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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 86/2001
privind serviciile de transport public local de cãlãtori
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 86 din
30 august 2001 privind serviciile de transport public local
de cãlãtori, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu urmãtoarele
modificãri ºi completãri:
1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”ORDONANÞÃ
privind serviciile regulate de transport public local
de cãlãtoriÒ
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Prezenta ordonanþã are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, reglementare, control, monitorizare ºi gestionare a bunurilor publice aferente ºi a

serviciului regulat de transport public local de persoane, cu
mijloace rutiere de transport în comun, în conformitate cu
reglementãrile în vigoare.
(2) Nu fac obiectul prezentei ordonanþe serviciile de
transport cu taximetre ºi serviciile de transport de mãrfuri.Ò
3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Serviciul regulat de transport public local de
persoane, denumit în continuare transport public local de
cãlãtori, are la bazã urmãtoarele principii:
a) respectarea drepturilor ºi intereselor legitime ale
cãlãtorilor;
b) asigurarea deplasãrii în condiþii de siguranþã ºi de
confort;
c) protecþia mediului;
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d) tratament egal ºi nediscriminatoriu pentru toþi utilizatorii;
e) servicii de calitate, în condiþiile unor tarife accesibile
pentru cãlãtori;
f) administrarea eficientã a bunurilor proprietate publicã
ºi a fondurilor bãneºti;
g) dezvoltarea durabilã.Ò
4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Face parte din categoria transportului
public local de cãlãtori transportul de persoane care îndeplineºte cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) este efectuat pe raza teritorial-administrativã a unui
oraº sau a unei comune, denumite în continuare localitãþi;
b) se executã pe rute ºi cu programe de circulaþie prestabilite, iar cãlãtorii sunt îmbarcaþi sau debarcaþi în puncte
de oprire fixe;
c) se percepe un tarif de transport, încasat de operatorul de transport.
(2) Se considerã transport public local de cãlãtori ºi
transportul regulat special urban de persoane, dacã
întruneºte condiþiile prevãzute la alin. (1), prin care se
asigurã transportul unor persoane sau al unor grupuri de
persoane, cum ar fi al elevilor ºi studenþilor la instituþiile
de învãþãmânt ºi retur, al personalului care face naveta,
precum ºi transportul care se desfãºoarã pe anumite rute,
cum ar fi transportul între locul de muncã ºi domiciliul
aflate în aceeaºi localitate.Ò
5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Prin mijloacele de transport rutier în comun se
înþelege vehiculele destinate în mod special transportului
public local de cãlãtori. Acestea pot fi:
a) autobuze urbane, autovehicule destinate ºi echipate
pentru transportul de persoane ºi al bagajelor acestora,
destinate pentru transportul de pasageri, aºezaþi pe scaune
sau în picioare, având cel puþin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducãtorului auto;
b) tramvaie;
c) troleibuze;
d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin
construcþie transportului a 10Ñ17 persoane pe scaune,
inclusiv cel al conducãtorului auto, dar nu mai mult de
22 de persoane pe scaune ºi în picioare.Ò
6. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Pentru asigurarea dezvoltãrii durabile în
domeniul transportului public local de cãlãtori consiliile
locale stabilesc strategia de dezvoltare, modernizare ºi
funcþionare pe termen mediu ºi lung a acestor transporturi,
þinând seama de planurile de urbanism ºi de programele
de dezoltare economico-socialã a localitãþii.Ò
7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ Transportul public local de cãlãtori se organizeazã pentru a satisface cu prioritate nevoile populaþiei,
precum ºi ale instituþiilor publice ºi ale agenþilor economici
de pe raza administrativ-teritorialã a localitãþii.Ò
8. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) Sunt abilitate sã organizeze, sã reglementeze, sã monitorizeze ºi sã controleze executarea transportului public local de cãlãtori consiliile locale, respectiv
Consiliul General al Municipiului Bucureºti, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
(2) Autoritãþile administraþiei publice locale au obligaþia
de a întreprinde mãsurile necesare pentru extinderea,

dezvoltarea ºi modernizarea transportului public local de
cãlãtori în zona de autoritate.
(3) Autoritãþile administraþiei publice locale, prin serviciile
de specialitate, vor organiza, vor monitoriza ºi vor controla
activitatea operatorilor de transport public local de cãlãtori.
