GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
Având în vedere existenţa unor practici ilicite în activităţile de transport rutier de persoane prin
utilizarea autoturismelor, fapt care afectează în mare măsură atât transportul local cât și transportul
județean,
Întrucât aceste practici ilicite determină efecte negative majore asupra activității economice a
întreprinderilor autorizate, cât și asupra siguranței circulației rutiere,
Luând în considerare că legislaţia în vigoare nu prevede dispoziții pentru sancționarea
respectivelor fapte care să descurajeze aceste practici ilicite în activităţile de transport rutier de persoane,
Ținând seama de faptul că menţinerea acestei stări de fapt prin perpetuarea practicilor ilicite
afectează profund activitatea întreprinderilor autorizate și mediul concurenţial, având un impact negativ
inclusiv asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi
impozitelor aferente activităţilor de transport rutier de persoane neautorizate desfășurate de către persoane
fizice și juridice,
Constatând că situaţia actuală reclamă o intervenţie imediată pentru:
- întărirea şi perfecţionarea instrumentelor legale de combatere a activităților de transport rutier de
persoane neautorizate, inclusiv prin stabilirea unei sancţiuni contravenţionale având un puternic caracter
disuasiv, de natură a face intervenţia organelor abilitate mai eficientă;
- eliminarea acelor practici în transportul rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, care
afectează siguranța circulației rutiere;
- garantarea unui mediu concurenţial corect pe piața transportului rutier de persoane;
În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic. - La articolul 55 punctul 3 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi
şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003,
cu modificările şi completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul
cuprins:
ʺ h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea de transport public de persoane cu
un autoturism, fără respectarea prevederilor art. 7. "
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