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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 
Bucureşti, 28.06.2017 

Nr. 4c-3/299/2010 
 

 
Domnului Bode Nicolae Lucian 

Președinte al Comisie pentru transporturi și infrastructură 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 

care a fost sesizată Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru transporturi și 

infrastructură pentru examinare, în fond, cu adresa nr.P.L.x.621 din 9 noiembrie 2010. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectele de lege şi propunerile legislative fac 

parte din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera decizională 

pentru acest proiect de Lege este Camera Deputaţilor. 

      

 

 
 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 28.06.2017 
Nr.4c-3/299/2010 

 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R   Î N L O C U I T O R 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată împreună cu Comisia pentru transporturi și infrastructură cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, transmis cu adresa nr.P.L.x.621 din 9 noiembrie 2010. 

Consiliul Legislativ, cu adresa nr.502/26.04.2010, avizează favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri. 
Guvernul, prin adresa nr.1576/21.06.2010, susţine adoptarea proiectul de lege. 

 Senatul, în şedinţa din data de 19 octombrie 2010, a adoptat proiectul de lege. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în ședința din data de 16.11.2010, avizează favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în ședința din data de 24.11.2010, avizează favorabil proiectul 
de lege. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea și modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de 
închiriere, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 27.06.2017. La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 20 deputați, membri ai comisiei. În urma dezbaterilor şi 
a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea raportului preliminar înlocuitor al raportului cu amendamente admise 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

Întocmirea raportului preliminar înlocuitor a fost impusă de următoarele cerințe: 
- reformulări pentru eliminarea unor interpretări în aplicarea legii și realizarea unei terminologii uniforme; 
- redefinirea aplicației electronice de comandă taxi și legalizarea utilizării acesteia în taximetrie; 
- stabilirea cadrului legal de utilizare a aplicației UBER în taximetria din România; 
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- asigurarea cadrului legal al posibilității acordării de facilități de către administrația publică locală, în cazul utilizării taximetriei ca serviciu de 
utilitate publică; 

- măsuri de eliminare a pirateriei în taximetrie și în transportul contra cost de persoane, cu autoturisme ; 
- asigurarea cadrului legal de utilizare a conducătorilor auto în taximetrie și în Rent Car; 
- liberalizarea utilizării tarifelor de dispecerizare; 
- limitarea maximală a tarifelor de distanță și eliminarea tarifelor de exterior; 
- reglementarea asigurării controlului efectuat de administrația publică locală prin intermediul poliției locale din subordinea primăriei, privind 

respectarea prevederilor prezentei legi; 
- eliminarea obligațiilor Consiliului General al Municipiului București de a încheia protocoale cu unitățile administrației publice locale ale județului 

Ilfov privind efectuarea taximetriei în București; 
- reformularea prevederilor art. 37 privind contravențiile, în funcție de modificările aduse de raportul înlocuitor.. 
În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi al art.92 alin.(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Prezentul raport înlocuieşte integral Raportul asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 

regim de închiriere, trimis în data de 18.02.2015. 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

IULIAN IANCU 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Cristina Neicu     
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P.L.x 621/2010 
 

A   M   E   N   D   A   M   E   N   T   E       A  D  M  I  S  E 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003  

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de Lege Text Senat Text propus de Comisie Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.   

 
 
 

 
L E G E 

pentru completarea 
Legii nr.38/2003 

privind transportul în 
regim de taxi şi în 
regim de închiriere 

 

 
L E G E 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere 
 

 

2.   
 
 

 

Articol unic – 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 se 
completează după 
cum urmează: 

Art.I. – 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, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 

3.   
 

 1. La articolul 11 după litera e) se introduc patru noi 
litere, literele e1) – e5), cu următorul cuprins: 
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„e1) autovehicul deţinut – autoturism sau autovehicul 
de transport mărfuri, a cărui capacitate de transport 
autorizată este de maximum 3,5 tone, deţinut de 
către transportatorul autorizat în proprietate sau în 
baza unui contract de leasing; 
 
e2) autoturism – autovehicul de transport persoane, 
având prin construcţie capacitatea de transport de 
maximum 9 locuri, inclusiv locul conducătorului 
auto; 
 
e3) autoturism taxi – autoturism a cărui capacitate de 
transport este de maximum 5 locuri, inclusiv locul 
conducătorului auto; 
 
e4) certificat de atestare a pregătirii profesionale – 
certificat de calificare profesională a unui 
conducător auto, care atestă capacitatea profesională 
a acestuia de a executa un anumit tip de transport, 
eliberat de Ministerul Transporturilor prin 
Autoritatea Rutieră Română; 
 
e5) aplicaţie pentru comandă taxi – aplicaţie pentru 
tablete, smartphone-uri sau alte dispozitive similare, 
care permite unor categorii de clienți să contracteze 
direct, prin GPS, serviciile unui autoturism taxi 
pentru transport în regim de taxi cu respectarea 
prevederilor prezentei legi.” 
 
2. La articolul 11 după litera h) se introduce o nouă 
literă, litera h1), cu următorul cuprins: 
„h1) copie conformă – copie a autorizaţiei de 
transport, care dă dreptul transportatorului 

Definiţii necesare, 
termenii fiind utilizaţi 
în textul legii. 
Folosirea 
autovehiculelor 
închiriate în activitatea 
comercială, în 
condiţiile în care 
trebuie îndeplinită 
„condiţia de capacitate 
financiară” nu exprimă 
efortul investiţional, 
care constituie criteriu 
de atribuire a 
serviciului 
 
 
 
Punerea de acord cu 
noile definiri ale 
atestatului profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
Ca urmare a utilizării unor 
aplicații pentru comanda 
unui taxi sau autovehicul 
rent-a-car cu șofer, de tip 
UBER sau alte asemenea, 
este necesară folosirea 
legală a acestora în procsul 
de dispecerizare. 
 

 
 
 
Definiţie necesară 
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Art.11.  
j) dispecerat taxi, denumit în continuare 
dispecerat – activitate conexă transportului în 
regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte 
mijloace şi transmite comenzile clientului prin 
staţia radio şi/sau telefon către taximetrist. 
 
 
 
 
 
n) memorie electronică fiscală - componentă a 
aparatului de marcat electronic fiscal, care 
poate înmagazina, pe baza de program, date 
privind activitatea taxiului, conţinute în bonul 
client, în condiţii de neconvertibilitate, 
inaccesibilitate şi securitate; 
 
s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme 
cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul 
conducătorului auto, sau autovehicul de 
transport de mărfuri cu o masă maximă totală 
autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone, care, pe 
baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de 
persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi; 

autorizat să utilizeze un autovehicul deţinut de 
acesta în condiţiile prezentei legi pentru efectuarea 
serviciului de transport persoane în regim de taxi sau 
în regim de închiriere, după caz. În cazul 
transportului în regim de taxi, copia conformă este 
autorizaţia taxi;” 
 
3. La articolul 11  litera j) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„j) dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat – 
activitate conexă transportului în regim de taxi, prin 
care se preiau telefonic, prin aplicații sau prin alte 
mijloace comenzile clientului, care sunt transmise 
taximetriştilor deserviţi, prin staţii radio emisie – 
recepţie, prin telefon, prin tabletă, smartphone sau 
alte mijloace de comunicare.” 
 
4. La articolul 11  literele n), s) şi v) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
„n) memorie electronică fiscală - componentă a 
aparatului de marcat electronic fiscal, care 
înmagazinează, pe bază de program, date privind 
activitatea taxiului, conţinute în bonul client, în condiţii 
de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi securitate; 
 
 
s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme taxi sau 
autovehicul de transport de mărfuri cu o masă maximă 
totală autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone, care, pe 
baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de 
persoane, mărfuri şi/sau bunuri în regim de taxi, după 
caz; 
 

pentru eliminarea 
interpretărilor. 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizează şi 
aplicaţii electronice 
privind modul de 
transmitere a 
comenzilor primite. 
 
 
 
 
 
 
Corectură 
necesară. 
 
