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Parlamentul României
 
 Lege nr. 92/2007

 
din 10/04/2007

Versiune actualizata la data de 25/07/2011
 

a serviciilor de transport public local
 
 

 

 
    ___________ 
@Text actualizat la data de 25.07.2011. Actul include modific•rile din urm•toarele acte: 
- O.U.G. nr. 34/2010 publicat• în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 13/04/2010. 
- Legea nr. 163/2011 publicat• în Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 22/07/2011. 
 
    ___________ 
@Pus în aplicare prin: 
- Norma publicat• în Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 03/12/2007. 
 
    Parlamentul României adopt• prezenta lege. 
 

    
CAPITOLUL I 

  Dispozi•ii generale 
 
   Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înfiin•area, autorizarea, organizarea, 
exploatarea, gestionarea, finan•area •i controlul func•ion•rii serviciilor de transport public în comune, ora•e, municipii, 
jude•e •i în zonele asocia•iilor de dezvoltare comunitar•. 
   (2) Prezenta lege stabile•te cadrul juridic privind înfiin•area, organizarea •i func•ionarea compartimentelor sau 
serviciilor specializate de transport din cadrul autorit••ilor administra•iei publice locale, jude•ene •i ale municipiului 
Bucure•ti. 
   (3) Transportul local de persoane •i de m•rfuri poate fi transport public sau transport în cont propriu, a•a cum 
acestea sunt definite în Ordonan•a de urgen•• a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat• cu 
modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific•rile ulterioare. 
   (4) Serviciul de transport public local de persoane •i de m•rfuri se organizeaz• de c•tre autorit••ile administra•iei 
publice locale, pe raza administrativ-teritorial• respectiv•, cu respectarea urm•toarelor principii: 
   a) promovarea concuren•ei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autoriza•i, c•rora li s-a atribuit 
executarea serviciului; 
   b) garantarea accesului egal •i nediscriminatoriu al operatorilor de transport •i al transportatorilor autoriza•i la pia•a 
transportului public local; 
   c) garantarea respect•rii drepturilor •i intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local; 
   d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social •i de mediu ale localit••ilor sau jude•ului respectiv; 
   e) administrarea eficient• a bunurilor apar•inând sistemelor de transport proprietate a unit••ilor administrativ-
teritoriale; 
   f) utilizarea eficient• a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public 
local; 
   g) deplasarea în condi•ii de siguran•• •i de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a m•rfurilor •i a persoanelor 
transportate, precum •i a bunurilor acestora prin poli•e de asigur•ri; 
   h) asigurarea execut•rii unui transport public local suportabil în ceea ce prive•te tariful de transport; 
   i) recuperarea integral• a costurilor de exploatare, reabilitare •i dezvoltare prin tarife/taxe suportate de c•tre 
beneficiarii direc•i ai transportului, denumi•i în continuare utilizatori, •i prin finan•area de la bugetele locale, asigurându-
se un profit rezonabil pentru operatorii de transport •i transportatorii autoriza•i; 
   j) autonomia sau independen•a financiar• a operatorilor de transport •i a transportatorilor autoriza•i; 
   k) sus•inerea dezvolt•rii economice a localit••ilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne; 
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   l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale popula•iei, ale personalului institu•iilor publice •i ale 
operatorilor economici pe teritoriul unit••ilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate; 
   m) protec•ia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local; 
   n) integrarea tarifar• prin utilizarea unui singur tip de legitima•ie de c•l•torie pentru toate mijloacele de transport 
public local de persoane prin curse regulate; 
   o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente; 
   p) consultarea asocia•iilor reprezentative ale operatorilor de transport •i/sau ale transportatorilor autoriza•i, precum •i 
ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor •i strategiilor locale privind transportul public local •i modalit••ile de 
func•ionare a acestui serviciu. 
   (5) Statul sprijin• prin m•suri legislative •i economice dezvoltarea cantitativ• •i calitativ• a serviciilor de transport 
public local, precum •i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local. 
   (6) Principalele obiective urm•rite de autorit••ile administra•iei publice locale în domeniul serviciului de transport 
public local sunt: 
   a) înfiin•area de compartimente sau servicii de specialitate pentru transportul public local, cu sau f•r• personalitate 
juridic•, dup• caz, denumite în continuare autorit••i locale de transport; 
   b) asigurarea finan••rii necesare dezvolt•rii componentelor sistemului de transport public local, în condi•iile în care 
acestea apar•in domeniului public sau privat al autorit••ilor administra•iei publice locale; 
   c) asigurarea transparen•ei în procedurile de achizi•ie public•; 
   d) informarea •i consultarea periodic• a popula•iei asupra politicilor de dezvoltare durabil• din domeniul serviciului de 
transport public local; 
   e) acordarea unor facilit••i de transport anumitor categorii de persoane; 
   f) corelarea capacit••ii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de c•l•tori existente; 
   g) asigurarea continuit••ii serviciilor de transport prin programele de transport sau de func•ionare, dup• caz, corelate 
cu fluxurile de c•l•tori sau de m•rfuri existente; 
   h) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier •i transportatorilor autoriza•i, în func•ie 
de nivelul efortului investi•ional al acestora realizat în mijloacele de transport •i în infrastructura de transport. 
   (7) Serviciile de transport public local se desf••oar• cu respectarea reglement•rilor în vigoare privind legalitatea 
transportului, condi•iile de lucru, de exploatare a vehiculelor •i de exploatare a infrastructurii, precum •i condi•iile 
privind siguran•a circula•iei. 
   (8) În toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local, protec•ia vie•ii umane •i a 
mediului este prioritar•. 
   Art. 2. - (1) În condi•iile în care în transportul public local se acord• facilit••i de transport uneia sau mai multor 
categorii de persoane, serviciul prin care se realizeaz• transportul respectiv se consider• serviciu public subven•ionat 
de transport. 
   (2) Serviciul public subven•ionat de transport se efectueaz• în conformitate cu prevederile prezentei legi •i ale 
Ordonan•ei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furniz•rii de servicii publice subven•ionate de transport rutier 
intern •i de transport pe c•ile navigabile interioare, republicat•. 
   (3) Serviciul public subven•ionat de transport se realizeaz• în condi•iile îndeplinirii tuturor obliga•iilor de exploatare, a 
obliga•iilor de transport •i a obliga•iilor tarifare, a•a cum acestea sunt definite în Ordonan•a Guvernului nr. 97/1999, 
republicat•. 
   Art. 3. - (1) Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate public• •i cuprind 
totalitatea ac•iunilor •i activit••ilor de utilitate public• •i de interes economic •i social general desf••urate la nivelul 
unit••ilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorit••ilor administra•iei publice locale, 
în scopul asigur•rii transportului public local, precum •i a transportului public jude•ean de persoane. 
   (2) Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public 
de m•rfuri, precum •i alte servicii de transport public. 
   (3) Serviciile de transport public local de persoane cuprind: 
   a) transport prin curse regulate; 
   b) transport prin curse regulate speciale; 
   c) transport cu autoturisme în regim de taxi; 
   d) transport cu autoturisme în regim de închiriere. 
   (4) Serviciile de transport public local de m•rfuri, în sensul prezentei legi, sunt transporturile publice efectuate cu 
autovehicule a c•ror mas• maxim• autorizat•, cu tot cu remorc•, nu dep••e•te 3,5 tone •i cuprind: 
   a) transportul în regim contractual; 
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   b) transportul în regim de taxi. 
   (5) Alte servicii de transport public local cuprind: 
   a) transport de persoane pe cablu; 
   b) transporturi de m•rfuri efectuate cu tractoare cu remorci; 
   c) transporturi de persoane •i m•rfuri pe c•i navigabile interioare; 
   d) transporturi efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare. 
 

    
CAPITOLUL II 

  Serviciile de transport public local de persoane 
 

    
SEC•IUNEA 1 

  Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate 
 
   Art. 4. - (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care 
îndepline•te cumulativ urm•toarele condi•ii: 
   a) se efectueaz• de c•tre un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit •i licen•iat conform 
prevederilor Ordonan•ei de urgen•• a Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 
102/2006, cu modific•rile ulterioare, sau de c•tre un transportator autorizat, a•a cum acesta este definit •i autorizat 
conform prevederilor prezentei legi; 
   b) se efectueaz• numai pe raza teritorial-administrativ• a unei localit••i, în cazul transportului local, sau numai între 
localit••ile unui jude•, în cazul transportului jude•ean. În cazul în care traseul transportului pe •in• dep••e•te limita 
localit••ii, acesta va fi considerat transport public local; 
   c) se execut• pe rute •i cu programe de circula•ie prestabilite de c•tre consiliul local, consiliul jude•ean sau Consiliul 
General al Municipiului Bucure•ti; 
   d) se efectueaz• de c•tre operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în 
comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, de•inute în proprietate sau în baza unui contract de 
leasing, înmatriculate sau înregistrate, dup• caz, în jude•ul sau localitatea respectiv•. În condi•iile prezentei legi, 
transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizeaz• de c•tre transportatorii autoriza•i; 
   e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite sta•ii sau autog•ri, 
dup• caz; 
   f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele 
transportate un tarif de transport pe baz• de legitima•ii de c•l•torie individuale eliberate anticipat, al c•ror regim este 
stabilit de Ordonan•a de urgen•• a Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 
102/2006, cu modific•rile ulterioare; 
   g) transportul cu autobuzele se efectueaz• numai pe baz• de licen•e de traseu •i caiete de sarcini, elaborate •i 
eliberate în condi•iile stabilite prin normele de aplicare elaborate de Ministerul Administra•iei •i Internelor*) •i aprobate 
prin ordin al ministrului, denumite în continuare Norme. 
   (11) Pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, pe traseele dintre municipiul 
Bucure•ti •i localit••ile jude•ului Ilfov, operatorii de transport care de•in licen•ele respective pot utiliza •i autobuze 
urbane, în condi•iile în care Consiliul Jude•ean Ilfov stabile•te astfel în licen•ele de traseu. 
    ___________ 
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   (2) Conduc•torul mijlocului de transport în comun este obligat s• prezinte la controlul în trafic urm•toarele 
documente, dup• caz: 
   a) licen•a de traseu •i caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licen•ei; 
   b) programul de circula•ie; 
   c) copia conform• a licen•ei de transport, în cazul autobuzelor; 
   d) alte documente stabilite de legile învigoare. 
    ___________ 
   *) Conform art. 15 din Ordonan•a de urgen•• a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m•suri de reorganizare 
în cadrul administra•iei publice centrale, publicat• în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, 
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denumirea "Ministerul Administra•iei •i Internelor" se înlocuie•te cu denumirea "Ministerul Internelor •i Reformei 
Administrative". 
 