(4) Consiliile judeþene vor asigura serviciile de specialitate necesare coordonãrii activitãþii consiliilor locale privind
dezvoltarea transportului public local de cãlãtori, transportului judeþean de cãlãtori ºi infrastructurii aferente.Ò
9. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Statul sprijinã, prin mãsuri legislative ºi
economice, dezvoltarea cantitativã ºi calitativã a transportului public local de cãlãtori, precum ºi a infrastructurii aferente acestuia.
(2) Principalele obiective urmãrite de autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale în domeniul transportului
public local de cãlãtori sunt:
a) îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã a cetãþenilor prin
promovarea calitãþii ºi eficienþei transportului public local de
cãlãtori;
b) creºterea calitãþii vieþii cetãþenilor prin susþinerea
dezvoltãrii economice a localitãþilor ºi prin realizarea unei
infrastructuri edilitare moderne;
c) acordarea de facilitãþi unor categorii de persoane;
d) asigurarea capacitãþii suficiente de transport pe rute
aglomerate.Ò
10. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Acoperirea financiarã a costului cãlãtoriilor
efectuate de persoanele care beneficiazã, potrivit legii, de
gratuitate se asigurã din bugetul de stat, din bugetele
locale sau din bugetele altor instituþii stabilite prin lege.
(2) Acoperirea influenþelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaþiile gratuite ºi la abonamentele pentru transportul public local de cãlãtori, aprobate de consiliile
judeþene sau locale pentru anumite categorii de persoane,
se asigurã din bugetele locale ale comunelor, oraºelor,
municipiilor sau ale judeþelor, dupã caz.
(3) Condiþiile concrete în care va fi subvenþionat sau
suportat costul cãlãtoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) ºi
(2), se vor stabili prin contractul de concesiune a transportului public local de cãlãtori, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.Ò
11. Titlul capitolului II va avea urmãtorul cuprins:
”Organizarea ºi funcþionarea transportului public local de
cãlãtoriÒ
12. La capitolul II, titlul secþiunii 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Organizarea transportului public local de cãlãtoriÒ
13. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Raporturile dintre autoritãþile administraþiei
publice locale ºi operatorii de transport public local de
cãlãtori se bazeazã pe relaþii contractuale, stabilite în conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.Ò
14. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) Pentru realizarea transportului public
local de cãlãtori consiliile locale pot utiliza unul sau mai
mulþi operatori de transport, autorizaþi în condiþiile legii,
cãrora le încredinþeazã prin licitaþie contractul de concesiune a transportului respectiv.
(2) Concesiunea transportului public local de cãlãtori se
face în condiþiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune ºi prin regulamentul-cadru de concesiune a transportului
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public local de cãlãtori. Contractul-cadru ºi regulamentulcadru de concesiune a transportului public local de cãlãtori,
precum ºi normele specifice privind desfãºurarea acestuia
vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Administraþiei Publice, în termen de 60 de zile
de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe.
(3) Pe durata concesionãrii, în conformitate cu competenþele ºi cu atribuþiile ce le revin potrivit legii, autoritãþile
administraþiei publice locale pãstreazã prerogativele privind
adoptarea politicilor ºi strategiilor de dezvoltare a serviciilor,
inclusiv a programelor de dezvoltare a transportului public
local de cãlãtori, precum ºi dreptul de a urmãri, a controla
ºi a supraveghea îndeplinirea obligaþiei efectuãrii transportului public local de cãlãtori privind:
a) respectarea ºi îndeplinirea obligaþiilor contractuale
asumate de operatorii de transport public local de cãlãtori;
b) derularea ritmicã a serviciilor prestate, respectarea
traseelor stabilite ºi a orarelor zilnice ºi sãptãmânale;
c) modul de administrare, exploatare, conservare ºi
menþinere în funcþiune, dezvoltare ºi/sau modernizare a mijloacelor de transport ºi a infrastructurii aferente transportului
public local de cãlãtori;
d) modul de formare ºi de stabilire a tarifelor pentru
transportul public local de cãlãtori.Ò
15. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ (1) Finanþarea ºi realizarea investiþiilor aferente transportului public local de cãlãtori se fac cu respectarea legislaþiei în vigoare privind iniþierea, fundamentarea,
promovarea ºi aprobarea investiþiilor publice ºi a principiilor
autonomiei financiare a operatorilor de transport public local
de cãlãtori privind suportarea de cãtre utilizatori ºi recuperarea integralã, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare ºi dezvoltare. Se va þine seama de interesul general,
de tarifele practicate ºi de condiþiile de transport oferite
beneficiarilor.