 
 
 
 
Redefinire pe baza 
definiţiilor 
anterioare. 
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v) transportator - persoană fizică, asociaţie 
familială sau persoană juridică înregistrate la 
registrul comerţului pentru a desfăşura activităţi 
de transport cu vehicule rutiere; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aa) RENT CAR - activităţile care vizează atât 
serviciul de transport public de persoane 
realizat de transportatori autorizaţi cu 
autoturisme cu conducători auto, denumit în 
continuare transport în regim de închiriere, 
cât şi serviciul de închiriere realizat de 
operatorii economici cu autoturisme fără 
conducător auto, denumit în continuare 
serviciu de închiriere; 
 
ab) transport în regim de închiriere - serviciu 
de transport public de persoane realizat de 
transportatori autorizaţi cu autoturisme cu 
conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe 
bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau 
pe zi, cu plata anticipată a contractului; 
 

 
v) transportator - persoană fizică, sau persoană juridică, 
înregistrată în condiţiile legii la registrul comerţului 
pentru a putea desfăşura activităţi de transport în regim 
de taxi sau în regim de închiriere cu vehiculele rutiere 
prevăzute de prezenta lege. Persoana fizică poate fi 
persoană fizică autorizată, întreprindere individuală 
sau întreprindere familială.” 
 
5. La articolul 11  după litera v) se introduce o nouă 
literă, litera v1), cu următorul cuprins: 
„v1)  transport public – transport de persoane sau de 
mărfuri contra cost;”  
 
6. La articolul 11  literele aa) şi ab) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„aa) RENT CAR - semnifică transportul de persoane în 
regim de închiriere; 
 
 
 
 
 
 
 
 
ab) transport în regim de închiriere - transport contra 
cost de persoane posibil de realizat numai de 
transportatori autorizaţi, persoane juridice, cu 
autoturisme cu conducători auto sau fără conducători 
auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de 
închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a 
contractului pentru perioada solicitată;” 

 
Redefinirea 
persoanei fizice, 
conform O.U.G. 
nr.44/2008. 
 
 
 
 
 
 
Definiţie necesară pentru a 
nu se confunda cu 
transportul de utilitate 
publică. 
 
 
 
Redefinirea RENT CAR-
ului ţinând cont de definiţia 
de la lit.ab). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un transportator 
autorizat pentru 
transport în regim de 
închiriere poate 
închiria autoturisme cu 
conducător auto sau 
fără conducător auto. 
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ac) serviciu de închiriere - serviciu de transport 
public realizat de operatori economici 
autorizaţi care pun la dispoziţia unor clienţi 
autoturisme fără conducător auto, pe bază de 
contract, cu plata anticipată a contractului de 
închiriere; 

 
7. Litera ac) a articolului 11 se abrogă. 

 
Serviciul de închiriere 
face parte din 
transportul în regim de 
închiriere, definit mai 
sus și nu poate fi 
autorizat separat. 

4.   
 
Art.2. - (1) Serviciile de transport în regim de 
taxi sau de transport în regim de închiriere, ca 
servicii de utilitate publică, se organizează de 
către autorităţile administraţiei publice locale pe 
raza administrativ-teritorială respectivă, cu 
respectarea îndeplinirii următoarelor cerinţe: 

 8. La articolul 2 partea introductivă a alineatului (1) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.2.- (1) Serviciile de transport în regim de taxi sau 
de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate 
publică, se execută în cadrul transportului local, care 
este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale şi se organizează de acestea pe raza 
unităţilor administrativ-teritoriale respective, cu 
respectarea îndeplinirii următoarelor cerinţe:” 

 
 
Precizare care se 
impune pentru 
eliminarea 
interpretărilor şi 
pentru conformitate cu 
prevederile Legii nr. 
51/2006 şi a Legii nr. 
92/2007. 

5.   
 
Art.4. - (2) Transportul în regim de închiriere 
este serviciul de transport public de persoane 
asigurat contra cost, pe bază de contract, 
achitat integral şi realizat în condiţiile 
prezentei legi. 
 
 
(3) Transportul în regim de taxi sau transportul 
în regim de închiriere se realizează numai cu 
autovehicule deţinute de către transportatorii 
autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în 
temeiul unui contract de leasing. 
 
 
 

 9. La articolul 4 alineatele (2) - (7) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de 
transport de persoane contra cost, asigurat pe bază de 
contract realizat în condiţiile legii. În cazul 
contractului încheiat cu o persoană fizică, acesta 
trebuie să fie achitat integral anticipat pentru 
perioada contractată ,pe bază de document fiscal. 
 
(3) Transportul de persoane contra cost cu 
autoturisme, nu poate fi executat pe teritoriul 
României decât în regim de taxi sau în regim de 
închiriere și se realizează numai de către transportatorii 
autorizaţi, pe durata de valabilitate a autorizaţiei de 
transport şi a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, 
după caz, deţinute în condiţiile prezentei legi. 
 

 
 
Reformulare necesară 
pentru o mai bună 
claritate a textului. 
Pentru contractele 
încheiate cu 
persoanele juridice nu 
se impune plata 
anticipată. 
  
 
Idem 
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(4) Transportatorul autorizat, persoană fizică, 
poate executa transport în regim de taxi cu un 
singur autovehicul deţinut, în condiţiile 
alin.(3), de către acesta sau de către soţul/soţia 
acestuia, după caz. 
 
 
(5) Transportatorul autorizat, asociaţie 
familială, poate executa transport în regim de 
taxi, utilizând un număr de autovehicule, 
deţinute în condiţiile alin.(3) de către membrii 
asociaţiei, cel mult egal cu numărul membrilor 
care practică taximetria, deţinători ai unui 
atestat de pregătire profesională. 
 
(6) Un transportator autorizat, persoană 
juridică, execută un serviciu de transport în 
regim de închiriere atunci când pune la 
dispoziţia clientului un autoturism cu 
conducător auto, pe bază de contract. 
 
(7) Un operator economic execută un serviciu 
de închiriere de autoturisme atunci când 
pune la dispoziţia clientului un autoturism 
fără conducător auto, pe bază de contract. 

(4) Transportatorul autorizat, persoană fizică autorizată 
sau întreprindere individuală, execută transport în 
regim de taxi numai cu un singur autovehicul deţinut de 
către persoana fizică înregistrată ca titular la Oficiul 
Registrului Comerţului sau de către soţul/soţia 
acesteia. 
 
(5) Transportatorul autorizat ca întreprindere familială, 
poate executa transport în regim de taxi, utilizând un 
număr de autovehicule deţinute de către membrii 
întreprinderii familiale, cel mult egal cu numărul 
membrilor acesteia care practică taximetria, deţinători 
ai unui atestat de pregătire profesională. 
 
 
(6) Un transportator autorizat, persoană juridică, poate 
executa un serviciu de transport în regim de taxi sau în 
regim de închiriere cu unul sau mai multe autoturisme 
deţinute, în condiţiile prezentei legi. 
 
 
(7) Autoritatea de autorizate  poate stabili în 
conformitate cu prevederile art. 30 alin.(21), ca un 
număr de autoturisme taxi să fie amenajate și 
destinate pentru transportul persoanelor cu 
dizabilităţi. Pentru achiziționarea unor astfel de 
autoturisme taxi, administrația publică locală poate 
acorda la cererea transportatorilor autorizați 
respectivi, facilități compensatorii în condițiile legii”. 

 
Întreprinderea 
individuală, ca persoană 
fizică, nu poate avea 
parte de un tratament 
diferenţiat faţă de PFA. 
 
 
 
O.G. nr.44/2008 
reformulează 
asociaţia familială în 
întreprindere 
familială. 
 
 
 
Completare 
necesară. 
 
 
 
 
Nu se mai defineşte 
serviciul de închiriere 
autovehicule, care a 
fost inclus in RENT 
CAR. Este necesar să 
fie asigurat tipul de 
autoturisme pentru 
presoane cu 
dizabilităţi. 

6.   
 
Art.7. - Transportul în regim de taxi sau 
transportul în regim de închiriere se poate 

 10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.7. - (1) Transportul de persoane contra cost cu 
autoturisme se poate executa numai în regim de taxi, 

 
 
Explicitarea condiţiilor 
de executare a 
transportului. Aşa cum 
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executa numai de transportatori autorizaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sau în regim de închiriere de către transportatori 
autorizaţi, cu autovehicule deţinute de aceştia, pentru 
care deţin autorizaţii taxi valabile, în cazul 
transportului în regim de taxi, sau copii conforme 
valabile, în cazul transportului în regim de 
închiriere, eliberate de către autoritatea de 
autorizare a localităţii respective pentru fiecare 
autovehicul deţinut în condiţiile prezentei legi; 
 
(2) Este interzis orice transport de persoane contra 
cost sau alte compensații, cu un autoturism, fără a 
deţine pentru acesta autorizaţie taxi valabilă sau 
copie conformă valabilă, potrivit prevederilor 
alin.(1), după caz. 
 