    
SEC•IUNEA a 2-a 

  Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale 
 
   Art. 5. - (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul 
public efectuat tur-retur, pe rute •i cu programe de transport prestabilite de c•tre beneficiarul serviciului de transport 
sau de c•tre cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, •i anume: 
transportul copiilor, elevilor •i studen•ilor la •i de la institu•iile de înv•••mânt, transportul salaria•ilor la •i de la institu•iile 
la care sunt salaria•i sau transportul angaja•ilor unui operator economic la •i de la locul de munc•. 
   (2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate desf••ura pe teritoriul localit••ii de 
autorizare sau între aceasta •i orice alt• localitate de pe raza jude•ului respectiv. 
   (3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau jude•ene se realizeaz• de c•tre 
operatorii de transport rutier cu autobuze de•inute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe baz• de 
licen•e de traseu •i caiete de sarcini elaborate •i eliberate de prim•rie sau de consiliul jude•ean, dup• caz, în condi•iile 
stabilite prin Norme. 
    ___________ 
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   (4) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie s• întruneasc• cumulativ 
urm•toarele condi•ii: 
   a) se execut• cu autobuze de•inute în proprietate, înmatriculate în jude•ul respectiv, sau în baza unui contract de 
leasing, pe baza unor programe de circula•ie stabilite de c•tre cel care a angajat transportul cu operatorul de transport 
rutier; 
   b) se execut• de c•tre un operator de transport astfel cum este definit •i licen•iat conform Ordonan•ei de urgen•• a 
Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific•rile ulterioare; 
   c) persoanele transportate se îmbarc• •i se debarc• în sta•ii stabilite special, în locul unde î•i desf••oar• activitatea 
sau la domiciliu/re•edin••; 
   d) operatorul de transport rutier încaseaz• de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul 
contravaloarea serviciului stabilit• în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între ace•tia; 
   e) persoanele transportate se legitimeaz• pe baza legitima•iei de serviciu valabile. 
   (5) Conduc•torul autobuzului este obligat s• prezinte la controlul în trafic urm•toarele documente: 
   a) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul •i 
operatorul de transport rutier; 
   b) lista persoanelor transportate, ca anex• la contractul de transport; 
   c) licen•a de traseu •i caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licen•ei; 
   d) copia conform• a licen•ei de transport; 
   e) alte documente prev•zute de legile în vigoare. 
 

    
SEC•IUNEA a 3-a 

  Serviciul de transport cu autoturisme în regim de taxi •i de transport cu autoturisme în regim de închiriere 
 
   Art. 6. - (1) Serviciul de transport public de persoane realizat în regim de taxi sau transportul public de persoane 
realizat cu autoturisme în regim de închiriere se organizeaz• ca serviciu de utilitate public• care asigur• nevoia de 
deplasare a popula•iei din localitate sau a celei aflate în tranzit. 
   (2) Transportul în regim de taxi se efectueaz• în localitatea de autorizare •i, ocazional, între aceasta •i orice alt• 
localitate, cu obliga•ia revenirii autoturismului în localitatea de autorizare dup• efectuarea fiec•rei curse. 
   (3) Transportul cu autoturisme în regim de închiriere se efectueaz• în localitatea de autorizare sau între aceasta •i 
orice alt• localitate, cu obliga•ia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare dup• efectuarea transportului 
conform contractului. 
   (4) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se efectueaz• de c•tre transportatorii autoriza•i, 
precum •i de compartimentele sau serviciile de specialitate ale prim•riei. 
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   (5) Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, precum •i serviciul de transport public local de 
persoane cu autoturisme în regim de închiriere sunt reglementate prin lege special•, •inându-se seama de prevederile 
prezentei legi, de prevederile Legii serviciilor comunitare de utilit••i publice nr. 51/2006 •i de prevederile Ordonan•ei de 
urgen•• a Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific•rile 
ulterioare. 
 

    
CAPITOLUL III 

  Serviciul de transport public local de m•rfuri în regim contractual •i în regim de taxi 
 
   Art. 7. - (1) Serviciul de transport public local de m•rfuri în regim contractual se organizeaz• pentru a satisface 
nevoia de transport de m•rfuri a persoanelor fizice sau juridice denumite utilizatorii transportului. 
   (2) Serviciul de transport public de m•rfuri în regim contractual se realizeaz• cu îndeplinirea cumulativ• a 
urm•toarelor condi•ii: 
   a) transportul se realizeaz• cu vehicule sau ansambluri de vehicule a c•ror mas• total• maxim• autorizat• nu 
dep••e•te 3,5 tone, de•inute în proprietate de c•tre transportatorul autorizat •i înmatriculate în jude•ul respectiv sau în 
baza unui contract de leasing; 
   b) transportul se poate efectua în localitatea de autorizare sau între localitatea de autorizare •i alte localit••i, în trafic 
jude•ean, interjude•ean sau interna•ional; 
   c) transportul se efectueaz• de un transportator autorizat, pe baz• de contract de transport încheiat cu utilizatorul 
transportului; 
   d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat încaseaz•, pe baz• de documente fiscale, de la utilizatorul 
transportului, contravaloarea serviciului prestat a•a cum a fost convenit în contractul de transport; 
   e) este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care utilizeaz• •i vehicule de transport 
marf• a c•ror mas• maxim• total• autorizat• nu dep••e•te 3,5 tone. În acest caz, licen•a de transport este asimilat• cu 
autoriza•ia de transport. 
   (3) Conduc•torul vehiculului pentru transport public de m•rfuri este obligat s• prezinte la controlul în trafic urm•toarele 
documente: 
   a) copia conform• a autoriza•iei de transport, care se elibereaz• de c•tre autoritatea de autorizare, inclusiv pentru 
operatorii de transport rutier de•in•tori ai unei licen•e de transport, în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. e); 
   b) contractul de transport; 
   c) actele înso•itoare ale m•rfii, care dovedesc provenien•a •i destinatarul acesteia; 
   d) alte documente stabilite prin legile în vigoare. 
   Art. 8. - (1) Serviciul de transport public local de m•rfuri în regim de taxi se organizeaz• ca serviciu de utilitate public• 
în localitatea de autorizare •i între aceasta •i orice alt• localitate, cu obliga•ia revenirii autovehiculului în localitatea de 
autorizare dup• efectuarea fiec•rei curse. 
   (2) Serviciul de transport public local de m•rfuri în regim de taxi este reglementat prin lege special•, •inându-se 
seama de prevederile Legii nr. 51/2006 •i de prevederile Ordonan•ei de urgen•• a Guvernului nr. 109/2005, aprobat• 
cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific•rile ulterioare. 
   Art. 9. - Transportul public local efectuat cu vehicule în cadrul serviciului de salubrizare, în cadrul serviciului de 
ambulan•• sau în cadrul altor servicii de transport public local care nu fac obiectul cap. IV este asimilat cu transportul 
public local de m•rfuri în regim contractual •i se poate realiza pe baza licen•ei de transport sau a autoriza•iei de 
transport, dup• caz. 
 

    
CAPITOLUL IV 

  Alte servicii de transport public local 
 

    
SEC•IUNEA 1 

  Serviciul de transport public local de persoane pe cablu 
 
   Art. 10. - (1) Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se organizeaz• pentru a satisface nevoia de 
mobilitate a popula•iei în scop turistic, sportiv sau de agrement. 
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   (2) Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se realizeaz• cu îndeplinirea cumulativ• a urm•toarelor 
condi•ii: 
   a) transportul se realizeaz• cu mijloace de transport specifice, cuplate la un cablu aflat în mi•care; 
   b) transportul se efectueaz• de c•tre transportatorii autoriza•i pe baza programelor de transport întocmite de ace•tia, 
aprobate de c•tre consiliul local, consiliul jude•ean sau Consiliul General al Municipiului Bucure•ti, în a c•rui raz• de 
autoritate se g•se•te sta•ia de plecare; 
   c) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în sta•iile de plecare sau sosire, dup• caz; 
   d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe •i încaseaz• de la persoanele transportate un tarif 
de transport pe baz• de legitima•ii de c•l•torie, aprobat prin hot•râre de c•tre autoritatea administra•iei publice 
respective. 
   (3) Serviciul de transport public local de persoane cu vehicule pe cremalier• •i altele asemenea se asimileaz• cu 
serviciul de transport public local de persoane pe cablu. 
 

    
SEC•IUNEA a 2-a 

  Serviciul de transport public local de m•rfuri cu tractoare cu remorci 
 
   Art. 11. - (1) Serviciul de transport public local de m•rfuri, efectuat cu tractoare cu remorci, se realizeaz• cu 
îndeplinirea cumulativ• a urm•toarelor condi•ii: 
   a) transportul se realizeaz• cu remorci sau semiremorci tractate de tractoare rutiere de•inute de transportatorul 
autorizat în proprietate, înmatriculate în jude•ul respectiv, sau în baza unui contract de leasing; 
   b) transportul se realizeaz• în localitatea de autorizare sau între aceasta •i alte localit••i din jude• ori din jude•ele 
limitrofe; 
   c) transportul se realizeaz• de c•tre un transportator autorizat; 
   d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe •i încaseaz•, pe baz• de documente fiscale, de la 
utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului prestat, a•a cum a fost convenit între p•r•i; 
   e) este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care utilizeaz• •i tractoare cu remorci 
pentru transport marf•. În acest caz, licen•a de transport este asimilat• cu autoriza•ia de transport. 
   (2) Conduc•torul tractorului este obligat s• prezinte la controlul în trafic urm•toarele documente: 
   a) copia conform• a autoriza•iei de transport, care se elibereaz• de autoritatea de autorizare, inclusiv pentru 
operatorii de transport de•in•tori ai unei licen•e de transport, conform prevederilor alin. (1) lit. e); 
   b) documentul fiscal care atest• c• serviciul de transport a fost pl•tit anticipat; 
   c) actele înso•itoare ale m•rfii, care dovedesc provenien•a •i destinatarul acesteia, în condi•iile în care marfa nu face 
obiectul bunurilor din gospod•ria proprie a utilizatorilor; 
   d) alte documente prev•zute de lege. 
 

    
SEC•IUNEA a 3-a 

  Serviciul de transport public local de persoane •i m•rfuri pe c•ile navigabile interioare 
 
   Art. 12. - (1) Serviciile de transport public local de persoane •i m•rfuri pe c•ile navigabile interioare, considerate 
servicii publice subven•ionate de transport, sunt reglementate în conformitate cu prevederile art. 2, cu prevederile 
Legii nr. 51/2006, precum •i ale altor reglement•ri în vigoare. 
   (2) Serviciul de transport public local de persoane pe c•ile navigabile interioare se poate realiza prin servicii de 
transport prin curse regulate, considerate servicii publice subven•ionate de transport •i prin servicii de transport 
ocazionale. 
   (3) Programele de transport public de persoane pe trasee la nivel local sau la nivel jude•ean se realizeaz• cu 
aprobarea consiliului local, consiliului jude•ean sau a Consiliului General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz. 
 