(2) Pentru finanþarea investiþiilor necesare în vederea
dezvoltãrii ºi modernizãrii infrastructurii transportului public
local de cãlãtori, consiliile locale ºi Consiliul General al
Municipiului Bucureºti pot contracta credite interne ºi/sau
externe ori pot concesiona infrastructura aferentã transportului public local de cãlãtori, în condiþiile legii, pe o
perioadã limitatã, în funcþie de specificul activitãþii.
(3) Bunurile pe care concedenþii infrastructurii aferente
sau ai mijloacelor de transport le realizeazã din fonduri
proprii rãmân în proprietatea acestora pe toatã durata contractului de concesiune, precum ºi dupã expirarea acestuia,
dacã nu s-a convenit altfel.
(4) În sensul prezentei ordonanþe, prin infrastructurã aferentã transportului public local de cãlãtori se înþelege:
a) baza materialã pentru întreþinere, reparare ºi parcare
a mijloacelor de transport deþinute;
b) calea de rulare a tramvaielor;
c) liniile de contact electrice pentru tramvaie ºi troleibuze;
d) staþiile de transformare aferente liniilor de contact
electrice.Ò
16. La capitolul II, titlul secþiunii a 2Ða va avea
urmãtorul cuprins:
”Operatorii de transport public local de cãlãtoriÒ
17. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ (1) Operatorii de transport public local de
cãlãtori sunt societãþile comerciale sau regiile autonome
deþinãtoare de licenþe de transport ºi de licenþe de execuþie
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pentru autovehicule, eliberate de filiala judeþeanã a
Autoritãþii Rutiere Române ºi autorizate de comisia de
autorizare, constituitã conform prevederilor art. 22, care
presteazã servicii publice în condiþiile stabilite de autoritãþile
administraþiei publice locale, în temeiul legii ºi al prevederilor prezentei ordonanþe.
(2) Operatorii de transport public local de cãlãtori beneficiazã de acelaºi regim juridic, indiferent de forma de
organizare sau de proprietate, ca ºi operatorii de transport
public judeþean sau interjudeþean.Ò
18. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ (1) Operatorii de transport public local de
cãlãtori cu capital public pot fi privatizaþi, în condiþiile legii,
numai pe baza hotãrârii consiliului local sau judeþean sub a
cãrui autoritate îºi desfãºoarã activitatea.
(2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor aparþinând
infrastructurii aferente transportului public local de cãlãtori
din domeniul privat al unitãþii administrativ-teritoriale, se
face numai în cadrul procedurii de concesionare a transportului public local de cãlãtori, prin licitaþie publicã.Ò
19. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ (1) Operatorii de transport public local de
cãlãtori, care executã transport public local, sunt de interes
local ºi îºi desfãºoarã activitatea pe raza administrativ-teritorialã a localitãþii.
(2) Operatorii de transport public local de cãlãtori îºi pot
desfãºura activitatea ºi în cadrul altor localitãþi, prin filiale
înregistrate ºi autorizate conform prevederilor legale în
vigoare.
(3) În cazul prestãrii mai multor tipuri de servicii de
transport public local sau judeþean operatorul de transport
respectiv va þine o evidenþã separatã a activitãþilor
desfãºurate, cu contabilitate distinctã pentru fiecare tip de
serviciu ºi localitate de operare, dupã caz, astfel încât activitãþile sale, conform licenþelor de transport obþinute, sã
poatã fi evaluate, monitorizate ºi controlate.Ò
20. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ Operatorii de transport public local de
cãlãtori îºi exercitã obligaþiile potrivit termenelor ºi
condiþiilor prevãzute în contractul de concesiune a transportului public local de cãlãtori ºi în acord cu normele specifice transportului public, elaborate de autoritatea
competentã, completate de reglementãrile specifice aprobate de consiliul local respectiv.Ò
21. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ (1) În cazul în care autoritatea administraþiei
publice locale a desemnat doi sau mai mulþi operatori de
transport, se va încheia câte un contract de concesiune cu
fiecare dintre aceºtia, pentru trasee diferite sau pentru
acelaºi traseu, dacã traseul respectiv nu poate fi deservit
de un singur operator.