(3) Este interzis transportul de mărfuri sau bunuri 
contra cost sau alte compensații, cu un autovehicul 
cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără 
a deţine pentru acesta autorizaţia taxi valabilă, 
potrivit prevederilor alin.(1) ori altă autorizaţie 
valabilă.” 

este formulată,  
prevederea iniţială este 
incompletă deoarece 
existenţa doar a 
autorizaţiei de transport 
nu este suficientă pentru 
ca transportatorul 
autorizat să aibă dreptul 
de a executa efectiv 
transportul. 

 
Pentru a putea fi 
introduse 
sancţiuni, trebuie 
norme explicite. 
 
 
Sunt singurele 
prevederi din 
prezenta lege care 
sancţionează 
transportul ilicit cu 
autoturismele. 

7.   
 
Art.8. - Autorizaţia de transport se eliberează 
de către autoritatea de autorizare pe durată 
nedeterminată şi este valabilă cu condiţia 
vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, 
odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor 
care stau la baza emiterii unei astfel de 
autorizaţii. 

 11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.8. - Autorizaţia de transport în regim de taxi sau 
autorizaţia de transport în regim de închiriere se 
eliberează pe durată nedeterminată, de către autoritatea 
de autorizare, unde transportatorul îşi are sediul 
declarat şi este valabilă numai cu vizarea acesteia, la 
fiecare 5 ani, de către autoritatea de autorizare 
emitentă, în cazul îndeplinirii condiţiilor care  stau la 
baza emiterii unei astfel de autorizaţii în momentul 
vizării.” 

 
 
S-a explicitat norma 
privind  valabilitatea unei 
autorizaţii taxi prevăzută 
la art. 7. Vizarea pentru 
prelungire trebuie 
realizată numai dacă sunt 
respectate condiţiile 
existente la momentul 
respectiv, nu la 
momentul emiterii. 

8.    12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul  
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„Art.9. - (1) Autorizaţia de transport în 
regim de taxi sau autorizaţia de transport în 
regim de închiriere se eliberează de autoritatea 
de autorizare din cadrul primăriei localităţii 
sau primăriei municipiului Bucureşti de pe 
raza administrativ-teritorială în care 
transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, 
după caz, pe baza unei documentaţii care 
trebuie să conţină următoarele: 
 
a) cererea transportatorului pentru eliberarea 
tipului de autorizaţie de transport, stabilit de 
prezenta lege; 
 
b) copie de pe certificatul de înregistrare la 
registrul comerţului ca transportator, respectiv 
persoană fizică autorizată, asociaţie familială 
autorizată sau persoană juridică, după caz; 
 
c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate 
profesională, respectiv: 
1. copie de pe certificatul de competenţă 
profesională a persoanei desemnate, definită în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 102/2006, cu modificările 
ulterioare, pentru transportatorul persoană 
juridică sau asociaţie familială; 
 
2. copie de pe atestatul profesional al 
taximetristului care este transportator 

cuprins: 
„Art.9. - (1) Autorizaţiile prevăzute la art.8 se 
eliberează de autoritatea de autorizare pe baza unei 
documentaţii care trebuie sa conţină următoarele: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Nemodificat 
 
 
 
b) copia certificatului de înregistrare la registrul 
comerţului ca transportator, persoană fizică autorizată, 
întreprindere individuală, întreprindere familială 
sau persoană juridică, după caz; 
 
c) Nemodificat 
 
1. copie de pe certificatul de competenţă profesională a 
persoanei desemnate ca manager de transport, aşa 
cum este definit de Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere, pentru 
transportatorul persoană juridică; 
 
 
 
 
2. copie de pe certificatul de atestare a pregătirii 
profesionale ca taximetrist al persoanei fizice, în 

 
Eliminarea din 
conţinutul prevederii a 
textelor care se repetă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.G. nr.44/2008 
reformulează asociaţia 
familială în întreprindere 
familială şi introduc 
întreprinderea individuală. 

 
 
 
 
Persoana desemnată 
este redefinită ca 
manager de transport. 
 
 
 
 
 
 
 
Trebuie inclus şi 
taximetristul care 
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persoană fizică autorizată; 
 
 
 
 
 
 
d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, 
respectiv: 
1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din 
care să rezulte că aceasta: 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de 
natură comercială; 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni 
privind condiţiile de plată şi de angajare, 
perioadele de conducere şi de odihnă ale 
conducătorilor auto, siguranţă rutieră, siguranţa 
vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, 
protecţia mediului; 
 
 
 
 
 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de 
tâlhărie, crimă si viol; 
 
2. avizul medico-psihologic care atestă că 
persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o 
funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, 
obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 

numele căreia s-a înregistrat persoana fizică 
autorizată ori întreprinderea individuală sau al 
taximetristului care conduce activitatea 
întreprinderii familiale, pe baza căruia acesta poate 
fi desemnat manager de transport al 
transportatorului autorizat respectiv; 
 
d) Nemodificat 
1. cazierul judiciar al persoanei desemnate ca manager 
de transport, din care să rezulte că aceasta: 
 
- Nemodificat 
 
- Nemodificat 
 
 
 
 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind 
încălcarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice; 
 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de furt, 
tâlhărie, crimă şi viol; 
 
 
2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana 
desemnată ca manager de transport este aptă pentru a 
ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, 
obţinut în condiţiile legii. În cazul managerului de 
transport desemnat de transportatorul autorizat 
persoană fizică autorizată, întreprindere individuală 

conduce 
întreprinderea 
familială 
 
 
 
 
Persoana 
desemnată este 
redefinită ca 
manager de 
transport. 
 
 
 
 
 
Completare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
A fost omis 
taximetristul care 
conduce 
întreprinderea 
familială şi 
întreprinderea 
individuală. 
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nr.102/2006, cu modificările ulterioare. În 
cazul transportatorului autorizat, persoană 
fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel 
emis pentru conducătorul auto, care va fi şi 
persoana desemnată; 
 
3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă 
acesta este operator economic; 
 
4. declaraţie pe propria răspundere privind 
perioadele în care transportatorul a mai executat 
servicii de transport în regim de taxi sau de 
transport în regim de închiriere, după caz, cu 
menţionarea intervalelor când a avut interdicţii 
şi motivul acestora; 
 
e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, 
respectiv: 
1. declaraţie pe propria răspundere a 
transportatorului că poate asigura spaţiile 
necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor 
cu care va desfăşura transportul în regim de taxi 
sau transportul în regim de închiriere, spaţii 
deţinute în proprietate sau prin contract de 
închiriere; 
 
2. declaraţie pe propria răspundere a 
transportatorului că acesta deţine sau are 
capacitatea financiară de a deţine un număr de 
autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în 
temeiul contractelor de leasing, pe care le va 
utiliza în realizarea serviciului de transport, 
precizând care sunt criteriile de departajare 

sau întreprindere familială, avizul medico-psihologic 
valabil este cel emis pentru activitatea de taximetrist, 
pe baza căruia poate fi desemnat pentru a conduce 
activitatea de taximetrie ca manager de transport; 
 
 
3. Nemodificat 
 
 
4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în 
care transportatorul a mai executat servicii de transport 
în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, 
după caz, cu menţionarea intervalelor când a întrerupt 
sau a avut interdicţii şi motivul acestora; 
 
 
e) Nemodificat 
 
1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că 
deţine spaţiile necesare pentru parcarea tuturor 
autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în 
regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, 
spaţii deţinute cu orice titlu legal, cu excepţia 
comodatului, pe toată durata deţinerii autorizaţiilor 
taxi sau a copiilor conforme; 
 
2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că 
acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine, 
în condiţiile prezentei legi, un număr de autovehicule, 
pe modalităţi de deţinere, pe care le va utiliza din 
momentul atribuirii în gestiune a  realizării 
serviciului de transport. 
 

O.U.G. 
nr.109/2005 a fost 
abrogată în 2011. 
 
 
 
 
 
Se completează şi 
cu intervalele 
întrerupte. 
 
 
 
 
 
 
Se elimină „poate” 
întrucât poate fi 
interpretat 
subiectiv. 
 
 
 
 
Extinderea modalităţilor 
de deţinere a spaţiilor şi 
cu alte forme legale. Nu 
se acceptă comodatul, 
această formă de deţinere 
nu constituie un efort 
investiţional care să 
asigure mediul 
concurenţial. 
Se înlocuieşte „poate” cu 
„va” întrucât poate fi 
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stabilite la art.142 alin.(6) pe care le poate 
îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere 
de circulaţie, dacă este posibil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul transportului în regim de taxi, 
autorizaţia de transport se eliberează pentru 
transport de persoane în regim de taxi sau 
pentru transport de mărfuri ori de bunuri în 
regim de taxi, după caz, de către autoritatea de 
autorizare. 
 