    
SEC•IUNEA a 4-a 

  Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare 
 
   Art. 13. - (1) Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se 
realizeaz• cu îndeplinirea cumulativ• a urm•toarelor condi•ii: 
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   a) transportul se realizeaz• cu vehicule special amenajate de•inute de transportatorul autorizat în proprietate sau în 
baza unui contract de leasing; 
   b) transportul se efectueaz• în localitatea de autorizare sau între localitatea de autorizare •i alte localit••i; 
   c) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe •i încaseaz• de la persoanele care au comandat 
executarea serviciului un tarif pe baz• de document fiscal. 
   (2) Conduc•torul vehiculului este obligat s• prezinte la controlul în trafic urm•toarele documente: 
   a) copia conform• a autoriza•iei de transport, eliberat• de autoritatea de autorizare; 
   b) documentul fiscal care atest• c• serviciul de transport respectiv a fost pl•tit anticipat; 
   c) alte documente prev•zute de lege. 
 

    
CAPITOLUL V 

  Servicii de transport public local •i sisteme de transport public local de persoane 
 
   Art. 14. - (1) Serviciile de transport public local se realizeaz• prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice care, împreun• cu mijloacele de transport, formeaz• sistemul de transport public local. 
   (2) Infrastructura tehnico-edilitar• cuprinde: 
   a) construc•ii, instala•ii •i echipamente specifice pentru între•inerea, repararea •i parcarea mijloacelor de transport, 
precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, sta•ii de sp•lare •i igienizare etc.; 
   b) dispecerate •i dot•ri speciale de urm•rire •i coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de interven•ie •i de 
depanare; 
   c) calea de rulare a tramvaielor •i a metroului; 
   d) echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri •i elemente de sus•inere, în cazul transportului pe cablu; 
   e) re•ele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou •i pentru transportul pe cablu; 
   f) sistemul energetic de alimentare a re•elelor de contact electrice, sta•ii de transformare-redresare, sisteme de 
conectare, racorduri de alimentare aferente re•elelor de contact; 
   g) re•eaua de drumuri, tuneluri, c•i navigabile, galerii •i sta•ii de metrou, precum •i construc•ii •i instala•ii aferente; 
   h) amenaj•ri stradale, precum: sta•ii de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitima•iilor de c•l•torie; 
   i) autog•ri •i terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de c•l•tori; 
   j) g•ri fluviale. 
   (3) Prin mijloace de transport destinate serviciului de transport public local de persoane se în•eleg: 
   a) autobuze - autovehicule destinate •i echipate pentru transportul de persoane •i al bagajelor acestora, a•a cum 
sunt definite în Ordonan•a de urgen•• a Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 
102/2006, cu modific•rile ulterioare; 
   a1) autobuze urbane; 
    ___________ 
    Litera a1) a fost introdus• prin punctul 3. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   b) tramvaie; 
   c) troleibuze; 
   d) trenuri de metrou; 
   e) mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu; 
   f) autoturisme; 
   g) nave de transport de pasageri sau m•rfuri pe c•ile navigabile interioare. 
   Art. 15. - Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local se pot afla în proprietatea 
public• sau privat• a statului, a unit••ilor administrativ-teritoriale ori în proprietatea unor persoane juridice de drept 
privat. Conform prevederilor legale, componentele infrastructurii tehnico-edilitare se eviden•iaz• •i se inventariaz• în 
cadastrele imobiliar-edilitare ale unit••ilor administrativ-teritoriale, în condi•iile legii. 
 