(2) În situaþia prevãzutã la alin. (1), în contractele de
concesiune a transportului public local de cãlãtori se vor
stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimaþiilor de
cãlãtorie emise de fiecare dintre operatorii de transport
public local, pe toate mijloacele de transport în comun.
(3) În astfel de cazuri între primarul localitãþii ºi operatorii de transport public local se va încheia un contract de
distribuþie a încasãrilor provenite din vânzarea legitimaþiilor
de cãlãtorie, în care se va stabili modul concret în care se
vor calcula veniturile cuvenite fiecãrui operator de
transport.Ò
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22. Dupã articolul 17 se introduce articolul 17 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 171 Ñ (1) Legitimaþiile de cãlãtorie vor fi tipãrite
sub autoritatea consiliilor locale ºi vor fi înregistrate ºi gestionate ca documente cu regim special.
(2) Prin legitimaþii de cãlãtorie se înþelege: bilete, abonamente ºi autorizaþii de cãlãtorie gratuitã.Ò
23. La capitolul III, titlul secþiunii 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Drepturile ºi obligaþiile cãlãtorilor ºi operatorilor de
transport public local de cãlãtoriÒ
24. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ (1) Garantarea dreptului de a beneficia de
transport public local de cãlãtori, pentru toþi utilizatorii, persoane fizice, va fi prevãzutã în regulamentul serviciului,
care va fi aprobat de consiliul local.
(2) Cãlãtorii au dreptul de acces la informaþiile publice
cu privire la transportul public local de cãlãtori, atât operatorul de transport, cât ºi autoritãþile administraþiei publice
locale având obligaþia de a comunica informaþiile cu privire
la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifarã ºi
la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes
public.
(3) Hotãrârile consiliilor locale cu privire la transportul
public local de cãlãtori vor fi aduse la cunoºtinþã publicã.
Cãlãtorii persoane fizice au dreptul sã conteste hotãrârile,
în condiþiile legii, în vederea prevenirii sau reparãrii unui
prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.
(4) Cãlãtorii au obligaþia sã achite costul legitimaþiilor
valabile pentru cãlãtoriile pe care le efectueazã, conform
tarifelor menþionate lizibil pe acestea.Ò
25. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ (1) Drepturile operatorilor de transport public
local de cãlãtori sunt prevãzute în legislaþia în vigoare, precum ºi în regulamentele privind efectuarea transportului
public local de cãlãtori, conform prevederilor contractelor de
concesiune.
(2) La încheierea contractelor de concesiune se va þine
seama de urmãtoarele principii:
a) încasarea tarifelor aferente transportului public local
de cãlãtori prestat;
b) actualizarea tarifelor cu indicele preþurilor de consum;
c) modificarea tarifului, în situaþiile de schimbare semnificativã a echilibrului contractual, se realizeazã numai în
cazul în care serviciul nu este subvenþionat;
d) întreruperea executãrii transportului public local de
cãlãtori, în cazul nerespectãrii obligaþiilor contractuale de
cãtre autoritatea administraþiei publice locale, conform
legislaþiei ºi normelor în vigoare.Ò
26. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ (1) Operatorii de transport public local de
cãlãtori au faþã de cãlãtori urmãtoarele obligaþii:
a) sã respecte regulile asumate prin contractul de concesiune;
b) sã serveascã toþi cãlãtorii, fãrã discriminare, pe traseele cuprinse în contractul de concesiune;
c) sã respecte angajamentele luate prin contractele de
concesiune cu privire la indicatorii de performanþã stabiliþi
de consiliile locale;
d) sã furnizeze autoritãþii administraþiei publice locale
informaþiile solicitate ºi sã asigure accesul la toate
informaþiile necesare, în vederea verificãrii, evaluãrii,
funcþionãrii ºi dezvoltãrii transportului public local de

cãlãtori, în conformitate cu clauzele contractului de concesiune ºi cu prevederile legale în vigoare;
e) sã reducã costurile de operare, inclusiv prin aplicarea
procedurilor concurenþiale prevãzute de normele legale în
vigoare pentru achiziþiile de lucrãri, bunuri ºi servicii.