(3) Orice modificare a uneia sau mai multor 
condiţii de acordare a autorizaţiei de transport 
se va comunica prin declaraţie pe propria 
răspundere a transportatorului autorizat, 
înaintată autorităţii de autorizare, în maximum 
30 de zile de la data modificărilor respective. 

 
 
 
 
3. declaraţie pe proprie răspundere privind 
utilizarea conducătorilor auto pe autovehiculele 
respective, pe bază de contract individual de muncă, 
conform prevederilor art.10 alin.(5) lit.b) şi c) sau 
alin.(6) lit.b) şi c), după caz, încheiate şi înregistrate 
conform reglementărilor în vigoare. 
 
(2) În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de 
transport se eliberează de autoritatea de autorizare 
pentru transport de persoane în regim de taxi sau pentru 
transport de mărfuri şi/sau de bunuri în regim de taxi, 
după caz. 
 
 
(3) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii, 
prevăzute la alin.(1), pe baza cărora s-a acordat 
autorizaţia de transport se va comunica prin declaraţie 
pe propria răspundere de către transportatorul autorizat, 
înaintată autorităţii de autorizare, în maximum 30 de 
zile de la data modificărilor respective. 
 
(4) Certificatul de competență profesională a 
persoanei desemnate, valabil la data solicitării uneia 
din autorizațiile prevăzute la art. 8, va fi asimilat cu 
certificatul de competență profesionala ca manager 
de transport, fiind înlocuit fără perceperea unei 
taxe.” 

interpretat subiectiv 
 
 
 
Se introduce 
posibilitatea utilizării 
conducătorilor auto şi 
pe bază de contracte 
de prestări servicii. 
 
 
 
Completare necesară, 
deoarece transportul 
nu este numai de 
mărfuri, ori de bunuri, 
ci de ambele. 
 
 
 
Prevederea trebuie 
să se limiteze doar 
la condiţiile 
prevăzute la 
alin.(1). 
 
 
Schimbarea 
documentului, 
impusă de lege, 
trebuie realizată 
fără taxe. 

9.   
 

 13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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Art.10. - (1) Autorizaţia de transport, eliberată 
transportatorului de către autoritatea de 
autorizare, este unică, netransmisibilă şi conferă 
transportatorului autorizat dreptul de a participa 
la procedura de atribuire în gestiune de către 
autoritatea respectivă a executării serviciilor de 
transport în regim de taxi sau de transport în 
regim de închiriere. 
 
 
(2) Pe baza autorizaţiei de transport, 
transportatorul autorizat poate participa la 
procedura de atribuire în gestiune a executării 
unui serviciu de transport, prin care i se poate 
elibera câte o copie conformă a autorizaţiei de 
transport pentru fiecare vehicul deţinut în 
proprietate sau în temeiul unui contract de 
leasing, pe care îl va utiliza în transportul în 
regim de taxi sau în transportul în regim de 
închiriere, după caz, pe baza contractului de 
atribuire în gestiune. 
 
(3) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă 
conţine denumirea localităţii de autorizare, 
denumirea transportatorului autorizat, astfel 
cum este înregistrat la registrul comerţului, 
termenul la care expiră viza de valabilitate a 
autorizaţiei de transport, numărul de circulaţie 
al autovehiculului pentru care este eliberată şi 
numărul de ordine al acesteia, astfel cum a fost 
atribuit conform Registrului special de 
atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de 
transport, deţinut de autoritatea de autorizare. 

„Art.10. - (1) Autorizaţia de transport în regim de taxi 
sau autorizaţia de transport în regim de închiriere, 
eliberată transportatorului de către autoritatea de 
autorizare, este unică, netransmisibilă şi conferă 
transportatorului autorizat dreptul de a participa la 
procedura de atribuire în gestiune de către autoritatea 
respectivă a executării serviciilor de transport în regim 
de taxi sau a serviciilor de transport în regim de 
închiriere. 
 
(2) Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul 
autorizat poate participa la procedura de atribuire în 
gestiune a executării unuia din  serviciile de transport, 
prevăzute la alin.(1), prin care i se eliberează câte o 
autorizaţie taxi sau câte o copie conformă a autorizaţiei 
de transport respective, pentru fiecare autovehicul 
deţinut în condiţiile prezentei legi, cu care va realiza în 
transportul în regim de taxi sau transportul în regim de 
închiriere, după caz, pe baza cărora se încheie 
contractul de atribuire în gestiune, conform 
prevederilor art.142. 
 
(3) Autorizaţia taxi, în cazul transportului în regim de 
taxi, sau copia conformă, în cazul transportului în 
regim de închiriere, conţine denumirea localităţii de 
autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel 
cum este înregistrat la registrul comerţului, termenul la 
care expiră viza de valabilitate a autorizaţiei de 
transport, numărul de circulaţie al autovehiculului 
pentru care este eliberată şi numărul de ordine al 
acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului 
autorizaţiilor taxi sau Registrului copiilor conforme, 
pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de 

Definirea completă 
a fiecărui tip de 
autorizaţie de 
transport. 
Completare care se 
impune. 
 
 
 
 
Reformulări şi 
precizări necesare 
pentru eliminarea 
interpretărilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicitarea 
cazurilor în care se 
emit autorizaţii 
taxi sau copii 
conforme şi 
definirea corectă a 
Registrului. 
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(4) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă 
este unică şi netransmisibilă de la un 
transportator autorizat la alt transportator 
sau persoană fizică, asociaţie familială, 
precum şi de la un autovehicul la altul. Se 
interzice transportatorului autorizat căruia i 
s-a atribuit în gestiune executarea serviciului 
de transport în regim de taxi sau de 
transport în regim de închiriere să transmită 
autorizaţiile taxi sau copiile conforme, sub 
orice forma, altui transportator autorizat, 
transportator sau oricărei alte persoane, 
pentru a fi utilizate în executarea 
transportului respectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autorizare. 
 
(4) Autorizaţiile taxi sau copiile conforme sunt unice 
şi nu pot fi transmise decât în conformitate cu 
prevederile art.141 alin.(4)-(8), în condiţiile prezentei 
legi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) O autorizaţie taxi, care trebuie să se afle la 
bordul autovehiculului deţinut de un transportator 
autorizat să efectueze transport în regim de taxi, nu 
poate fi utilizată decât în următoarele cazuri: 
a) autorizaţia taxi a fost atribuită transportatorului 
autorizat, respectiv pentru autovehiculul deținut; 
 
b) în cazul transportatorului autorizat, persoană 
fizică autorizată, întreprindere individuală sau 
persoană juridică, conducătorul autovehiculului 
poate fi transportatorul autorizat sau un angajat al 
acestuia pe bază de contract individual de muncă, 
deținător al uni atestat profesional de taximetrist 
valabil; 
 
c) în cazul transportatorului autorizat întreprindere 
familială, conducătorii autovehiculelor sunt 

 
 
Cazurile de interzicere 
constituie normă 
separată la alin.(7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru facilitarea 
executării unui 
control eficient şi 
fără interpretări 
subiective asupra 
respectării 
utilizării corecte a 
unei autorizaţii 
taxi. 
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obligatoriu membrii al întreprinderii familiale 
deținători al unui atestat profesional de taximetrist, 
valabil; 
 
d) aparatul de taxat este fiscalizat pe transportatorul 
autorizat respectiv și pentru autovehiculul deținut. 
 
(6) O copie conformă care trebuie să se afle la bordul 
autoturismului deţinut de un transportator autorizat 
să efectueze transport în regim de închiriere, nu 
poate fi utilizată decât în următoarele cazuri: 
 
a) copia conformă a fost atribuită transportatorului 
autorizat respectiv pentru autoturismul respectiv; 
 
b) conducătorul autoturismului este clientul, sau un 
prepus al acestuia, care deține permis de conducere 
corespunzător, în cazul închirierii autoturismului 
fără conducător auto; 
 
c) conducătorul autoturismului poate fi un angajat al 
transportatorului autorizat, pe bază de contract 
individual de muncă, deținător al unui atestat 
profesional de taximetrist, valabil.  
 