    
CAPITOLUL VI 

  Autorit••i •i competen•e 
 
   Art. 16. - (1) Consiliile locale, consiliile jude•ene, precum •i Consiliul General al Municipiului Bucure•ti sunt obligate 
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s• asigure, s• organizeze, s• reglementeze, s• coordoneze •i s• controleze prestarea serviciilor de transport public 
desf••urat pe raza administrativ-teritorial• a acestora, precum •i s• înfiin•eze societ••i de transport public dac• acestea 
nu exist•. 
   (2) Autorit••ile administra•iei publice locale au obliga•ia de a stabili •i de a aplica strategia pe termen mediu •i lung 
pentru extinderea, dezvoltarea •i modernizarea serviciilor de transport public local, •inând seama de planurile de 
urbanism •i amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-social• a localit••ilor •i de cerin•ele de 
transport public local, evolu•ia acestora, precum •i de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice 
reduse •i emisii minime de noxe. 
   (3) Consiliile jude•ene sunt obligate s• înfiin•eze: 
   a) autorit••i jude•ene de transport prin care s• asigure, s• organizeze, s• reglementeze, s• coordoneze •i s• 
controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desf••urat între localit••ile 
jude•ului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiin•at o asocia•ie de dezvoltare comunitar•, precum •i s• înfiin•eze 
societ••i de transport public jude•ean de persoane prin curse regulate necesare, dac• acestea nu exist•; 
   b) comisii paritare, din care vor face parte câte un reprezentant al consiliului jude•ean •i al agen•iei Autorit••ii Rutiere 
Române - A.R.R. din jude•ul respectiv, prin care s• asigure propuneri de atribuire a serviciului de transport public de 
persoane prin servicii regulate •i de atribuire a licen•elor de traseu. 
    ___________ 
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   (4) Consiliile jude•ene coordoneaz• •i coopereaz• cu consiliile locale cu privire la asigurarea •i dezvoltarea serviciului 
de transport public de persoane prin curse regulate de interes jude•ean •i pentru corelarea acestuia cu serviciile de 
transport public local de persoane la nivelul localit••ilor. 
   (5) Unit••ile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în vederea asigur•rii •i dezvolt•rii serviciilor 
de transport public local de persoane prin curse regulate, precum •i pentru exploatarea în interes comun a sistemului 
de transport public local de persoane prin curse regulate în condi•ii stabilite prin prezenta lege •i prin Legea nr. 
51/2006. 
   (6) Consiliul Jude•ean Ilfov coordoneaz• serviciul de transport public de persoane prin curse regulate, care se 
desf••oar• între municipiul Bucure•ti •i localit••ile jude•ului Ilfov, serviciu care se încadreaz• în transportul public 
jude•ean de persoane. 
    ___________ 
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 5. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   Art. 17. - (1) Consiliile locale, consiliile jude•ene •i Consiliul General al Municipiului Bucure•ti au urm•toarele atribu•ii: 
   a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane •i de m•rfuri •i determinarea pe baza studiilor de specialitate a 
cerin•elor de transport public local, precum •i anticiparea evolu•iei acestora; 
   b) stabilirea traseelor principale •i secundare •i a programelor de transport privind transportul public de persoane 
prin curse regulate •i atribuirea acestora odat• cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile 
prezentei legi; 
   c) actualizarea periodic• a traseelor •i a programelor de transport în func•ie de necesit••ile de deplasare ale 
popula•iei •i în corelare cu transportul public interjude•ean, interna•ional, feroviar, aerian sau naval de persoane 
existent, precum •i corelarea între modalit••ile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou •i în regim de taxi, dup• caz; 
   d) întocmirea •i urm•rirea realiz•rii programelor de înfiin•are, reabilitare, extindere •i modernizare a sistemelor de 
transport public local, în condi•iile legii; 
   e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiin•area, reabilitarea, modernizarea •i extinderea unei p•r•i sau a 
întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea public• sau privat• a unit••ilor administrativ-teritoriale ori 
în administrarea autorit••ilor administra•iei publice locale, precum •i a asocia•iilor de dezvoltare comunitar•; 
   f) proiectarea •i executarea lucr•rilor de investi•ii în infrastructura tehnico-edilitar• aferent• sistemelor de transport 
public local într-o concep•ie unitar•, corelat• cu programele de dezvoltare economico-social• a localit••ilor/jude•elor, cu 
planurile de urbanism •i de amenajare a teritoriului, de protec•ie a mediului, cu modalit••ile de realizare a serviciilor 
respective •i în conformitate cu reglement•rile legale în vigoare; 
   g) asocierea intercomunitar• în condi•iile legii, în vederea realiz•rii unor investi•ii de interes comun în domeniul 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local, precum •i administrarea acestuia; 
   h) concesionarea, precum •i încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de 
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persoane •i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea public• sau privat• a localit••ilor; 
   i) acordarea de facilit••i •i subven•ii operatorilor de transport rutier •i transportatorilor autoriza•i care efectueaz• 
transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilit••ii costurilor de c•tre utilizatori, sus•inerea •i 
încurajarea dezvolt•rii serviciului, cu respectarea legisla•iei fiscale în vigoare; 
   j) autorizarea transportatorilor, denumi•i transportatori autoriza•i, astfel cum au fost defini•i prin prezenta lege, pentru 
realizarea de c•tre ace•tia a serviciului de transport public local, respectiv: 
   1. transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou; 
   2. transportul public local de persoane sau de m•rfuri în regim de taxi; 
   3. transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere; 
   4. transportul public local de m•rfuri în regim contractual; 
   5. alte servicii de transport public local, cu excep•ia transportului de m•rfuri •i persoane pe c•ile navigabile interioare 
care se realizeaz• pe baz• de licen•e de transport emise de Autoritatea Naval• Român•; 
   k) finan•area sau, dup• caz, contractarea ori garantarea, în condi•iile legii, a împrumuturilor pentru realizarea 
programelor de investi•ii vizând dezvoltarea •i eficientizarea serviciilor de transport, precum •i înfiin•area, reabilitarea, 
dezvoltarea, modernizarea •i extinderea sistemului de transport public local apar•inând patrimoniului unit••ilor 
administrativ-teritoriale; 
   l) elaborarea •i aprobarea normelor locale •i a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea 
asocia•iilor reprezentative profesionale •i patronale ale operatorilor de transport rutier •i ale transportatorilor autoriza•i, 
precum •i a organiza•iilor sindicale teritoriale din domeniu; 
   m) stabilirea, ajustarea •i modificarea tarifelor de c•l•torie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu 
respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; 
   n) stabilirea subven•iei acordate de la bugetul local sau jude•ean, dup• caz, pentru acoperirea diferen•ei dintre 
costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, dup• caz, pentru efectuarea 
serviciului •i sumele efectiv încasate ca urmare a efectu•rii transportului; 
   o) asigurarea resurselor bugetare pentru sus•inerea total• sau par•ial• a costurilor de transport public de persoane 
pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hot•râri ale consiliilor locale, ale consiliilor jude•ene, ale 
Consiliului General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz, ori prin lege. 
   p) aprob• atribuirea licen•elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, dup• caz. 
    ___________ 
    Litera p) a fost introdus• prin punctul 6. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   (2) În exercitarea atribu•iilor ce le revin, autorit••ile administra•iei publice locale adopt• hot•râri sau emit dispozi•ii, 
dup• caz. 
   (3) Împotriva hot•rârilor sau dispozi•iilor autorit••ilor administra•iei publice locale, persoanele fizice sau juridice 
interesate se pot adresa instan•ei de contencios administrativ, în condi•iile legii. 
   (4) Programul de transport public de persoane prin curse regulate între jude•ul Ilfov •i municipiul Bucure•ti, prelungit 
în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Ordonan•a Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea •i completarea 
Ordonan•ei de urgen•• a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, va fi preluat •i gestionat de c•tre 
Consiliul Jude•ean Ilfov ca program jude•ean de transport, respectându-se termenul de valabilitate al acestuia. 
    ___________ 
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   Art. 18. - (1) Autorit••ile administra•iei publice locale, în raporturile cu operatorii de transport rutier sau transportatorii 
autoriza•i care efectueaz• serviciile de transport public local, au urm•toarele drepturi: 
   a) s• convoace pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autoriza•i, în vederea stabilirii m•surilor 
necesare pentru remedierea unor deficien•e ap•rute în executarea serviciilor respective; 
   b) s• analizeze, s• verifice •i s• aprobe documenta•iile justificative de ajustare a tarifelor de c•l•torie propuse de 
operatorii de transport rutier •i transportatorii autoriza•i în corelare cu reglement•rile în vigoare vizând asigurarea ratei 
suportabilit••ii costurilor pentru utilizatori; 
   c) s• verifice •i s• controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local; 
   d) s• actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerin•ele de 
transport; 
   e) s• sanc•ioneze operatorii de transport rutier sau transportatorii autoriza•i în cazul în care ace•tia nu presteaz• 
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serviciul la parametrii de performan••, eficien•• •i calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii •i 
caietul de sarcini. 
   (2) În cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autoriza•i, autorit••ile 
administra•iei publice locale pot, dup• caz, rezilia contractul de atribuire a gestiunii serviciului •i/sau pot solicita motivat 
emitentului retragerea licen•ei de transport sau a autoriza•iei, dup• caz. 
   Art. 19. - Autorit••ile administra•iei publice locale au urm•toarele obliga•ii fa•• de operatorii de transport rutier •i 
transportatorii autoriza•i: 
   a) s• asigure un tratament egal •i nediscriminatoriu pentru to•i operatorii de transport rutier •i transportatorii 
autoriza•i; 
   b) s• asigure accesul operatorilor de transport rutier •i transportatorilor autoriza•i pentru realizarea serviciilor de 
transport public local într-un mediu concuren•ial •i transparent; 
   c) s• reglementeze, prin norme locale, modul de organizare •i func•ionare a fiec•rui serviciu de transport public local; 
   d) s• p•streze confiden•ialitatea informa•iilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de 
transport rutier •i a tranportatorilor autoriza•i; 
   e) s• asigure finan••rile convenite prin reglement•rile privind modalitatea de gestiune a serviciilor, dac• este cazul; 
   f) s• respecte obliga•iile pe care •i le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la 
regimul investi•iilor realizate de operatorii de transport rutier •i transportatorii autoriza•i din fonduri proprii. 
   Art. 20. - (1) Autorit••ile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor de transport public 
local sunt Autoritatea Rutier• Român•, Autoritatea Naval• Român• •i Autoritatea Feroviar• Român• din cadrul 
Ministerului Transporturilor, Construc•iilor •i Turismului, denumite în continuare A.R.R., A.N.R. •i, respectiv, A.F.E.R., 
precum •i Autoritatea Na•ional• de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit••i Publice, denumit• în 
continuare A.N.R.S.C. 
   (2) A.R.R. are, în principal, urm•toarele atribu•ii: 
   a) acord• operatorilor de transport rutier licen•e de transport, în conformitate cu prevederile Ordonan•ei de urgen•• a 
Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific•rile ulterioare; 
   b) monitorizeaz• •i controleaz• respectarea de c•tre operatorii de transport a condi•iilor impuse prin licen•ele de 
transport, precum •i prin reglement•rile legale în vigoare privind transportul rutier; 
   c) asigur• corelarea programelor de transport de persoane jude•ene cu programele de transport de persoane 
interjude•ene •i interna•ionale în vederea aprob•rii lor de c•tre consiliile jude•ene; 
   d) particip• la comisiile paritare pentru propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate •i de atribuire a licen•elor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe trasee 
jude•ene, în conformitate cu prevederile prezentei legi; 
    ___________ 
    Litera d) a fost modificat• prin punctul 8. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   e) elaboreaz•, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum •i ale legilor în vigoare, regulamente-cadru •i 
caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public local, cu excep•ia transportului public pe c•ile navigabile 
interioare, a transportului în regim de taxi •i în regim de închiriere •i a transportului cu metroul; 
   f) Abrogat• prin punctul 9. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
   (3) A.N.R. are, în principal, urm•toarele atribu•ii: 
   a) elaboreaz• regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public pe c•ile navigabile interioare; 
   b) acord• licen•e de transport pentru operatorii de transport pe c•ile navigabile interioare; 
   c) avizeaz• programele de transport de persoane întocmite de autorit••ile administra•iei publice respective. 
   (4) A.F.E.R. are, în principal, urm•toarele atribu•ii: 
   a) elaboreaz• regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public de persoane cu trenurile de metrou; 
   b) acord• licen•e de transport pentru operatorii de transport cu trenuri de metrou. 
   (5) A.N.R.S.C. are, în principal, urm•toarele atribu•ii: 
   a) reglementeaz• organizarea •i func•ionarea autorit••ilor de autorizare din cadrul administra•iei publice locale, 
jude•ene sau a Consiliului General al Municipiului Bucure•ti; 
   b) elaboreaz• norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autoriza•iilor de transport, a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor, precum •i norme-cadru privind stabilirea, ajustarea •i modificarea tarifelor, stabile•te indicatorii de 
performan•• •i modalit••ile de evaluare a serviciilor de transport public local; 
   c) elaboreaz• regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din 
cadrul administra•iei publice locale atât ca autorit••i de autorizare, cât •i ca operatori de transport rutier, dac• este 
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cazul, aprobate prin ordin al pre•edintelui A.N.R.S.C.; 
   d) autorizeaz•, dup• caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor jude•ene, Consiliului General al 
Municipiului Bucure•ti, precum •i ale asocia•iilor de dezvoltare care solicit• s• devin• transportatori autoriza•i; 
   e) monitorizeaz• •i sanc•ioneaz• abaterile din activitatea autorit••ilor administra•iei publice locale, a operatorilor de 
transport •i a transportatorilor autoriza•i, cu privire la: 
   1. respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului; 
   2. respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-cadru. 
   (6) Autorit••ile administra•iei publice locale •i jude•ene sunt autorit••i de reglementare în domeniul transportului 
public local •i prin autorit••ile de autorizare î•i exercit• fa•• de to•i operatorii de transport •i transportatorii autoriza•i, 
indiferent de modalitatea de gestiune adoptat•, forma de proprietate sau modul de organizare, atribu•iile •i 
competen•ele acordate prin Legea nr. 51/2006 •i prin prezenta lege. 
   (7) Autorit••ile locale sau jude•ene de reglementare realizeaz• regulamente de organizare •i func•ionare a fiec•rui 
serviciu de transport public local, în conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile prezentei legi •i cu 
alte reglement•ri în vigoare. 
   (8) Pentru îndeplinirea atribu•iilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, prin hot•râre a Consiliului General al 
Municipiului Bucure•ti, Prim•ria Municipiului Bucure•ti înfiin•eaz•, pe aria sa de competen•• administrativ-teritorial•, în 
cadrul aparatului propriu, Autoritatea Metropolitan• de Transport Bucure•ti ca autoritate local• de transport, denumit• în 
continuare A.M.T.B., care are atribu•ii •i obliga•ii stabilite de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile prezentei legi •i 
ale Legii nr. 51/2006, precum •i urm•toarele obliga•ii: 
   a) coordonarea unitar• a serviciului de transport public local la nivelul municipiului Bucure•ti; 
   b) gestionarea •i administrarea infrastructurii tehnico-edilitare, aferente sistemului de transport public local; 
   c) administrarea activit••ii de transport cu trenurile de metrou, în conformitate cu prevederile stabilite prin hot•râre de 
Guvern; 
   d) elaborarea •i supunerea spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucure•ti a strategiilor •i a programelor 
de dezvoltare •i modernizare a serviciilor de transport public local •i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 
 

    
CAPITOLUL VII 

  Administrarea serviciilor de transport public local 
 

    
SEC•IUNEA 1 

  Dispozi•ii generale 
 
   Art. 21. - (1) Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în urm•toarele modalit••i: 
   a) gestiune direct•; 
   b) gestiune delegat•; 
   c) alte modalit••i stabilite prin prezenta lege. 
   (2) Alegerea modalit••ii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în condi•iile prezentei legi, precum 
•i ale Legii nr. 51/2006, prin hot•râre adoptat• de consiliile locale, de consiliile jude•ene sau de Consiliul General al 
Municipiului Bucure•ti, dup• caz. 
   (3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptat•, activit••ile specifice serviciului de transport public local se 
organizeaz• •i se desf••oar• în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de transport public local elaborate 
de autorit••ile locale de transport •i aprobate prin hot•râri ale consiliilor locale, ale consiliilor jude•ene •i ale Consiliului 
General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de transport public local, 
elaborat de A.R.R., A.F.E.R. •i A.N.R., dup• caz. 
   (4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind 
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. 
   (5) Bunurile •i elementele componente ale sistemelor de transport local aflate în domeniul public sau privat al 
administra•iei publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului de transport public 
operatorilor de transport sau transportatorilor autoriza•i c•rora li s-a atribuit gestiunea serviciului. 
   (6) Atribuirea bunurilor •i a elementelor componente ale sistemelor de transport men•ionate la alin. (5) se face prin 
gestiune delegat•, încheindu-se un contract de concesiune, în conformitate cu prevederile legisla•iei în vigoare. 
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SEC•IUNEA a 2-a 
  Gestiunea direct• 

 
   Art. 22. - (1) În cazul gestiunii directe, autorit••ile administra•iei publice locale î•i asum• nemijlocit prestarea 
serviciului de transport public local •i toate sarcinile •i responsabilit••ile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, 
exploatarea, finan•area •i controlul func•ion•rii serviciului de transport public local, precum •i administrarea sistemului 
de utilit••i publice aferente. 
   (2) Gestiunea direct• se realizeaz• prin intermediul unor operatori de transport rutier care sunt structuri proprii ale 
autorit••ilor administra•iei publice locale, jude•ene, ale Consiliului General al Municipiului Bucure•ti sau ale asocia•iilor 
de dezvoltare comunitar• înfiin•ate în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, •i care sunt de•in•toare de licen•e 
sau autoriza•ii de transport. 
   (3) Gestiunea direct• se realizeaz• prin hot•râri ale consiliilor locale, ale consiliilor jude•ene sau ale Consiliului 
General al Municipiului Bucure•ti, privind atribuirea •i darea în administrare a serviciului. 
 