(2) Operatorii de transport public local de cãlãtori
rãspund de îndeplinirea obligaþiilor prevãzute la alin. (1). În
cazul neîndeplinirii obligaþiilor, pot fi sancþionaþi
contravenþional sau poate fi reziliat, în condiþiile legii, contractul de concesiune.Ò
27. La capitolul III, titlul secþiunii a 2-a va avea
urmãtorul cuprins:
”Autorizarea operatorilor de transport public local de
cãlãtoriÒ
28. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ (1) Operatorii de transport, deþinãtori ai
licenþelor eliberate de filiala judeþeanã a Autoritãþii Rutiere
Române care opereazã în domeniul transportului public
local de cãlãtori, trebuie sã îndeplineascã criteriile stabilite
prin regulament aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Operatorii de transport public local de cãlãtori, existenþi la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, vor fi
autorizaþi în termen de un an de la data intrãrii în vigoare
a legii de aprobare a prezentei ordonanþe.
(3) Sunt supuse autorizãrii atât compartimentele de specialitate ale consiliilor locale, cât ºi operatorii de transport
public local de cãlãtori.
(4) Autorizarea operatorilor de transport care
intenþioneazã sã devinã operatori de transport public local
de cãlãtori va fi o condiþie obligatorie de participare la
licitaþiile pentru obþinerea contractelor de concesiune.
(5) Autorizarea este valabilã maximum 5 ani, indiferent
de specificul serviciului pentru care s-a fãcut autorizarea.
La expirarea autorizaþiei operatorul va fi supus, la cerere,
unei noi autorizãri.Ò
29. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ (1) Autorizarea se face de o comisie de
autorizare, organizatã la nivelul fiecãrui judeþ ºi al
municipiului Bucureºti, compusã din:
a) un reprezentant al prefectului;
b) un reprezentant al consiliului judeþean, respectiv al
Consiliului General al Municipiului Bucureºti;
c) câte un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanþelor Publice, Ministerului de
Interne ºi Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale.
(2) Componenþa nominalã a comisiei de autorizare va fi
stabilitã prin ordin al prefectului.
(3) Regulamentul de funcþionare a comisiei de autorizare, precum ºi criteriile pentru eliberarea autorizaþiei vor fi
stabilite prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de
zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe.Ò
30. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale
ºi Consiliul General al Municipiului Bucureºti au competenþã
exclusivã cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea
ºi monitorizarea transportului public local de cãlãtori.
(2) Consiliile locale sau, dupã caz, consiliile judeþene ºi
Consiliul General al Municipiului Bucureºti pot adopta
hotãrâri cu privire la:
a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere ºi
modernizare a infrastructurii rutiere, precum ºi a programelor
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de înfiinþare sau dezvoltare a unor sisteme de transport
public local de cãlãtori, în condiþiile legii;
b) coordonarea proiectãrii ºi a executãrii lucrãrilor de
investiþii în infrastructurã într-o concepþie unitarã, corelatã
cu programele de dezvoltare economico-socialã a
localitãþilor ºi de amenajare a teritoriului;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea,
modernizarea ºi extinderea dotãrilor publice aferente transportului public local de cãlãtori, aflate în proprietatea sau
în administrarea autoritãþilor respective;
d) asocierea intercomunalã, în vederea realizãrii unor
investiþii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de cãlãtori;
e) concesionarea transportului public local de cãlãtori,
precum ºi concesionarea infrastructurii aferente acestuia,
aparþinând patrimoniului public;
f) acordarea de facilitãþi operatorilor de transport pentru
încurajarea dezvoltãrii transportului public local de cãlãtori;
g) contractarea sau garantarea, în condiþiile legii, a
împrumuturilor pentru finanþarea programelor de investiþii
din infrastructura aferentã transportului public local de
cãlãtori, aparþinând patrimoniului unitãþilor administrativ-teritoriale. Contractarea de lucrãri noi, extinderi, dezvoltãri de
capacitãþi, reabilitãri ºi modernizãri se face prin licitaþie
publicã, organizatã potrivit legii;
h) elaborarea ºi aprobarea normelor locale ºi a regulamentelor de funcþionare a operatorilor de transport care
desfãºoarã activitãþi de transport public local de cãlãtori, pe
baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administraþiei
Publice;
i) stabilirea, aprobarea ºi modificarea tarifelor pentru
transportul public local de cãlãtori, cu respectarea reglementãrilor în vigoare;
j) stabilirea subvenþiei care se plãteºte de la bugetul
local pentru acoperirea diferenþei dintre costurile înregistrate
de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de
transport public local de cãlãtori ºi sumele efectiv încasate
ca urmare a vânzãrii biletelor ºi a abonamentelor;
k) asigurarea resurselor bugetare pentru susþinerea
totalã sau parþialã a costurilor de transport pentru unele
categorii defavorizate de cãlãtori, stabilite prin hotãrâri ale
consiliilor locale.Ò
31. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 24. Ñ (1) Contractele de concesiune a transportului public local de cãlãtori, precum ºi contractele de concesiune a infrastructurii aferente vor cuprinde, dupã caz,
clauze privitoare la:
a) cantitatea ºi calitatea serviciului prestat ºi la indicatorii de performanþã;
b) trasee;
c) orarul de funcþionare, pe zile ºi ore, ºi ritmicitatea
serviciului;
d) tarifele practicate ºi modul de încasare a subvenþiei,
dacã este cazul;
e) modul de indexare a tarifelor;
f) rãspunderea contractualã;
g) politica de menþinere ºi recalificare a forþei de
muncã, precum ºi protecþia acesteia, pe durata valabilitãþii
contractului respectiv;
h) forþa majorã;
i) durata contractului;
j) rezilierea contractului;
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k) condiþiile în care programele de circulaþie pot fi modificate.