(7) Se interzice transportatorului autorizat căruia i s-
a atribuit în gestiune executarea serviciului de 
transport în regim de taxi sau de transport în regim 
de închiriere precum şi conducătorilor auto utilizaţi 
de acesta prevăzuţi la alin.(5) lit.b) şi c) sau alin.(6) 
lit. b) și c), să transmită o autorizaţie taxi sau o copie 
conformă, sub orice forma, altui transportator 
autorizat, altui transportator, altui conducător auto 

 
 
 
 
 
 
 
Idem pentru cazul 
utilizării corecte a 
unei copii 
conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmiterea, spre 
utilizare, a unei 
autorizaţii sau 
copii conforme nu 
este permisă . 
Norma preluată de 
la alin.(1). 
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(5) Transportatorul autorizat poate să îşi 
înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut în 
condiţiile art.4 alin.(3), pentru care a obţinut o 
autorizaţie taxi sau o copie conformă, după caz, 
cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi 
condiţii, care îndeplineşte criteriile de 
departajare prevăzute la art.142 alin.(6) cu cel 
puţin acelaşi punctaj pe care autovehiculul 
înlocuit l-a obţinut la data atribuirii autorizaţiei 
taxi sau copiei conforme respective, în 
următoarele cazuri: 
 
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat 
datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau 
furtului; 
 
b) autovehiculul a fost casat; 
 
c) autovehiculul a fost înstrăinat; 
 
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai 
mică şi obţine un punctaj superior pentru 
criteriile de departajare pe care le 
îndeplineşte. 

sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate de 
aceştia în executarea transportului respectiv. 
 
(8) Un transportator autorizat, care este persoană 
fizică autorizată sau întreprindere individuală, poate 
deţine pe baza autorizaţiei de transport o singură 
autorizaţie taxi atribuită pentru un autovehicul 
deţinut.  
 
(9) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la 
cerere, autovehiculul deţinut, definit la art.11 lit.e1), 
pentru care a obţinut o autorizaţie taxi sau o copie 
conformă, după caz, cu un alt autovehicul deţinut în 
condiţiile respective, care îndeplineşte criteriile de 
departajare prevăzute la art.142 alin.(6) cu cel puţin 
acelaşi punctaj pe care autovehiculul înlocuit l-a avut la 
data atribuirii autorizaţiei taxi sau copiei conforme 
respective, în următoarele cazuri: 
 
 
 
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat din cauza uzurii 
fizice, morale, deteriorării sau furtului; 
 
 
b) Nemodificat 
 
c) Nemodificat 
 
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime în exploatare 
mai mică de 10 ani de la data primei înmatriculări; 
 
 

 
 
 
În conformitate cu 
prevederile art.4 
alin.(4). 
 
 
 
Definiţia 
autovehiculului 
deţinut este la 
art.11 lit.e1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportarea vechimii la data 
primei înmatriculări 
conţinută în certificatul de 
înmatriculare. 
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(6) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin 
(5), autoritatea de autorizare va elibera o nouă 
autorizaţie taxi sau copie conformă, precum şi 
ecusoanele corespunzătoare, cu respectarea 
prevederilor alin.(3) al prezentului articol şi 
alin.(4) al art.11, privind vechimea 
autovehiculului. 
 
 
 
 
 

e) nu mai este îndeplinită condiţia de autovehicul 
deţinut, definit la art.11 lit.e1). 
 
(10) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin.(9), 
autoritatea de autorizare aplică operaţiunea de 
preschimbare eliberând o nouă autorizaţie taxi sau 
copie conformă, precum şi ecusoanele corespunzătoare, 
cu respectarea numărului de ordine avut şi a 
prevederilor alin.(3) precum şi ale art.11 alin.(4), 
privind vechimea autovehiculului, a cărei valabilitate 
nu poate depăşi valabilitatea celei preschimbate. 
 
(11) În cazul depunerii cererii de înlocuire prevăzute 
la alin.(10) autoritatea de autorizare va elibera o 
nouă autorizaţie taxi sau copie conformă, în 
condiţiile prevederilor art.111, după caz. 
 
 (12) Autoritatea de autorizare va opera Registrul 
autorizaţiilor taxi şi Registrul copiilor conforme, în 
care va ţine evidenţa la zi a autorizaţiilor taxi sau a 
copiilor conforme conţinând cel puţin următoarele 
date: 
a) data atribuirii; 
 
b) numărul de ordine atribuit; 
 
c) deţinătorul; 
d) numărul de înmatriculare al autovehiculului 
pentru care a fost atribuită şi modul de deţinere al 
acestuia; 
 
e) perioadele de suspendare; 
 

 
Completare necesară. 
 
 
Completare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
Se face trimitere la 
condiţiile art.111 
privind procedura. 
 
 
Deşi există obligaţia 
deschiderii Registrului, nu 
existau prevederi privind 
conţinutul acestuia, care 
trebuie să fie unice pentru 
toate autorităţile. 
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f) perioadele în care au fost modificate datele de mai 
sus. 
 
(13) Autoritatea de autorizare va prezenta, pentru 
informare, pe site-ul propriu, conţinutul actualizat al 
registrelor prevăzute la alin.(12) sau dacă nu este 
posibil prin orice alte mijloace publice de 
comunicare. 
 
 (14) Contractele individuale de muncă, prevăzute la 
alin.(5) şi (6), vor fi luate în considerare numai dacă 
se încheie şi se înregistrează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 
(15) Este interzisă utilizarea unui conducător auto, 
dintre cei prevăzuţi la alin.(5) lit.b) şi c) şi alin.(6) 
lit.c), peste programul normal de lucru, decât în 
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. 
 
(16) În cazul nerespectării prevederilor alin.(5)-(8), 
se aplică corespunzător prevederile art.12 alin.(2)-
(4).” 

 
 
 
Asigurarea 
transparenţei. 
 
 
 
 
Prevedere 
necesară. 
 
 
 
Prevedere necesară 
care vizează 
siguranţa 
transportului. 
 
Trimitere necesară. 

10.   
 
Art.11. - (1) Autorizaţia taxi sau orice copie 
conformă a autorizaţiei de transport se 
eliberează de către autoritatea de autorizare, 
dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de 
atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în 
condiţiile prezentei legi, după depunerea 
următoarelor documente în copie: 
a) autorizaţia de transport; 
 

 14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.11. - (1) Autorizaţia taxi sau copia conformă se 
atribuie unui transportator autorizat de către 
autoritatea de autorizare pentru o perioadă de 5 ani, în 
cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, 
stabilită în condiţiile prezentei legi, după depunerea, 
după caz, a următoarelor documente în copie: 
 
a) autorizaţia de transport în regim de taxi sau în regim 
de închiriere, după caz; 

 
 
Reformulare 
pentru eliminarea 
interpretărilor. 
 
 
 
 
Completare 
necesară. 
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b) certificatul de înmatriculare şi cartea de 
identitate a autovehiculului din care să rezulte 
că acesta este deţinut de către transportatorul 
autorizat respectiv în proprietate sau în 
temeiul unui contract de leasing; 
 
c) certificatul de agreare emis de Regia 
Autonomă "Registrul Auto Român" (R.A.R.), 
numai pentru autovehiculul utilizat în 
transportul în regim de taxi; 
 
d) declaraţia pe propria răspundere privind 
criteriile de departajare prevăzute la art.142 
alin.(6), pe care autovehiculul respectiv le 
îndeplineşte; 
 
e) declaraţia pe propria răspundere privind 
modul în care este asigurată dispecerizarea şi 
la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul 
autorizat, în cazul transportului de persoane în 
regim de taxi. 
 
 
(2) Pentru autovehiculele deţinute în 
proprietate de către transportatorul autorizat, 
copia conformă se atribuie numai pentru 
acelea care sunt înmatriculate în judeţul 
respectiv sau, după caz, în municipiul 
Bucureşti. 
 
(3) Pentru autovehiculele deţinute în temeiul 
unui contract de leasing de către transportatorul 

 
b) documente din care să rezulte că autovehiculul este 
deţinut în condiţiile prezentei legi de către 
transportatorul autorizat; 
 
 
 
c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă 
„Registrul Auto Român”, denumită în continuare 
R.A.R., numai pentru autovehiculul utilizat în transportul 
în regim de taxi; 
 
d) Nemodificat 
 
 
 
 
e) declaraţia pe propria răspundere privind dacă este 
sau nu este asigurată dispecerizarea şi, în caz 
afirmativ, la ce dispecerat taxi este arondat 
transportatorul autorizat, în cazul transportului de 
persoane în regim de taxi. 
 
 
(2) Pentru autovehiculul deţinut, în condiţiile prezentei 
legi, de către transportatorul autorizat, autorizaţia taxi 
sau copia conformă se atribuie numai dacă acesta este 
înmatriculat în judeţul respectiv sau, după caz, în 
municipiul Bucureşti. 
 