    
SEC•IUNEA a 3-a 

  Gestiunea delegat• 
 
   Art. 23. - (1) Gestiunea delegat• este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local prin 
care autorit••ile administra•iei publice locale transfer• unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau 
transportatori autoriza•i cu capital public, privat sau mixt sarcinile •i responsabilit••ile proprii cu privire la prestarea 
propriu-zis• a serviciului, precum •i la exploatarea, între•inerea, reabilitarea •i modernizarea bunurilor proprietate 
public• aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 
   (2) În cadrul unei localit••i, al unei asocia•ii de dezvoltare comunitar• sau al unui jude•, serviciul de transport public 
local va fi atribuit în gestiune delegat• prin hot•râre a consiliului local, a consiliului jude•ean sau a Consiliului General 
al Municipiului Bucure•ti, respectiv, a asocia•iei de dezvoltare comunitar•, dup• caz. 
   Art. 24. - (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se 
realizeaz• prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autoriza•iei de transport sau a licen•ei de transport, dup• caz, 
la care autoritatea de autorizare elibereaz•, pentru fiecare mijloc de transport stabilit, câte o copie conform• a 
acestora, precum •i contractele de atribuire în gestiune a serviciului, în conformitate cu condi•iile de concesionare, prin 
licita•ie, a serviciului. 
    ___________ 
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   (2) Serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autoturisme în regim de taxi se realizeaz• prin contract 
de delegare a gestiunii, pe baza autoriza•iei de transport, la care autoritatea de autorizare elibereaz• pentru fiecare 
mijloc de transport stabilit câte o copie conform• a acesteia în conformitate cu condi•iile de concesionare, prin licita•ie, 
a serviciului, preluate prin contractul de atribuire a gestiunii. Atribuirea serviciului de transport de persoane pe cablu 
sau altele asemenea se realizeaz• prin aceea•i procedur• de atribuire. 
   (3) Celelalte servicii de transport public local se realizeaz• pe baza autoriza•iei de transport sau a licen•ei de 
transport, dup• caz, la care autoritatea de autorizare elibereaz• copii conforme ale acestora, conform solicit•rii 
de•in•torilor, în func•ie de num•rul de mijloace de transport utilizate conform declara•iei pe propria r•spundere. 
   Art. 25. - Concesionarea serviciului de transport public local se face prin contract de delegare a gestiunii •i cu 
respectarea procedurii de delegare a gestiunii, potrivit dispozi•iilor Legii nr. 51/2006, •i cu respectarea prevederilor 
prezentei legi. 
   Art. 26. - Con•inutul contractului de delegare a gestiunii va fi stabilit prin documenta•ia deleg•rii gestiunii, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006. 
   Art. 27. - (1) În cazul operatorilor de transport rutier prev•zu•i la art. 30 alin. (2) lit. a) •i b) •i al transportatorilor 
autoriza•i prev•zu•i la art. 30 alin. (3) lit. a) •i b), delegarea gestiunii serviciului de transport public local se atribuie în 
mod direct acestora, f•r• licita•ie, prin contract de delegare a gestiunii. 
   (2) În cazul în care dup• încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciul de transport public local sau 
jude•ean de persoane prin curse regulate se extinde pe noi trasee sau prin prelungirea unor trasee existente, aceste 
trasee vor fi atribuite dup• cum urmeaz•: 
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   a) traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autoriza•i care deservesc 
traseele ini•iale; 
   b) traseele noi vor fi atribuite prin concesionare •i contracte de delegare a gestiunii conform prevederilor prezentei 
legi. 
   Art. 28. - (1) Durata deleg•rii gestiunii serviciului de transport public local se stabile•te prin contracte de delegare a 
gestiunii de c•tre autorit••ile administra•iei publice locale •i trebuie s• fie corelat• cu durata medie de amortizare a 
tuturor mijloacelor de transport de•inute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de: 
   a) 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze; 
   b) 10 ani pentru transporturile realizate cu tramvaie, troleibuze •i mijloacele de transport pe cablu; 
   c) 5 ani pentru transportul fluvial; 
   d) 5 ani pentru transportul în regim de taxi •i în regim de închiriere. 
   (2) Pe durata contractului de delegare a gestiunii, în conformitate cu atribu•iile ce le revin potrivit legii, autorit••ile 
administra•iei publice locale p•streaz• prerogativele privind adoptarea politicilor •i strategiile proprii de dezvoltare a 
serviciului •i a sistemului de transport public local, precum •i dreptul de a supraveghea •i controla modul de desf••urare 
a serviciului cu privire la: 
   a) respectarea •i îndeplinirea obliga•iilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier sau de transportatorii 
autoriza•i; 
   b) derularea ritmic• a serviciului, respectarea traseelor prev•zute •i a orarelor zilnice •i s•pt•mânale; 
   c) dezvoltarea •i modernizarea sistemului de transport public local, precum •i modul de administrare, exploatare •i 
men•inere în func•iune a acestuia; 
   d) respectarea procedurilor de formare, stabilire •i ajustare periodic• a tarifelor pentru serviciul de transport public 
local. 
 

    
CAPITOLUL VIII 

  Operatori •i utilizatori 
 

    
SEC•IUNEA 1 

  Operatorii serviciului de transport public local 
 
   Art. 29. - (1) Serviciul de transport public local poate fi atribuit pentru executare, în gestiune direct• sau delegat•, 
operatorilor de transport rutier de•in•tori de licen•e de transport eliberate sau recunoscute de A.R.R., A.F.E.R. •i A.N.
R., dup• caz, sau transportatorilor autoriza•i de•in•tori ai unei autoriza•ii de transport de persoane sau de m•rfuri, 
eliberat•, în condi•iile legii, de c•tre autoritatea administra•iei publice locale, numit• în acest caz autoritate de 
autorizare. 
   (2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii s• încheie cu ter•i contracte de subdelegare a 
activit••ilor de atribuire a gestiunii serviciilor de transport. 
   (3) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii de c•tre titularul acestora unei alte societ••i nu este admis• decât 
în cazul în care aceast• societate este rezultatul diviz•rii, fuzion•rii sau înfiin••rii ca filial• a societ••ii titularului, cu 
aprobarea autorit••ilor publice locale respective, cu respectarea condi•iilor ini•iale de atribuire a gestiunii. 
   Art. 30. - (1) Pot executa transport public local de persoane •i de m•rfuri operatorii de transport rutier •i transportatorii 
autoriza•i. 
   (2) Operatorii de transport rutier sunt de•in•tori ai licen•elor de transport eliberate de A.R.R. în condi•iile legii. Ace•tia 
pot fi: 
   a) societ••i comerciale înfiin•ate de autorit••ile administra•iei publice locale sau de asocia•iile de dezvoltare 
comunitar•, de•in•toare de licen•e de transport valabile; 
   b) societ••i comerciale rezultate ca urmare a reorganiz•rii administrative a regiilor autonome de interes local sau 
jude•ean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorit••ilor administra•iei publice locale, al c•ror capital 
social este de•inut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de c•tre unit••ile administra•iei 
publice respective, de•in•toare de licen•e de transport valabile; 
   c) societ••i comerciale cu capital social privat sau mixt, de•in•toare de licen•e de transport valabile; 
   d) compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorit••ilor administra•iei publice 
locale sau ale asocia•iilor de dezvoltare comunitar• cu sau f•r• personalitate juridic•, a•a cum sunt definite la art. 22 
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alin. (2). 
   (3) Transportatorii autoriza•i sunt transportatorii care de•in autoriza•ii de transport eliberate de c•tre autoritatea de 
autorizare, care este compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea prim•riei, a consiliului 
jude•ean sau a Consiliului General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz. Ace•tia pot fi: 
   a) societ••i comerciale înfiin•ate de autorit••ile administra•iei publice locale, de•in•toare de autoriza•ii de transport 
valabile; 
   b) societ••i comerciale rezultate ca urmare a reorganiz•rii administrative a regiilor autonome de interes local sau 
jude•ean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorit••ilor administra•iei publice locale, al c•ror capital 
social este de•inut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar, de c•tre unit••ile administra•iei 
publice respective, de•in•toare de autoriza•ii de transport valabile; 
   c) societ••i comerciale cu capital social privat sau mixt, de•in•toare de autoriza•ii de transport valabile; 
   d) persoane fizice sau asocia•ii familiale autorizate s• presteze transport public local de m•rfuri sau de persoane, 
de•in•toare de autoriza•ii de transport valabile. 
   (4) Pot presta serviciu de transport public local în regim de gestiune direct• compartimentele sau serviciile 
specializate prev•zute la alin. (2) lit. d). 
   (5) Pot presta serviciu de transport public local în regim de gestiune delegat• operatorii de transport rutier prev•zu•i 
la alin. (2) lit. a)-c) •i transportatorii autoriza•i cu respectarea prevederilor legale privind încheierea contractului de 
delegare a gestiunii. 
   (6) Pot presta serviciu de transport public local în gestiune delegat•, cu contract de delegare a gestiunii f•r• licita•ie, 
prin acordarea direct•, operatorii de transport rutier prev•zu•i la alin. (2) lit. a) •i b) •i transportatorii autoriza•i prev•zu•i 
la alin. (3) lit. a) •i b). 
   (7) Pierderea valabilit••ii licen•ei de transport de c•tre operatorii de transport rutier sau a valabilit••ii autoriza•iei de 
transport de c•tre transportatorii autoriza•i are drept consecin•• pierderea calit••ii de operator de transport rutier, 
respectiv de transportator autorizat, •i anularea hot•rârii de dare în administrare a serviciului ori anularea de drept a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului, dup• caz. 
   Art. 31. - În cazul în care un operator de transport efectueaz• atât transport rutier public de persoane prin curse 
regulate locale •i jude•ene, interjude•ene sau interna•ionale, pentru transportul local sau jude•ean, dup• caz, 
operatorul de transport rutier va •ine o eviden•• separat• a activit••ilor desf••urate, cu contabilitate distinct• pentru 
fiecare serviciu prestat, astfel încât activit••ile sale, conform licen•elor de transport ob•inute, s• poat• fi evaluate, 
monitorizate •i controlate. 
   Art. 32. - (1) Drepturile •i obliga•iile operatorilor de transport rutier •i ale transportatorilor autoriza•i care desf••oar• 
activit••i de transport public local se prev•d, potrivit Legii nr. 51/2006, în regulamentele •i caietele de sarcini ale 
serviciilor de transport public local aprobate de autorit••ile administra•iei publice locale, anexate la hot•rârile de dare în 
administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hot•râri de atribuire. 
   (2) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autoriza•i care î•i desf••oar• activitatea pe baza unui contract de 
delegare a gestiunii au dreptul s• întrerup• prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespect•rii 
obliga•iilor contractuale de c•tre autorit••ile administra•iei publice locale, cu obliga•ia de a notifica întreruperea prest•rii 
serviciului în termenul •i condi•iile prev•zute prin contractul de delegare a gestiunii. 
   Art. 33. - (1) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autoriza•i care execut• transport public local •i care sunt 
organiza•i ca societ••i comerciale cu capital social apar•inând unit••ilor administrativ-teritoriale pot fi privatiza•i, în 
condi•iile legii, numai pe baza hot•rârii consiliului local, a consiliului jude•ean, a Consiliului General al Municipiului 
Bucure•ti sau a asocia•iilor de dezvoltare comunitar•, dup• caz. 
   (2) Privatizarea operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autoriza•i, prev•zu•i la alin. (1), precum •i 
vânzarea bunurilor din domeniul privat al unit••ilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de transport public local 
se fac numai în cadrul procedurii de delegare a gestiunii serviciilor, realizate în condi•iile legii. 
   Art. 34. - (1) În vederea realiz•rii obiectivelor •i sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier •i transportatorii 
autoriza•i trebuie s• asigure: 
   a) dotarea •i asigurarea opera•iilor de între•inere •i repara•ii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin 
contractul de atribuire a gestiunii; 
   b) respectarea capacit••ilor de transport •i a programelor de transport impuse prin contractul de atribuire a gestiunii; 
   c) men•inerea st•rii tehnice corespunz•toare a vehiculelor, a instala•iilor auxiliare •i a cur••eniei. 
   (2) Operatorii de transport rutier •i transportatorii autoriza•i care efectueaz• transport public local au urm•toarele 
obliga•ii: 
   a) s• respecte obliga•iile stabilite prin contractele de atribuire a gestiunii, prin caietul de sarcini, prin regulamentul de 
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organizare •i func•ionare a serviciului, precum •i prin prevederile prezentei legi; 
   b) s• furnizeze autorit••ii administra•iei publice locale informa•iile solicitate •i s• asigure accesul la toate informa•iile 
necesare, în vederea verific•rii •i evalu•rii func•ion•rii •i dezvolt•rii serviciului de transport public local. 
 