(2) Durata contractului de concesiune a transportului
public local de cãlãtori se stabileºte de cãtre autoritatea
administraþiei publice locale ºi nu poate fi mai micã de
5 ani.
(3) Operatorul de transport, titularul contractului de concesiune expirat, are drept de preemþiune dacã participã la
o nouã licitaþie privind concesionarea transportului public
local de cãlãtori.
(4) Pierderea valabilitãþii licenþei de transport sau a
autorizaþiei operatorului de transport are drept consecinþã
anularea contractului de concesiune.Ò
32. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 25. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale
au, faþã de operatorii de transport public local de cãlãtori,
urmãtoarele drepturi:
a) sã invite pentru audieri operatorul de transport public
local de cãlãtori, în vederea semnalãrii unor deficienþe
apãrute în executarea contractului de concesiune;
b) sã aprobe ajustãrile de tarif propuse de cãtre operatorul de transport public local de cãlãtori;
c) sã sancþioneze operatorul de transport public local de
cãlãtori, în cazul în care acesta nu opereazã la parametrii
de eficienþã la care s-a obligat prin contractul de concesiune.
(2) În cazul unor abateri deosebite autoritãþile administraþiei publice locale pot rezilia contractul de concesiune a
transportului public local de cãlãtori ºi vor solicita comisiei
de autorizare retragerea autorizaþiei operatorului cu care au
contract de concesiune a transportului public local de
cãlãtori.Ò
33. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 26. Ñ În exercitarea competenþelor ºi a responsabilitãþilor ce le revin autoritãþile administraþiei publice locale
vor urmãri:
a) desfãºurarea transportului public local de cãlãtori pe
criterii de competitivitate ºi concurenþialitate;
b) promovarea reabilitãrii infrastructurii aferente transportului public local de cãlãtori;
c) monitorizarea ºi controlul periodic al activitãþilor de
prestare a transportului public local de cãlãtori ºi luarea de
mãsuri, în cazul în care operatorul de transport nu asigurã
performanþa pentru care s-a obligat;
d) analiza anualã a indicatorilor de performanþã
prevãzuþi în contractul de concesiune;
e) adoptarea normelor locale ºi negocierea contractelor
de concesiune a transportului public local de cãlãtori, precum ºi a contractelor de concesiune a infrastructurii aferente acestuia;
f) informarea ºi consultarea periodicã a cãlãtorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul transportului public
local de cãlãtori.Ò
34. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 27. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale au,
faþã de operatorii de transport public local de cãlãtori,
urmãtoarele obligaþii:
a) asigurarea unui tratament egal ºi nediscriminatoriu
pentru toþi operatorii de transport public local de cãlãtori
din cadrul comunitãþii respective ºi a unui mediu de afaceri
concurenþial transparent, prin normele locale adoptate în
exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanþã;
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b) pãstrarea confidenþialitãþii informaþiilor, altele decât
cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de cãlãtori;
c) achitarea subvenþiilor convenite prin contractul de
concesiune.Ò
35. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 28. Ñ Mijloacele de transport, precum ºi alte
bunuri care formeazã patrimoniul public ºi privat al unitãþilor
administrativ-teritoriale ºi care sunt utilizate pentru efectuarea transportului public local de cãlãtori ºi care constituie
infrastructura aferentã acestuia pot fi concesionate sau
închiriate, pe perioada concesionãrii transportului public
local de cãlãtori, operatorului cu care s-a încheiat contractul. Operatorul va achita o redevenþã sau chirie, dupã caz,
care va fi stabilitã prin licitaþie o datã cu acordarea concesiunii sau închirierii.Ò
36. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 30. Ñ (1) Constituie contravenþie, dacã nu a fost
sãvârºitã în astfel de condiþii încât sã constituie infracþiune,
potrivit Codului penal, ºi se sancþioneazã cu amendã
urmãtoarele fapte:
a) prestarea uneia dintre activitãþile reglementate de
prezenta ordonanþã fãrã existenþa autorizãrii legale ºi/sau
fãrã contract de concesiune, cu amendã de la 50.000.000 lei
la 100.000.000 lei;
b) încredinþarea unui contract de concesiune fãrã licitaþie
publicã ori unui operator de transport neautorizat, cu
amendã de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.