(3) Pentru autovehiculul deţinut în temeiul unui contract 
de leasing de către transportatorul autorizat, pe toată 
durata valabilităţii acestuia, autorizaţia taxi sau 

 
Explicitarea 
modalităţilor de 
deţinere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizări necesare. 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
Idem 
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autorizat, copia conformă se atribuie indiferent 
unde sunt înmatriculate acestea. 
 
 
(4) În cazul transportului de persoane în regim 
de taxi, copia conformă, numită autorizaţie 
taxi, se va atribui pentru primă dată pentru o 
perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele 
care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data 
fabricaţiei, alocându-se cu această ocazie şi 
numărul de ordine. 
 
(5) O autorizaţie taxi sau o copie conformă 
deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, 
la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea 
obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai 
dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, 
cumulativ următoarele condiţii: 
 
 
 
 
a) autoturismul pentru care s-a solicitat 
prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei 
conforme nu depaşeşte vechimea de 10 ani de la 
data fabricaţiei şi este deţinut în condiţiile 
art.4 alin.(3); 
 
b) sunt respectate prevederile art.10 alin.(5) 
dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare 
a prelungirii autorizaţiei taxi; 
 
c) transportatorului respectiv nu i s-a retras 

copia conformă se atribuie indiferent unde este 
înmatriculat acesta. 
 
(4) În cazul transportului de persoane în regim de taxi, 
autorizaţia taxi, se va atribui transportatorului 
autorizat în cazul procedurii de atribuire prevăzute 
la alin.(1), numai pentru autoturismele care nu depăşesc 
vechimea de 5 ani de la data primei înmatriculări, 
alocându-se cu această ocazie şi numărul de ordine al 
acesteia. 
 
 
(5) O autorizaţie taxi sau o copie conformă atribuită 
transportatorului autorizat pentru un autovehicul 
deţinut, se prelungeşte pentru o perioadă de 5 ani, la 
cererea acestuia, ori de câte ori i se epuizează 
termenul de valabilitate, cu respectarea prevederilor 
art.111, după caz, fără aplicarea procedurii de 
atribuire, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr 
de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, 
cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) autovehiculul pentru care expiră termenul de 
valabilitate al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme, 
la data expirării valabilităţii nu depăşeşte vechimea de 
10 ani de la data primei înmatriculări şi este deţinut 
conform art.11 lit.e1); 
 
b) sunt respectate prevederile art.10 alin.(9) dacă se 
înlocuieşte autovehiculul ca urmare a prelungirii 
autorizaţiei taxi sau a copiei conforme; 
 
c) transportatorului autorizat respectiv nu i s-a 

 
 
 
 
Reformulare necesară 
pentru a elimina 
interpretările. Data  se 
limitează la data 
primei înmatriculari. 
 
 
 
 
Prelungirea să se 
realizeze prin 
aplicarea condiţiilor 
art.111. Pentru 
asigurarea continuităţii 
serviciului, 
prelungirile nu trebuie 
limitate ca număr. 
 
 
 
 
Reformulare necesară, 
vechimea trebuind să 
fie raportată la data 
primei înmatriculări. 
 
 
 
Completare 
necesară. 
 
Autorizaţia retrasă 
este anulată, nu 
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autorizaţia de transport sau nu i s-a 
suspendat autorizaţia taxi sau copia conformă 
respectivă în ultimii 5 ani; 
 
d) contractul de atribuire în gestiune a 
serviciului de transport în regim de taxi sau în 
regim de închiriere este în termen de 
valabilitate şi transportatorul a respectat 
prevederile caietului de sarcini privind 
atribuirea; 
 
e) transportatorul autorizat a înregistrat integral 
în evidenţele contabile venitul brut realizat, 
după caz, din transportul în regim de taxi, în 
conformitate cu datele furnizate din memoria 
fiscală a aparatelor de taxat din dotarea 
taxiurilor pentru care solicită prelungirea 
autorizaţiilor taxi, sau din transportul în regim 
de închiriere, în conformitate cu contractele 
prevăzute la art.25 alin.(6) lit.c), realizate de 
autovehiculele pentru a căror copii conforme 
solicită prelungirea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suspendat efectiv autorizaţia taxi sau copia conformă 
respectivă în ultimii 5 ani; 
 
 
d) autorizaţia de transport şi contractul de atribuire în 
gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în 
regim de închiriere sunt în termen de valabilitate şi 
transportatorul autorizat a respectat prevederile 
caietului de sarcini privind atribuirea; 
 
 
e) transportatorul autorizat face dovada că a înregistrat 
integral în evidenţele contabile venitul brut realizat şi 
înregistrat în memoria electronică fiscalizată, în 
conformitate cu prevederile legale, din transportul în 
regim de taxi sau veniturile realizate din contractele 
de închiriere din transportul în regim de închiriere. 
Dovada poate fi o declarație pe propria răspundere 
privind cuantumul veniturilor înregistrate și 
contabilizate; 
 
 
f) transportatorul autorizat face dovada că nu este 
înregistrat cu datorii restante la bugetele de stat și 
locale pentru perioada anului anterior privind 
activitatea respectivă. 
 
 
 
 
(6) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la 
alin.(5), autorizaţia taxi sau copia conformă 
neprelungită se retrage şi se atribuie prin contract de 

poate fi prelungită. 
 
 
 
Completări 
necesare. 
 
 
 
 
 
Reformulare mai 
exactă pentru a 
elimina interpretările 
subiective, având în 
vedere că dovada se 
poate face și prin 
declarație pe proprie 
răspundere 
 
 
 
 
Direcţiile de impozite şi taxe 
locale (ptr datoriile la 
bugetul local) sunt în 
subordinea primăriilor iar 
administraţiile financiare 
(ptr datoriile la bugetul de 
stat) sunt în subordinea 

ANAF. 
 
 
 
Clarificare necesară 
întrucât nu era foarte 
explicit ceea ce 
urmează în caz de 
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(6) Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă 
se eliberează odată cu două ecusoane care au 
acelaşi termen de valabilitate cu aceasta. 
 
(7) Modelul şi dimensiunile ecusoanelor vor fi 
stabilite prin regulamentul de organizare a 
serviciului de transport respectiv, aprobat prin 
hotărâre a consiliului local sau a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, şi vor 
conţine obligatoriu următoarele înscrisuri: 
 
a) localitatea de autorizare; 
 

atribuirea a gestiunii delegate, conform prevederilor 
art.141 şi art. 142, cu respectarea prevederilor art.14 
alin.(4). 
 
(7) În cazul prevăzut de alin.(5) lit.f), în care 
transportatorul autorizat are datorii la bugetul de 
stat sau local şi acesta este în litigiu privind aceste 
datorii sau datoriile sunt reeşalonate ori 
transportatorul se află în stare de insolvenţă şi 
celelalte condiţii ale alin.(5) sunt îndeplinite, 
autorizaţiile taxi sau copiile conforme vor fi 
prelungite temporar, dar nu mai mult de 5 ani, până 
la rezolvarea situaţiilor prevăzute mai sus şi nu fac 
obiectul redistribuirii în acest interval. Dacă în 
intervalul respectiv, situaţiile prevăzute de alin.(5) 
lit.f) nu sunt rezolvate, autorizaţiile taxi sau copiile 
conforme respective nu vor mai fi supuse prelungirii 
urmând a face obiectul redistribuirii, conform 
prevederilor art.141 şi 142.  
 
(8) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă 
atribuite se eliberează odată cu două ecusoane care au 
acelaşi regim şi termen de valabilitate cu acestea. 
 
(9) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
a) Nemodificat 
 

neprelungire. 
 
 
Excepţia este 
legală şi vizează 
continuitate în 
activitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma este valabilă 
numai la atribuire nu 
şi la prelungire. 
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b) tipul transportului, respectiv: 
 
1. TAXI - pentru transportul în regim de taxi; 
 
2. RENT CAR - pentru transportul în regim de 
închiriere; 
 
c) termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi sau 
a copiei conforme, după caz; 
d) numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al 
copiei conforme, după caz, astfel cum a fost 
atribuit conform registrului special prevăzut la 
art.10 alin.(3); 
 
e) numărul de circulaţie al autovehiculului 
pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi sau 
copia conformă, după caz. 
 
(8) Prevederile art.9 alin.(3) se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul autorizaţiilor taxi şi al 
altor tipuri de copii conforme. 

b) Nemodificat 
 
1. Nemodificat 
 
2. Nemodificat 
 
 
c) Nemodificat 
 
d) numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei 
conforme, după caz, astfel cum a fost atribuit conform 
registrelor prevăzute la art.10 alin.(3) şi (12); 
 
 
e) Nemodificat 
 
 
 
(10) Prevederile art.9 alin.(3) se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul autorizaţiilor taxi şi al copiilor 
conforme.” 