    
SEC•IUNEA a 2-a 

  Utilizatorii serviciului de transport public local 
 
   Art. 35. - (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local persoane fizice sau juridice. 
   (2) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt urm•toarele: 
   a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber •i nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local, ceea ce trebuie 
s• se prevad• expres în regulamentul serviciului de transport public local care a fost aprobat de consiliul local, consiliul 
jude•ean •i Consiliul General al Municipiului Bucure•ti sau de asocia•iile de dezvoltare comunitar•, dup• caz; 
   b) utilizatorii au dreptul de acces la informa•iile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autorit••ile 
administra•iei publice locale au obliga•ia de a comunica informa•ii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la 
structura tarifar• •i la clauzele contractuale care sunt de interes public; 
   c) hot•rârile consiliilor locale, ale consiliilor jude•ene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucure•ti cu privire la 
transportul public local vor fi aduse la cuno•tin•a utilizatorilor; 
   d) utilizatorii au dreptul s• conteste hot•rârile consiliilor locale, ale consiliilor jude•ene sau ale Consiliului General al 
Municipiului Bucure•ti, dup• caz, în vederea prevenirii sau repar•rii unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de 
acestea, în condi•iile legii; 
   e) s• solicite •i s• primeasc•, în condi•iile legii, desp•gubiri sau compensa•ii pentru daunele provocate lor de c•tre 
operatorii de transport rutier sau transportatorii autoriza•i prin nerespectarea obliga•iilor asumate prin contractele de 
atribuire a gestiunii; 
   f) s• sesizeze autorit••ilor administra•iei publice locale orice deficien•e constatate în efectuarea serviciilor de 
transport public local •i s• fac• propuneri vizând înl•turarea acestora; 
   g) s• renun•e, în condi•iile legii, la serviciile contractate; 
   h) s• fie consulta•i, direct sau prin intermediul unor organiza•ii neguvernamentale reprezentative, în procesul de 
elaborare •i adoptare a deciziilor, strategiilor •i reglement•rilor privind serviciul de transport public local; 
   i) pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiaz•, în 
condi•iile legii, de facilit••i. 
   (3) Principalele obliga•ii ale utilizatorilor sunt: 
   a) s• de•in• legitima•ii de c•l•torie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege; 
   b) s• achite costul legitima•iilor de c•l•torie valabile pentru c•l•toriile pe care le efectueaz•, conform tarifelor 
men•ionate lizibil pe acestea; 
   c) s• achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor; 
   d) s• nu aduc• prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat; 
   e) s• aib• un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum •i cu ceilal•i utilizatori. 
 

    
CAPITOLUL IX 

  Licen•e •i autoriza•ii 
 
   Art. 36. - (1) Acordarea autoriza•iilor de transport pentru executarea transportului public local se face de c•tre 
autoritatea de autorizare, cu respectarea regulamentului-cadru de acordare a autoriza•iilor. 
   (2) Autoritatea de autorizare acord• autoriza•ia de transport pe baza examin•rii •i evalu•rii experien•ei 
transportatorului, a capacit••ii sale profesionale, a onorabilit••ii, a capabilit••ii economico-financiare, a capacit••ii •i 
dot•rii tehnice necesare pentru asigurarea calit••ii •i continuit••ii serviciului. 
   (3) Pentru ob•inerea autoriza•iilor de transport, transportatorii sunt obliga•i s• depun• urm•toarele documente: 
   a) certificatul de înregistrare la registrul comer•ului, în calitate de transportator; 
   b) declara•ie pe propria r•spundere privind perioadele în care a mai executat transport public local, men•ionându-se 
cazul în care a avut suspendarea sau interdic•ia de a efectua serviciul respectiv; 
   c) copia certificatului de competen•• profesional• a persoanei desemnate, astfel cum este definit în Ordonan•a de 
urgen•• a Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific•rile 
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ulterioare, •i dovada c• persoana desemnat• este angajat al transportatorului. În cazul persoanelor fizice sau al 
asocia•iilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnat• trebuie s• fie persoana fizic• sau unul dintre 
membrii asocia•iei familiale; 
   d) scrisoare de bonitate financiar• eliberat• de o banc•; 
   e) declara•ie pe propria r•spundere privind faptul c• nu este implicat în niciun dosar penal privind infrac•iuni de natur• 
comercial•, privind nerespectarea condi•iilor de plat• •i angajare a personalului, precum •i pentru înc•lcarea 
prevederilor legale privind efectuarea transporturilor; 
   f) declara•ie pe propria r•spundere prin care se men•ioneaz• mijloacele de transport de•inute în proprietate sau în 
baza unui contract de leasing, pe care dore•te s• le utilizeze în executarea serviciului de transport public local; 
   g) declara•ie pe propria r•spundere privind baza material• pe care o de•ine în proprietate sau în baza unui contract 
de închiriere. 
   Art. 37. - (1) Atribuirea în gestiune direct• sau delegat•, conform legii, a serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate se finalizeaz• prin eliberarea licen•elor de traseu operatorilor de transport rutier sau 
transportatorilor autoriza•i respectivi. 
   (2) Odat• cu aprobarea programului de transport public local sau jude•ean de persoane prin curse regulate, realizate 
cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenurile de metrou, dup• caz, consiliile locale, consiliile jude•ene •i Consiliul 
General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz, vor stabili modalit••ile de atribuire în gestiune, pentru executarea 
serviciului de transport public local, pe întreaga re•ea de trasee, pe grupe de trasee •i pe trasee. 
   (3) În cazul în care traseele serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nu pot fi deservite 
de un singur operator de transport rutier •i/sau transportator autorizat, autoritatea administra•iei publice locale are 
dreptul s• decid• atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru câte un singur traseu •i va încheia, 
dup• caz, contracte de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii, cu 2 sau mai mul•i operatori de 
transport rutier sau transportatori autoriza•i, desemna•i câ•tig•tori. 
   (4) În cazul transportului public local de persoane realizat cu troleibuze, tramvaie, trenuri de metrou sau al 
transportului pe cablu, nu se vor emite licen•e de traseu, traseele respective fiind men•ionate în contractele de 
atribuire a gestiunii. 
   (5) În situa•ia prev•zut• la alin. (3), în contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local se vor 
stabili clauze privitoare la valabilitatea legitima•iilor de c•l•torie individuale emise pentru fiecare dintre operatorii de 
transport rutier sau transportatorii autoriza•i, dup• caz, pe toate mijloacele de transport în comun. 
   (6) În cazul în care se vor încheia contractele respective cu 2 sau mai mul•i operatori de transport rutier sau 
transportatori autoriza•i, desemna•i câ•tig•tori, între ace•tia •i autoritatea administra•iei publice locale se va încheia un 
contract de distribuire a încas•rilor provenite din vânzarea legitima•iilor de c•l•torie individuale cu valabilitate pe toate 
mijloacele de transport, prin care se va stabili modul concret în care se vor repartiza veniturile cuvenite fiec•rui 
operator de transport rutier sau transportator autorizat. 
   (7) Legitima•iile de c•l•torie individuale au regimul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonan•ei de urgen•• a 
Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific•rile ulterioare. 
   (8) O licen•• de traseu con•ine toate cursele care se efectueaz• pe traseul respectiv, conform programului de 
transport adoptat. 
   (9) Licen•ele de traseu pentru transportul public local de persoane realizat prin curse regulate se elibereaz• de c•tre 
autoritatea de autorizare pe baza hot•rârii consiliului local, consiliului jude•ean sau Consiliului General al Municipiului 
Bucure•ti, dup• caz, de dare în administrare sau a hot•rârii de atribuire în gestiune delegat• a serviciului de transport 
public local f•r• licita•ie, precum •i a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licita•iilor. Valabilitatea 
licen•elor de traseu este de maximum 3 ani. 
   (10) În cazul transportului public jude•ean de persoane realizat prin curse regulate, licen•ele de traseu se atribuie 
prin hot•râre a consiliului jude•ean, pe baza propunerilor comisiei paritare formate din câte un reprezentant al 
consiliului jude•ean •i al agen•iei A.R.R. din jude•ul respectiv, •i se emit/se elibereaz• de c•tre agen•ia A.R.R. 
respectiv•. 
    ___________ 
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   (11) În cazul transportului public jude•ean de persoane realizat prin curse regulate între jude•ul Ilfov •i municipiul 
Bucure•ti, licen•ele de traseu se atribuie prin hot•râre a Consiliului Jude•ean Ilfov, pe baza propunerilor comisiei 
paritare, •i se emit de c•tre agen•ia A.R.R. din jude•ul Ilfov. 
    ___________ 
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    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 163/2011 începând cu 25.07.2011. 
 