(2) Consiliile locale ºi judeþene ºi Consiliul General al
Municipiului Bucureºti vor stabili, printr-o hotãrâre adoptatã
în condiþiile legii, faptele care constituie contravenþii în
domeniul transportului public local de cãlãtori, altele decât
cele prevãzute la alin. (1) sau în alte reglementãri în
vigoare.Ò
37. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ (1) În termen de 90 de zile de la data
intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe
autoritãþile administraþiei publice locale din localitãþile în
care se impune funcþionarea transportului public local de
cãlãtori, precum ºi cele din localitãþile în care acesta
funcþioneazã, în conformitate cu reglementãrile anterioare,
vor iniþia procedurile de concesionare a acestor servicii
operatorilor de transport.
(2) În vederea încheierii contractelor de concesiune
consiliile locale din cadrul unitãþilor administrativ-teritoriale
prevãzute la alin. (1) au obligaþia de a elabora ºi de a

comunica operatorilor de transport existenþi, care efectueazã transportul public local de cãlãtori, în termen de 90
de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe,
caietele de sarcini întocmite conform modelului elaborat de
Ministerul Administraþiei Publice.
(3) În termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor
de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la
licitaþie, în conformitate cu regulamentul de licitaþie ºi cu
caietele de sarcini.
(4) În cazul reorganizãrii operatorilor de transport care
au contracte de concesiune, consiliile locale ºi Consiliul
General al Municipiului Bucureºti pot cere renegocierea
contractelor sau pot organiza o licitaþie, în scopul
desemnãrii unui nou operator de transport public local de
cãlãtori.Ò
38. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 32. Ñ În cazul extinderii transportului public local
de cãlãtori pe noi trasee, dupã încheierea contractului de
concesiune, noile trasee vor fi atribuite prin licitaþie publicã,
operatorul de transport existent beneficiind de dreptul de
preemþiune.Ò
39. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 33. Ñ Contractele de concesiune a transportului
public local de cãlãtori, încheiate între operatorii de transport ºi autoritãþile administraþiei publice locale, îºi produc
efectele pânã la momentul încheierii noilor contracte de
concesiune a transportului public local de cãlãtori, în conformitate cu dispoziþiile prezentei ordonanþe.Ò
40. Dupã articolul 35 se introduce articolul 36 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 36. Ñ Reglementãrile prezentei ordonanþe se completeazã cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 19/1997
privind transporturile, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 197/1998, cu modificãrile ulterioare, ale Ordonanþei
Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 105/2000, cu modificãrile
ulterioare, ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 97/1999 privind
garantarea furnizãrii de servicii publice subvenþionate de
transport rutier intern ºi de transport pe cãile navigabile
interioare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 19/2002.Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de cãlãtori, cu modificãrile ºi
completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 15 mai 2002.
Nr. 284.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public
local de cãlãtori
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de cãlãtori
ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 mai 2002.
Nr. 408.

HOTÃRÂRI

ALE

PARLAMENTULUI

ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind numirea unui membru al Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) ºi (2) ºi ale art. 4 din Statutul Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 25/2002,
Parlamentul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Domnul Octavian Gabriel Merce se
numeºte membru al Comisiei Naþionale a Valorilor

Mobiliare, în funcþia de comisar, pentru un mandat de
5 ani, începând cu data de 28 iunie 2002.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 29 mai 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 29 mai 2002.