 
 
 
 
 
 
 
Există registrul 
autorizațiilor taxi și 
registrul copiilor 
conforme. 
 
 
 
 
 
 
Prevedere omisă. 
 

11.    15. După articolul 11 se introduce un nou articol, 
articolul 111, cu următorul cuprins: 
„Art.111. - (1) În cazul solicitării de către 
transportatorul autorizat a unei operaţiuni de vizare, 
prelungire sau preschimbare a autorizaţiei de 
transport, a autorizaţiei taxi sau a unei copii 
conforme, pe care le deţine, acesta este obligat să 
depună solicitarea împreună cu documentaţia 
necesară cu cel puţin 90 de zile, dar nu mai mult de 
120 de zile, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate; 
În cazul preschimbării, prevăzute la alin.(5), din 

 
 
Este necesară o astfel 
de prevedere      
întrucât perioadele 
pentru verificarea 
dosarelor şi emiterea 
autorizaţiilor durează 
un interval mare de 
timp, în care serviciul 
public nu poate fi 
întrerupt, asigurându-
se în acelaşi timp o 
responsabilizare a 
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motive bine justificate, termenul de depunere a 
solicitării poate fi mai mic de 90 de zile, dar fără a 
depăşi termenul de valabilitate; 
 
(2) În termen de maximum 90 de zile de la depunerea 
solicitării şi a documentaţiei,  autoritatea de 
autorizare este obligată să verifice documentaţia 
pentru operaţiunea solicitată, prevăzută la alin.(1) şi 
să comunice transportatorului autorizat finalizarea 
verificării. Din momentul primirii comunicării 
respective, transportatorul autorizat va depune 
documentul în original, care face obiectul operaţiunii 
de vizare, prelungire sau preschimbare, la 
autoritatea de autorizare, care este obligată să 
finalizeze în acel moment operaţiunea solicitată. 
 
(3) În cazul în care transportatorul autorizat nu 
depune documentaţia în termenul prevăzut la 
alin.(1), în condiţiile impuse prin Regulamentul 
serviciului, sau nu depune documentul în original, 
conform prevederilor alin.(2), după epuizarea 
termenului de valabilitate, autoritatea de autorizare 
va retrage autorizaţia de transport sau copiile 
conforme sau autorizaţiile taxi respective, după caz, 
urmând ca autorizaţiile taxi sau copiile conforme să 
fie introduse în procedura de atribuire prin contract 
de atribuire a gestiunii delegate, conform 
prevederilor art.141 şi 142; 
 
(4) În cazul în care autoritatea de autorizare constată 
că documentaţia depusă, conform prevederilor 
alin.(1), nu este conformă cu prevederile legii, în 
termen de maximum 30 de zile de la data depunerii 

transportatorului în 
ceea ce priveşte 
depunerea tuturor 
documentelor legale în 
timp util.  
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notifică transportatorul autorizat, cu precizările 
necesare, acesta având obligaţia de a  completa 
documentaţia conform solicitării autorităţii. În cazul 
în care transportatorul autorizat nu completează 
documentaţia în termenul de valabilitate a 
documentului supus operaţiunilor prevăzute la alin. 
(1) se aplică prevederile alin.(3); 
 
(5) În cazul prevăzut la art.10 alin.(10) sau a 
pierderii/deteriorări unei autorizaţii de transport, 
autorizaţii taxi sau copii conforme, după caz, la 
solicitarea transportatorului autorizat, autoritatea 
de autorizare eliberează în maximum 10 zile un nou 
exemplar în procedura de preschimbare, cu acelaşi 
termen de valabilitate cu a documentului 
preschimbat; 
 
 (6) Este interzis autorităţii de autorizare să nu 
soluţioneze operaţiunea solicitată în termenul 
prevăzut la alin.(1) sau (5), după caz; 
 
(7) În cazul prevăzut la alin.(6), în care autoritatea 
de autorizare nu soluţionează operaţiunea solicitată 
în termen, transportatorul autorizat continuă 
activitatea pe baza documentului pentru care 
operaţiunea nu a fost soluţionată, până la 
soluţionarea acesteia.” 

12.   
 
Art.12. - (1) Autorizaţia taxi sau orice altă 
copie conformă a autorizaţiei de transport se 
găseşte obligatoriu la bordul autovehiculului şi 
este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor şi a 

 16. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.12. - (1) Autorizaţia taxi sau copia conformă a 
autorizaţiei de transport se găseşte obligatoriu, în 
original, la bordul autovehiculului aflat în activitate, şi 
este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor 

 
 
Precizare necesară 
pentru a asigura 
legalitatea 
transportului în regim 
de taxi sau în regim de 
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următoarelor documente, după caz: 
 
 
a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului 
cu anexa privind inspecţia tehnica periodică 
valabilă; 
 
 
b) copia certificatului de agreare privind 
utilizarea autovehiculului în cazul transportului 
în regim de taxi, emis de R.A.R. prin 
reprezentanţele sale; 
 
c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora 
şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce 
cad în sarcina transportatorului autorizat; 
 
d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
auto; 
 
e) certificatul de atestare profesională a 
conducătorului auto, în cazul transportului de 
persoane; 
 
 
f) copia buletinului de verificare metrologica a 
taximetrului aparatului de taxat; 
 
g) copia contractului cu dispeceratul taxi, în 
cazul în care taxiul trebuie sa fie dotat, 
conform prevederilor prezentei legi, cu staţie 
radio emisie-recepţie şi este arondat unui 
dispecerat taxi; 

corespunzătoare şi a următoarelor documente, după 
caz: 
 
a) certificatul de înmatriculare al autovehiculului sau 
dovada de reţinere a acestuia, cu drept de utilizare în 
termen de valabilitate, având şi inspecţia tehnică 
periodică valabilă; 
 
b) copia certificatului de agreare privind utilizarea 
autovehiculului în cazul transportului în regim de taxi, 
emis de R.A.R. prin reprezentanţele sale în termen de 
valabilitate; 
 
c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a 
mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina 
transportatorului autorizat în termen de valabilitate; 
 
d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto în 
termen de valabilitate; 
 
e) certificatul de atestare profesională a conducătorului 
auto prevăzut la art.10 alin.(5) lit.b) şi c) şi alin.(6) 
lit.c); 
 
 
f) copia buletinului de verificare metrologică a 
taximetrului aparatului de taxat existent; 
 
g) copia contractului cu dispeceratul taxi, dacă conform 
prevederilor prezentei legi trebuie să fie arondat unui 
dispecerat taxi; 
 
 

închiriere. 
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h) alte documente stabilite prin prezenta 
lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre 
documentele prevăzute la alin.(1), la controlul 
efectuat de autorităţile abilitate, impune 
reţinerea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme 
a autorizaţiei de transport, după caz, 
comunicându-se imediat această măsură 
către persoana desemnată de către 
reprezentantul autorităţii care realizează 
controlul, până când se face dovada existenţei 
şi valabilităţii documentelor respective. 
 
(3) În cazul imposibilităţii transportatorului 
autorizat de a face dovada existenţei sau 
valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre 
documentele respective, în maximum 30 de 
zile, autorizaţia taxi sau copia conformă 
respectivă se retrage, odată cu ecusoanele. 
 
(4) Autorizaţia taxi sau copia conformă retrasă 

 
h) lista tarifelor aplicate, semnată şi ştampilată de 
transportatorul autorizat, stabilite în conformitate 
cu prevederile prezentei legi, pentru transportul în 
regim de taxi; 
 
i) contractul încheiat între transportatorul autorizat 
şi client şi documentul fiscal privind plata anticipată 
a întregului transport în regim de închiriere; 
 
j) ecusonul conducătorului auto, în care să se 
precizeze calitatea de angajat, corespunzător 
prevederilor art.10 alin.(5) sau (6). 
 
(2) Lipsa unuia dintre documentele prevăzute la alin.(1), 
la controlul efectuat de autorităţile abilitate, va fi 
precizată în procesul-verbal încheiat şi pe lângă 
amenda contravenţională aplicată se consemnează şi 
reţinerea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după 
caz, aceasta restituindu-se de autoritatea de 
autorizare numai atunci când se face dovada existenţei 
şi valabilităţii documentelor respective. 
 
 
 
(3) În cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de 
a face dovada existenţei sau valabilităţii unuia dintre 
documentele prevăzute la alin.(1), în maximum  30  zile  
de  la data comunicării procesului-verbal, autorizaţia 
taxi sau copia conformă respectivă se retrage, odată cu 
ecusoanele. 
 