   Art. 38. - (1) Atribuirea în gestiune direct• sau delegat• a serviciului de transport public local pe raza unei unit••i 
administrativ-teritoriale se face numai pe baza autoriza•iei de transport de•inute de transportatorii autoriza•i sau a 
licen•ei de transport de•inute de operatorii de transport rutier. 
   (2) Dovada atribuirii serviciului de transport public local o reprezint• copia conform• a autoriza•iei de transport sau a 
licen•ei de transport, emis• de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca de•inut în proprietate sau în 
baza unui contract de leasing, utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de atribuire. Fac 
excep•ie, în ceea ce prive•te obliga•ia de•inerii copiei conforme, tramvaiele, troleibuzele, trenurile de metrou •i 
transportul pe cablu. 
   (3) În cazul impunerii unui num•r limitat de autovehicule în efectuarea unui serviciu de transport public local, 
prioritatea eliber•rii copiilor conforme ale autoriza•iei de transport se d• pentru vehiculele de•inute în urm•toarea 
ordine: 
   a) vehicule de•inute în proprietate; 
   b) vehicule de•inute în baza unui contract de leasing. 
   (4) În cazul unui operator de transport rutier care de•ine vehicule exceptate de la prevederile Ordonan•ei de urgen•• 
a Guvernului nr. 109/2005, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific•rile ulterioare, •i 
care pot fi utilizate la efectuarea serviciului de transport public local, copia conform• a autoriza•iei de transport se 
elibereaz• în baza licen•ei de transport de•inute. 
   (5) În cazul serviciului de transport public în regim de taxi, copia conform• a autoriza•iei de transport care con•ine 
num•rul de atribuire •i num•rul de circula•ie ale autovehiculului reprezint• autoriza•ia taxi a vehiculului respectiv. 
   (6) Autoriza•ia de transport •i copia conform• se elibereaz• pentru o perioad• de cel mult 5 ani, putând fi prelungite, 
la cerere, cu verificarea îndeplinirii condi•iilor ini•iale de emitere. 
   (7) În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse speciale, autoritatea de autorizare va elibera 
operatorilor de transport rutier, la cerere, licen•a pentru fiecare traseu local sau jude•ean pe care ace•tia execut• 
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licen•ei de traseu este 
conform• cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 
   Art. 39. - (1) Autoriza•ia de transport se retrage de c•tre autoritatea de autorizare în cazul în care transportatorul 
autorizat nu mai îndepline•te condi•iile care au stat la baza acord•rii acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat 
documente con•inând informa•ii eronate cu ocazia solicit•rii de acordare a autoriza•iei de transport. În caz de retragere 
a licen•ei de transport sau a autoriza•iei de transport, copiile conforme ale acestora •i licen•ele de traseu au acela•i 
regim. 
   (2) Copiile conforme ale licen•ei de transport sau ale autoriza•iei de transport se suspend• de c•tre autoritatea de 
autorizare în cazul s•vâr•irii unor abateri grave sau repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, 
precum •i de la reglement•rile în vigoare privind transportul rutier •i/sau protec•ia mediului. 
   (3) Licen•a de traseu se retrage cu o notificare prealabil• de 60 de zile, în cazul unor abateri grave de la prevederile 
caietului de sarcini. În intervalul de 60 de zile, autorit••ile administra•iei publice locale vor organiza atribuirea 
serviciului respectiv în gestiune altui operator de transport rutier. 
   Art. 40. - Licen•a de transport, licen•a de traseu, autoriza•ia de transport •i copiile conforme ale acestora, eliberate 
unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de c•tre alte persoane pentru a executa 
cu autovehiculele de•inute activit••i de transport public. 
 

    
CAPITOLUL X 

  Finan•area serviciului de transport public local de persoane 
 
   Art. 41. - (1) Finan•area cheltuielilor curente •i de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate se asigur• din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor 
autoriza•i. 
   (2) Veniturile operatorilor de transport rutier •i ale transportatorilor autoriza•i se formeaz• din încasarea de la 
utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de c•l•torie, reprezentând contravaloarea serviciului 
prestat, •i/sau din subven•ii de la bugetul de stat •i de la bugetele locale, calculate ca diferen•• de tarif, în condi•iile 
legii. 
   (3) Sumele necesare finan••rii func•ion•rii •i exploat•rii serviciilor de transport public local, provenite din subven•ii de 
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la bugetul local, se prev•d în bugetele locale •i se aprob• odat• cu acestea prin hot•râri ale consiliilor locale, ale 
consiliilor jude•ene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz. 
   (4) Sursele de finan•are a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investi•ii publice ale unit••ilor 
administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de transport public local de persoane, se asigur• potrivit Legii nr. 51/2006. 
   (5) Finan•area investi•iilor pentru înfiin•area, reabilitarea, modernizarea •i/sau dezvoltarea sistemelor de transport 
public local de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hot•rârilor 
consiliilor locale, ale consiliilor jude•ene, ale Consiliului General al Municipiului Bucure•ti sau ale Guvernului, dup• caz, 
cu respectarea legisla•iei în vigoare privind finan•ele publice, respectiv finan•ele publice locale, •i a legisla•iei în 
vigoare privind achizi•iile publice. 
   (6) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate ca urmare a investi•iilor pentru reabilitarea, modernizarea •i 
dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane, finan•ate din fonduri proprii ale operatorilor de transport 
rutier sau ale transportatorilor autoriza•i, r•mân în proprietatea acestora pe toat• durata contractului de delegare a 
gestiunii. În contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini categoriile de bunuri •i se va preciza modul de 
reparti•ie a bunurilor de retur sau a bunurilor de preluare realizate pân• la încetarea, din orice cauz•, a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului, precum •i eventualele desp•gubiri. 
   Art. 42. - (1) Acoperirea financiar• a costului c•l•toriilor efectuate de persoanele care beneficiaz•, potrivit legii, de 
gratuitate la legitima•iile de c•l•torie individuale se asigur• din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele 
altor institu•ii stabilite prin lege. 
   (2) Acoperirea influen•elor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitima•iile de c•l•torie individuale pentru 
serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de 
consiliile jude•ene sau de Consiliul General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz, sau acoperirea diferen•elor dintre 
costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului •i 
sumele efectiv încasate ca urmare a vânz•rii legitima•iilor de c•l•torie individuale se asigur• din bugetele locale ale 
comunelor, ora•elor, municipiilor sau ale jude•elor, dup• caz, pân• la nivelul tarifelor de vânzare c•tre popula•ie a 
legitima•iilor de c•l•torie individuale. 
   (3) Condi•iile concrete în care va fi acoperit costul c•l•toriilor potrivit prevederilor alin. (1) •i (2) sau costurile 
înregistrate pentru efectuarea transportului public local pe traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hot•rârea de 
dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
   Art. 43. - Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de 
persoane se precizeaz• în hot•rârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în contractele de delegare a 
gestiunii •i trebuie s• •in• seama de urm•toarele reguli: 
   a) tarifele •i subven•iile încasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul autorizat în urma prest•rii 
serviciului de transport public local de persoane trebuie s• acopere cel pu•in sumele investite •i cheltuielile curente de 
între•inere •i exploatare a sistemului de transport public local respectiv; 
   b) tarifele se actualizeaz• periodic prin indexare cu indicele de cre•tere a pre•urilor de consum, prin hot•râre a 
consiliilor locale, consiliilor jude•ene sau a Consiliului General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz; 
   c) condi•iile care genereaz• modificarea tarifelor sau a subven•iilor, precum •i procedurile specifice aplicate pentru 
astfel de situa•ii se prev•d în contractele de atribuire a gestiunii; 
   d) modificarea tarifelor sau a subven•iilor se aprob• prin hot•râre a consiliilor locale, consiliilor jude•ene sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucure•ti, dup• caz. 
   Art. 44. - Nivelul tarifelor aplicate de c•tre operatorii de transport sau transportatorii autoriza•i în transportul public 
local de persoane prin curse regulate sau în regim de taxi vor constitui criterii de acordare a gestiunii serviciului 
respectiv, prin concesionare. 
 

