectuează activităţi conexe transportului rutier respectiv autogări precum şi din partea autorităţii 
administraţiei publice locale cu privire la cererea formulată de către operatorul de transport de 
persoane şi graficul de circulaţie, autoritatea de autorizare fiind obligată să emită autorizaţia naţională 
de transport în condiţiile art. 36^.

Art.36'’. Operatorii economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier - activităţi 
desfăşurate de autogări, au obligaţia:

să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile 
oferite de autogară şi fără a condiţiona încheierea contractelor de acces în autogară de 
efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;

să primească şi să înregistreze toate cererile depuse prin scrisoare recomandată cu 
conţinut declarat şi confirmare de primire, prin fax sau prin e-mail de operatorii de transport 
rutier care solicită accesul în autogară, cereri pentru care se va oferi un răspuns, prin aceeaşi 
modalitate de comunicare, în scris, afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în condiţiile 
legii.

Art.36^. Autorităţile administraţiei publice locale, prin departamentul de specialitate, sunt obligate să 
înfiinţeze staţii publice ori să indice staţiile publice care pot fi folosite de către operatorii de transport 
rutier de persoane pe raza localităţii şi să transmită către autoritatea de autorizare avize pentru 
utilizarea acestora, în vederea emiterii autorizaţiei de transport naţional, atunci când pe raza localităţii 
respective fie nu există autogări, fie acestea au refuzat accesul în autogară al unui operator de 
transport, în condiţiile legii.

a)

b)
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(2) în situaţia în care operatorii economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier respectiv 
autogări refuză punerea la dispoziţie a autogării operate autorităţile administraţiei pubice locale sunt 
obligate să pună la dispoziţie spre a fi folosite de către operatorii de transport rutier de persoane staţii 
publice.

Art.36®. Operatorul unui serviciu regulat poate utiliza autovehicule suplimentare pentru rezolvarea 
situaţiilor excepţionale sau temporare. Astfel de vehicule suplimentare pot fi utilizate numai în aceleaşi 
condiţii ca cele specificate în autorizaţia de transport naţional. în acest caz, operatorul de transport 
asigură existenţa următoarelor documente la bordul vehiculului:

o copie a autorizaţiei de transport naţional pentru serviciul regulat; 
o copie a contractului dintre operatorul serviciului regulat şi întreprinderea care 

furnizează vehiculele suplimentare sau un document echivalent.

a)
b)

Art. 36^ (1) în cadrul reţelei naţionale de mobilitate rutieră orice operator de transport care respectă 
cerinţele prevăzute la art. 3 din Regulamentul 1073/2009 poate notifica, pe riscul şi cheltuiala sa,
Intenţia de a efectua servicii regulate sau servicii regulate speciale, în condiţii de concurenţă loială, pe un 
anumit traseu interjudeţean, anexând cererii de emitere a autorizaţiei de transport naţional: graficul de 
circulaţie, perioadele de conducere şi de repaus şi relaţiile pentru care va emite bilete şi/sau legitimaţii 
de călătorie pe respectivul traseu.

(2) Autorizaţia de transport naţional pentru un serviciu regulat expiră la încetarea perioadei de 
valabilitate sau după trei luni de la primirea de către autoritatea de autorizare a notificării motivate din 
partea titularului acesteia cu privire la intenţia acestuia de a retrage serviciul.

(3) în cazul în care cererea de pasageri pentru serviciile contra cost de transport rutier a încetat să mai 
existe, perioada de notificare prevăzută la alineatul (2) este de o lună.

(4) Titularul autorizaţiei de traseu comunică, prin mijloace adecvate de publicitate, utilizatorilor 
respectivului serviciu retragerea serviciului de pe piaţă, cu o lună înainte de data retragerii."

10. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 37. (1) Prin reţeaua naţională de mobilitate rutieră autoritatea competentă ţine evidenţa 
traseelor, a graficelor de circulaţie, a numărului autovehiculelor, a numărului curselor neefectuate, 
precum şi a capacităţii de transport şi a numărului de pasageri în cadrul transportului naţional prin 
servicii regulate sau servicii regulate speciale şi contra cost de persoane, monitorizând capacitatea de 
transport rutier la nivel naţional.

{2} Autoritatea competentă foloseşte informaţiile obţinute din monitorizare pentru a ajuta la 
identificarea nevoilor existente pe piaţa transportului rutier de persoane la nivel naţional.

{3} în cazul în care autoritatea competentă constată nevoia efectuării unor trasee, care să conecteze 
două sau mai multe localităţi, aceasta poate propune efectuarea lor operatorilor de transport, în condiţii 
de transparenţă, de acces nediscriminatoriu şi de stimulare financiară suplimentară pentru operatorii de
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transport care le-ar accepta şi pentru a crea pe o perioadă determinată servicii regulate sau servicii 
regulate speciale pe un anumit traseu."

11. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^ cu următorul cuprins:

Art. 37^. (1) în cazul în care autoritatea competentă constată încălcări ale legislaţiei în domeniul 
transporturilor sau abuzuri realizate de operatorii de transport aplică una din sancţiunile prevăzute de 
prezenta lege în cazul săvârşirii următoarelor fapte:

practici de concurenţă neloială;
neefectuarea cu rea-credinţă a serviciului de către operatorul de transport în privinţa 

frecvenţei de circulaţie pentru care i-a fost acordată licenţa de traseu, fără a notifica intenţia de 
retragere a serviciului, conform art. 36^ alin. (2) şi (3);

nerespectarea cu rea-credinţă a intervalelor şi orelor de circulaţie pentru care a fost 
solicitată licenţa de traseu de către operatorul de transport;

oprirea cu regularitate în alte autogări, staţii publice sau locaţii decât cele pentru care 
au fost furnizate avize de principiu de către operatorul de transport din motive imputabile lui;

abaterea în mod intenţionat a operatorului de transport de la traseul pentru care i-a fost 
emisă autorizaţia de transport naţional, fie prin netranzitarea anumitor localităţi din graficul de 
circulaţie, fie prin tranzitarea şi a altor localităţi decât cele menţionate în graficul de circulaţie, 
fie prin extinderea capătului de traseu de destinaţie la alte localităţi;

neconformarea la legislaţia internă sau internaţională în domeniul transportului rutier 
sau săvârşirea încălcărilor grave ale legislaţiei comunitare în materie de transport rutier, în 
special în ceea ce priveşte normele care se aplică vehiculelor şi perioadelor de conducere şi 
perioadelor de repaus ale conducătorilor auto,

(2) Atunci când costată săvârşirea unei sau a mai multora dintre faptele prevăzute la alin.(2), autoritatea 
competentă poate aplica operatorilor de transport una dintre următoarele sancţiuni:

ridicarea autorizaţiei de transport naţional şi neacordarea dreptului de a mai efectua 
servicii regulate sau servicii regulate speciale pe acel traseu pe o perioadă de un an;

retragerea copiei conforme a licenţei comunitare pentru autovehiculul utilizat la 
efectuarea serviciilor regulate sau a serviciilor regulate speciale pe cursa căruia a fost realizată 
încălcarea sau abuzul pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi un an;

retragerea mai multor copii conforme a licenţei comunitare pentru mai multe 
autovehicule utilizate la efectuarea serviciilor regulate speciale pe cursa cărora a fost realizată 
încălcarea sau abuzul pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani;

retragerea licenţei comunitare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 3 ani.

(3) Sancţiunile se vor aplica în mod gradual şi proporţional cu gravitatea încălcărilor. Sancţiunile aplicate 
pot fi contestate în termen de maximum 15 zile de la comunicarea lor. Soluţionarea contestaţiei se face 
de către autoritatea competentă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii ei. Contestaţia 
nu suspendă efectele sancţiunii aplicate.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

b)

c)

d)

12. La articolul 42 literele b), c) şi f) se abrogă.
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13. La articolul 42 litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) modelul autorizaţiei de transport naţional şi al graficului de circulaţie"

14. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^ cu următorul cuprins:

„Art. 42’. - Autoritatea de autorizare va emite autorizaţia de transport naţional în ordinea cererilor 
depuse de către operatorii de transport care notifică intenţia de a efectua un anumit traseu."

15. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. în cadrul transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate 
efectuat pe baza autorizaţiei de transport Internaţional este permisă îmbarcarea persoanelor în vederea 
transportului acestora între două sau mai multe localităţi de pe teritoriul României, în regim de cabotaj, 
în acest sens fiind aplicabile prevederile art. 28."

Art.ll. Operatorii de transport care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin licenţe de traseu 
emise conform legislaţiei anterioare vor putea să efectueze servicii regulate sau servicii regulate speciale 
în baza lor, conform graficului de circulaţie aprobat, până la data expirării programului naţional de 
transport.

Art.lll. Până la data expirării programului naţional de transport, orice operator de transport va putea 
depune cerere de acordare a autorizaţiilor de transport naţional pentru un anumit traseu, în condiţii de 
neconcurenţă cu programul naţional de transport început conform legislaţiei anterioare. Condiţia de a 
nu face concurenţă programului naţional de transport se consideră îndeplinită dacă graficul de circulaţie 
potrivit căruia operatorul de transport şi-a exprimat intenţia să efectueze serviciile regulate sau serviciile 
regulate speciale diferă în privinţa orelor de circulaţie prevăzute de licenţele de traseu emise conform 
programului naţional de transport, conform legislaţiei anterioare.

Art.lV. (1) După expirarea programului naţional de transport, operatorii de transport vor putea 
depune cereri de acordare a autorizaţiilor de transport naţional, în condiţiile legii, preschimbând 
licenţele de traseu în autorizaţii de transport naţional.

(2) Cu minimum 60 de zile înainte de data finalizării perioadei de valabilitate a licenţelor de traseu 
deţinute de operatorii de transport conform legislaţiei anterioare, aceştia vor depune cereri de acordare 
a autorizaţiilor de transport naţional, în condiţiile legii noi, păstrând prioritate cu privire la orele de 
circulaţie potrivit cărora îşi notifică intenţia de a efectua servicii regulate sau servicii regulate speciale.

Art.V. Prezenta lege intră în vigoare la trei zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României 
Partea I.
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