Nr. 17.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor
În temeiul art. 4 din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Bir— Albin se numeºte membru
al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, pen-

tru un mandat de 5 ani, începând cu data de 28 iunie
2002.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 29 mai 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 29 mai 2002.
Nr. 18.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 106C/2001
privind regimul licenþelor de export ºi import pentru mãrfurile ºi operaþiunile supuse licenþierii
Ministrul afacerilor externe,
în temeiul art. 6 alin. (5) ºi al art. 2 pct. 21 din Hotãrârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Ordinul ministrului afacerilor externe
nr. 106C/2001 privind regimul licenþelor de export ºi import
pentru mãrfurile ºi operaþiunile supuse licenþierii, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 mai
2001, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 8 alineatul (10) va avea urmãtorul cuprins:
”(10) Centrul Român de Comerþ Exterior pune la dispoziþie agenþilor economici, contra cost, în cantitate nelimitatã, seturile de formulare de cereri de licenþã înseriate.Ò
2. Articolul 8 alineatul (12) va avea urmãtorul cuprins:
”(12) Modelele formularelor securizate tipizate ale cererilor pentru licenþã sunt prezentate în anexele la prezentul
ordin, astfel:
Ñ anexele nr. 1Ñ3 Ñ formulare de cerere pentru
licenþa de import;
Ñ anexele nr. 4Ñ6 Ñ formulare de cerere pentru
licenþa de export;
Ñ anexele nr. 7Ñ9 Ñ formulare de cerere pentru
licenþa de operaþiune de import;
Ñ anexele nr. 10Ñ12 Ñ formulare de cerere pentru
licenþa de operaþiune de export.Ò
3. La articolul 8, dupã alineatul (12) se introduce alineatul (13) cu urmãtorul cuprins:
”(13) Formularele noi de cerere pentru licenþã de import,
cerere pentru licenþã de export ºi cerere pentru licenþã de
operaþiune de import ºi export conþin urmãtoarele elemente
de securizare:
Ñ hologramã cu stemã;
Ñ înseriere cu cernealã tipograficã;
Ñ inscripþionarea cu cernealã invizibilã a textului
”DIRECÞIA DE LICENÞEÒ.

4. Anexele nr. 1Ñ12 la Ordinul ministrului afacerilor
externe nr. 106C/2001 se înlocuiesc cu anexele nr. 1Ñ12*)
la prezentul ordin.
5. Punctul 8 din anexa nr. 14 va avea urmãtorul
cuprins:
”8.a) În vederea eliberãrii licenþelor de export pentru produse lemnoase, cu excepþia celor pentru export de masã
lemnoasã în stare brutã (buºteni) sau prelucratã sumar
(lemn brut supus unor operaþiuni mecanice obþinându-se
piese semirotunde, sferturi, stâlpi, grinzi ºi traverse), cererile pentru licenþã vor fi însoþite de unul dintre urmãtoarele
documente, în fotocopie lizibilã, care sã ateste provenienþa
licitã a mãrfii: contract intern, facturã fiscalã, borderou de
achiziþie a masei lemnoase avizat de filiala silvicã localã
sau primãria localã, dupã caz, aviz de expediþie ºi foaie de
însoþire.
b) Pentru exportul de masã lemnoasã în stare brutã
(buºteni) sau prelucratã sumar (lemn brut supus unor
operaþiuni mecanice obþinându-se piese semirotunde, sferturi, stâlpi, grinzi ºi traverse), cererile de licenþã de export
vor fi însoþite de avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor Ñ Departamentul pãdurilor Ñ privind provenienþa
licitã a mãrfii ºi respectarea reglementãrilor în domeniu.Ò
Art. II. Ñ (1) Licenþele de import, de export ºi de
operaþiune de import ºi export eliberate pânã la data
publicãrii prezentului ordin, rãmân valabile pânã la data
expirãrii valabilitãþii acestora.
(2) Formularele vechi de cereri de licenþã de import, de
export ºi de operaþiune de import ºi export pot fi puse în
circulaþie încã 60 de zile de la data publicãrii prezentului
ordin ºi rãmân valabile pânã la data expirãrii valabilitãþii
acestora.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Bucureºti, 27 mai 2002.
Nr. 105C.
*) Anexele nr. 1Ñ12 sunt reproduse în facsimil.
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