    
CAPITOLUL XI 

  R•spunderi •i sanc•iuni 
 
   Art. 45. - (1) Înc•lcarea dispozi•iilor prezentei legi atrage r•spunderea disciplinar•, patrimonial•, civil•, 
contraven•ional• sau penal•, dup• caz. 
   (2) Constituie contraven•ie •i se sanc•ioneaz• cu amend• de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice, care c•l•toresc cu 
mijloacele de transport public de persoane f•r• titlu de c•l•torie valabil sau refuz• s• prezinte organelor de control titlul 
respectiv de c•l•torie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport. 
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   (3) Constituie contraven•ie •i se sanc•ioneaz• cu amend• de la 1.000 lei la 3.000 lei, func•ionarii publici r•spunz•tori 
pentru urm•toarele fapte: 
   a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas• a prevederilor privind atribuirea gestiunii serviciului •i a licen•elor de 
traseu; 
   b) nerespectarea prevederilor art. 19 privind obliga•iile asumate de autorit••i prin contractele de atribuire a gestiunii; 
   c) nerespectarea prevederilor art. 20 privind atribu•iile autorit••ilor de reglementare pentru domeniul serviciului de 
transport public local; 
   d) nerespectarea prevederilor art. 36 privind acordarea autoriza•iilor de transport; 
   e) nerespectarea prevederilor art. 39 privind retragerea sau suspendarea autoriza•iilor de transport. 
   (4) Constituie contraven•ie •i se sanc•ioneaz• cu amend• de la 1.000 lei la 3.000 lei, operatorii economici care nu au 
inscrip•ionat în mod corespunz•tor mijloacele de transport folosite pentru transportul în cont propriu. 
   (5) Constituie contraven•ie •i se sanc•ioneaz• cu amend• de la 1.000 lei la 3.000 lei, conduc•torul auto, pentru 
urm•toarele fapte: 
   a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (3), art. 11 alin. (2) •i ale art. 13 alin. (2) 
privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunz•toare; 
   b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) privind respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a c•l•torilor. 
   (6) Constituie contraven•ie •i se sanc•ioneaz• cu amend• de la 5.000 lei la 10.000 lei, func•ionarii publici pentru 
nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) privind sanc•ionarea operatorilor economici care nu presteaz• 
serviciile la parametrii de performan•• la care s-au obligat. 
   (7) Constituie contraven•ie •i se sanc•ioneaz• cu amend• de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier •i 
transportatorii autoriza•i, pentru urm•toarele fapte: 
   a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) privind condi•iile în care se execut• transportul public local de persoane 
prin curse regulate; 
   b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) •i (3) •i ale lit. d) a alin. (4) privind condi•iile în care se execut• 
transportul public local de persoane prin curse regulate speciale; 
   c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) privind condi•iile în care se execut• transportul public de m•rfuri în regim 
contractual; 
   d) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) privind condi•iile în care se execut• transportul de persoane pe cablu; 
   e) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) privind condi•iile în care se execut• transportul de m•rfuri cu tractoare 
cu remorci; 
   f) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind condi•iile în care se execut• transportul realizat cu vehicule 
speciale destinate serviciilor funerare; 
   g) nerespectarea obliga•iilor prev•zute în contractele de delegare a gestiunii; 
   h) nerespectarea prevederilor art. 30 privind persoanele juridice care pot executa transport public local de persoane 
sau de m•rfuri; 
   i) nerespectarea prevederilor art. 31 privind eviden•ierea distinct• în contabilitate pentru fiecare activitate desf••urat•; 
   j) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) privind respectarea regulamentelor •i caietelor de sarcini ale serviciilor 
de transport public local; 
   k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obliga•iile operatorilor de transport •i transportatorilor autoriza•i în 
realizarea serviciilor de transport public local; 
   l) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (7) privind regimul legitima•iilor de c•l•torie; 
   m) nerespectarea prevederilor art. 40 privind folosirea de c•tre un operator de transport sau transportator autorizat a 
documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat. 
   (8) Constatarea contraven•iilor prev•zute la alin. (2)-(7) •i aplicarea sanc•iunilor se fac de c•tre împuternici•ii 
pre•edin•ilor consiliilor jude•ene, primarilor comunelor, ora•elor •i municipiilor, precum •i de c•tre ofi•erii •i/sau agen•ii 
de poli•ie din cadrul Poli•iei Române care au calitatea de poli•i•ti rutieri, dup• caz. 
    ___________ 
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan•• de urgen•• nr. 34/2010 începând cu 24.07.2010. 
 
   (9) Consiliile locale, consiliile jude•ene •i, dup• caz, Consiliul General al Municipiului Bucure•ti vor stabili, potrivit 
dispozi•iilor Ordonan•ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven•iilor, aprobat• cu modific•ri •i 
complet•ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific•rile •i complet•rile ulterioare, faptele care constituie contraven•ii în 
domeniul serviciului de transport public local, altele decât cele prev•zute la alin. (2)-(7) sau în alte reglement•ri legale. 
   Art. 46. - Contraven•iilor prev•zute la art. 45 alin. (2)-(7) le sunt aplicabile dispozi•iile Ordonan•ei Guvernului nr. 
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2/2001 privind regimul juridic al contraven•iilor, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 180/2002, cu 
modific•rile •i complet•rile ulterioare, cu excep•ia celor ale art. 28. 
 
   Art. 461. - (1) În cazul utiliz•rii pentru transport a unui autovehicul f•r• a se de•ine urm•toarele documente valabile, 
dup• caz, autoriza•ie de transport, copia conform• a acesteia, licen•• de traseu, se suspend• dreptul de utilizare a 
autovehiculului, prin re•inerea de c•tre ofi•erii •i/sau agen•ii de poli•ie din cadrul Poli•iei Române care au calitatea de 
poli•i•ti rutieri a pl•cu•elor cu num•rul de înmatriculare •i a certificatului de înmatriculare, aplicându-se •i sanc•iunea 
contraven•ional• corespunz•toare. 
    ___________ 
    Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan•• de urgen•• nr. 34/2010 începând cu 24.07.2010. 
 
   (2) Ofi•erii •i/sau agen•ii de poli•ie din cadrul Poli•iei Române care au calitatea de poli•i•ti rutieri au dreptul s• re•in• 
pl•cu•ele cu num•rul de înmatriculare, precum •i documentele prev•zute la alin. (1), dac• acestea au valabilitatea 
dep••it• sau nu sunt conforme cu transportul efectuat. 
    ___________ 
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan•• de urgen•• nr. 34/2010 începând cu 24.07.2010. 
 
   (3) Pl•cu•ele cu num•rul de înmatriculare împreun• cu certificatul de înmatriculare •i o copie a proceselor-verbale de 
constatare a contraven•iei •i de re•inere a pl•cu•elor cu num•rul de înmatriculare •i a certificatului de înmatriculare, 
precum •i a documentelor, dup• caz, se predau, în termen de maximum 24 de ore, inspectoratului jude•ean de poli•ie, 
respectiv Direc•iei Generale de Poli•ie a Municipiului Bucure•ti, care notific• de•in•torului autovehiculului faptul c• 
suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin re•inerea certificatului de înmatriculare •i a pl•cu•elor cu 
num•rul de înmatriculare înceteaz• la 6 luni de la data procesului-verbal de re•inere a acestora. Suspendarea dreptului 
de utilizare a autovehiculului înceteaz•, iar pl•cu•ele cu num•rul de înmatriculare •i certificatele de înmatriculare se 
restituie, la cerere, dac• se face dovada achit•rii amenzii. 
    ___________ 
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan•• de urgen•• nr. 34/2010 începând cu 24.07.2010. 
 
   (4) Cu ocazia notific•rii prev•zute la alin. (3), documentele re•inute se predau autorit••ii emitente, pentru a lua 
m•surile corespunz•toare. 
   (5) Suspendarea notificat• a dreptului de utilizare a autovehiculului înceteaz•, iar pl•cu•ele cu num•rul de 
înmatriculare •i certificatele de înmatriculare se restituie, la cerere, dac• sunt îndeplinite cumulativ urm•toarele condi•ii: 
   a) au trecut cel pu•in 30 de zile de la data procesului-verbal de re•inere; 
   b) se depune dovada achit•rii amenzii contraven•ionale. 
   (6) Dup• epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, dac• nu se face 
dovada achit•rii amenzii contraven•ionale, se notific• de•in•torului prelungirea suspend•rii pentru înc• 6 luni. 
   (7) Dac• în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspend•ri a dreptului de utilizare a autovehiculului se 
aplic• o nou• suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prev•zut la alin. (5) lit. a). 
   (8) Pe perioada suspend•rii dreptului de utilizare a unui autovehicul acesta nu poate fi reînmatriculat. 
    ___________ 
    Art. 461. a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan•• de urgen•• nr. 34/2010 începând cu 24.07.2010. 
 

    
CAPITOLUL XII 

  Dispozi•ii tranzitorii •i finale 
 
   Art. 47. - (1) Operatorii economici care execut• transport public local, activi la data intr•rii în vigoare a prezentei legi, 
•i care nu de•in licen•• de transport în condi•iile legii sunt obliga•i s• solicite •i s• ob•in• eliberarea acesteia pân• la data 
de 31 decembrie 2007. 
   (2) Licen•ele de transport valabile la data intr•rii în vigoare a prezentei legi î•i men•in valabilitatea pân• la data 
expir•rii acestora, f•r• posibilitatea prelungirii, în cazul în care î•i pot desf••ura activitatea numai în calitate de 
transportatori autoriza•i conform prevederilor prezentei legi. 
   Art. 48. - (1) În termen de 90 de zile de la data public•rii prezentei legi, Ministerul Administra•iei •i Internelor, 
Ministerul Transporturilor, Construc•iilor •i Turismului •i A.N.R.S.C., dup• caz, vor elabora •i vor aproba prin ordin al 
ministrului, respectiv al pre•edintelui autorit••ii, reglement•rile stabilite prin prezenta lege cuprinse în domeniile lor de 
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activitate, precum •i normele de aplicare a prezentei legi. 
   (2) Pân• la emiterea normelor •i regulamentelor prev•zute de prezenta lege, r•mân în vigoare prevederile normelor 
existente. 
   (3) În cazul reorganiz•rii ori lichid•rii judiciare a operatorilor de transport public local c•rora le-a fost delegat• 
gestiunea serviciului anterior intr•rii în vigoare a prezentei legi, consiliile locale, consiliile jude•ene •i Consiliul General 
al Municipiului Bucure•ti, dup• caz, pot cere renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza prevederilor 
prezentei legi sau îl vor rezilia organizând o nou• procedur• de delegare a gestiunii, în scopul desemn•rii unui nou 
operator de transport rutier sau transportator autorizat. 
   Art. 49. - (1) Contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local, valabil încheiate pân• la data 
intr•rii în vigoare a prezentei legi, î•i produc efectele potrivit clauzelor contractuale, pân• la expirarea acestora, dar nu 
mai mult de termenul maxim stabilit prin prezenta lege. 
   (2) Eventualele clauze ale contractelor de atribuire a gestiunii, referitoare la posibilitatea prelungirii acestora, se 
anuleaz•; pentru atribuirea serviciului este necesar• organizarea unei noi proceduri de atribuire a gestiunii, potrivit 
prevederilor prezentei legi. 
   (3) Operatorii economici care execut• servicii de transport public f•r• a avea contracte de atribuire a gestiunii valabile 
pot executa aceste servicii pân• la data de 31 decembrie 2007, termen dup• care autorit••ile administra•iei publice 
locale sunt obligate s• încheie contractele de atribuire a gestiunii corespunz•toare. 
   Art. 50. - Prezenta lege intr• în vigoare la 3 zile de la data public•rii în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   Art. 51. - La data intr•rii în vigoare a prezentei legi se abrog• Ordonan•a Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile 
regulate de transport public local de c•l•tori, publicat• în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 
septembrie 2001, aprobat• cu modific•ri •i complet•ri prin Legea nr. 284/2002. 
 
    Aceast• lege a fost adoptat• de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 •i ale art. 76 alin. (2) din 
Constitu•ia României, republicat•. 
    

PRE•EDINTELE CAMEREI DEPUTA•ILOR                          PRE•EDINTELE SENATULUI
         BOGDAN OLTEANU                                      NICOLAE V•C•ROIU

    Bucure•ti, 10 aprilie 2007. 
    Nr. 92. 
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