(4) Autorizaţia taxi sau copia conformă retrasă, potrivit 

 
Lista cu tarifele trebuie 
să se găsească la bordul 
autovehiculului pentru a 
putea fi consultată de 
client. 

 
 
Se impune existența 
contractuluicare definește 
transportul în regim de 
închiriere. 

Se impune 
existenţa 
ecusonului. 
 
Procedura reţinerii 
trebuie prevăzută 
în procesul-verbal 
al contravenţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
Completare 
necesară. 
Abaterea este 
gravă şi trebuie 
sancţionată 
operativ. 
 
Explicitarea 
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se va atribui altui transportator autorizat, în 
procedura de atribuire prevăzută de prezenta 
lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prevederilor alin.(3), anulează dreptul 
transportatorului autorizat de a o deţine şi aceasta se 
va atribui altui transportator autorizat, în procedura de 
atribuire prevăzută la art.141 şi art.142; 
 
(5) În cazul în care autorizaţia taxi sau copia 
conformă şi/sau ecusoanele nu corespund cu 
numărul de înmatriculare al autovehiculului sau 
când se realizează transport contra cost de mărfuri 
sau de persoane, cu încălcarea prevederilor art.7 
alin.(1), (2) sau (3), după caz, pe lângă amenda 
contravenţională se reţine şi certificatul de 
înmatriculare şi plăcuţele cu numerele de 
înmatriculare ale autovehiculului, acestea 
depunându-se la poliţia rutieră care dispune măsura 
suspendării dreptului de utilizare al acestuia pentru 
o perioadă de 6 luni de la data reţinerii; 
 
(6) Reţinerea unei autorizaţii taxi sau a unei copii 
conforme se realizează în vederea dispunerii 
suspendării ori retragerii acesteia. Reţinerea nu 
poate dura mai mult de 15 zile de la data consemnată 
în   procesul-verbal prevăzut la alin.(2). Dacă după 
epuizarea termenului de reţinere nu se face dovada 
existenţei documentelor lipsă prevăzute la alin. (2), 
se dispune suspendarea autorizaţiei taxi sau a copiei 
conforme, după caz, până la depunerea dovezii 
respective, dar nu mai târziu de termenul prevăzut 
la alin. (3).  Pe perioada reţinerii autorizaţiei taxi sau 
a copiei conforme, procesul-verbal are regim de 
dovadă înlocuitoare cu drept de utilizare a 
autovehiculului; 
 

efectelor sancţiunii 
administrative. 
 
 
 
Introducerea 
sancţiunii de 
suspendare a 
dreptului de 
utilizare a 
autovehiculului 
pentru 6 luni în 
cazul abaterilor 
grave. 
 
 
 
 
 
Reţinerea nu este o 
sancţiune şi trebuie astfel 
reglementată. 
Explicitarea regimului 
suspendării dreptului de 
utilizare a 
autovehiculului şi 
acordarea dreptului de 
contestare a suspendării. 
A fost omisă procedura 
care trebuie aplicată după 
epuizarea termenului de 
15 zile de la reţinere. 
Prevedere obligatorie 
pentru perioada 
suspendării şi pentru 
excepţie. 

 



30 
 

(7) Un autovehicul nu poate fi utilizat pentru 
efectuarea transportului în regim de taxi sau în 
regim de închiriere pe perioada cât acesta are 
suspendată autorizaţia taxi sau copia conformă. 
 
(8) Un autovehicul nu poate fi utilizat pentru 
efectuarea transportului în regim de taxi sau în 
regim de închiriere pe perioada cât acesta are 
suspendat dreptul de utilizare prin reţinerea 
plăcuţelor cu numerele de înmatriculare și/sau a 
certificatului de înmatriculare.” 

Prevedere 
obligatorie pentru 
perioada suspendării 
şi pentru excepţie. 
 
 
Idem 

13.   
 
Art.13. - b) nivelul tarifelor de distanţă 
maximale, astfel cum sunt definite la art.49 
alin.(1) lit.a), în cazul transportului de 
persoane în regim de taxi; 
 
c) programele de lucru obligatorii; 
 

 17. La articolul 13 literele b) şi c) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„b) stabilirea nivelului maximal al tarifelor de distanţă, 
în conformitate cu prevederile art.49; 
 
 
 
c) programele obligatorii pentru asigurarea serviciului 
de transport persoane în regim de taxi, la nivelul 
localității de autorizare în funcţie de fluctuaţia 
cerinţelor de transport;” 

 
 
Referire la conţinutul art.49 
şi art.15. 

 
Completare 
necesară. 

14.    18. La articolul 13 după litera j) se introduc trei noi 
litere, literele j1) - j3) cu următorul  cuprins: 
„j1) Procedura de organizare şi de menţinere  a unei 
baze de date privind activitatea profesională a 
taximetriştilor şi evidenţa abaterilor de la conduita 
profesională, precum şi a sancţiunilor pentru aceste 
abateri, procedura de eliberare a cazierului de 
conduită profesională, documentele necesare pentru 
eliberare, cuantumul taxei de eliberare şi modelul de 
cerere. 
 

 
 
 
Este necesară 
formularea 
literelor j1), j2) şi 
j3) pentru 
explicitarea clară a 
atribuţiilor 
autorităţii 
administraţiei 
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j2) Stabilirea normelor de conduită, în conformitate 
cu standardul ocupaţional al taximetristului precum 
şi cu cerinţele serviciului de transport în regim de 
taxi, conform prevederilor legale. 
 
j3) Modelul cazierului de conduită, documentele 
necesare pentru eliberare, cuantumul taxei de 
eliberare, modelul de cerere şi valabilitatea 
„cazierului de conduită profesională”, vor fi stabilite 
prin norme.” 

publice locale. 
 

15.   
 
Art. 14 - (2) Autorităţile administraţiei publice 
locale şi ale municipiului Bucureşti, prin 
hotărâri ale consiliilor respective, cu 
consultarea asociaţiilor profesionale 
reprezentative, definite la art. 54, stabilesc 
numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar 
pentru executarea transportului în regim de taxi, 
pentru o perioadă de 5 ani, după următoarele 
criterii minimale:  
 
a) gradul de satisfacere a transportului public 
local de persoane realizat cu autobuze, 
troleibuze, microbuze, tramvaie şi metrou, 
după caz, asigurând echilibrul care se impune 
între acestea; 
 
b) norma cuprinsă la art. 13 lit. j); 
 
c) gradul de poluare; 
 
d) cererea şi oferta permanente; 

 19. La articolul 14 alineatul (2) se  modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi ale 
municipiului Bucureşti, prin hotărâri ale consiliilor 
respective, cu consultarea asociaţiilor profesionale 
definite la art. 54, stabilesc numărul maxim de 
autorizaţii taxi, necesarepentru executarea transportului 
de persoane în regim de taxi, pentru o perioadă de 5 
ani, după următoarele criterii minimale:  
 
 
 
”a) gradul de satisfacere a transportului public local de 
persoane realizat cu autobuze, troleibuze, tramvaie şi 
metrou, după caz, asigurând echilibrul între cerere şi 
ofertă, privind serviciile de transport, care se impune 
între acestea;” 
 
b) Nemodificat 
 
c) gradul de poluare admisibil; 
 
d) numărul de persoane cu domiciliul stabil în 

 
 
Conform reformulării art. 54 
şi a cererii din partea 
Consiliului Concurenţei şi a 
unor autorităţi ale 
administraţiei publice locale, 
la consultări în plan local 
trebuie să participe toate 
asociaţiile profesionale 
existente, pentru excluderea 
dreptului de monopol al 
asociaţiilor reprezentative şi 
a elimina pe cât posibil 
înţelegerile între 
transportatorii autorizaţi din 
cadrul unei asociaţii 
reprezentative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cererea și oferta se elimină 
deoarece nu poate fi 
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e) gradul de aglomeraţie în trafic; 
 
f) promovarea tipurilor de transport mai puţin 
poluante”. 
 
(3) Numărul maxim de autorizaţii taxi care 
pot fi atribuite pentru o perioadă dată se 
poate stabili şi pe baza unui studiu de 
specialitate realizat, precum şi în urma 
consultării asociaţiilor profesionale 
reprezentative. 
 
 
(4) Numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a 
se atribui în conformitate cu prevederile 
alin.(2) si/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 
de locuitori ai localităţii de autorizare. 

localitatea de autorizare.” 
 
e) Nemodificat 
 
f) Nemodificat 
 
 
20. La articolul 14 alineatul (3) abrogă. 
 
 
 
 
 
21. La articolul 14 alineatul (4) se  modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(4) Numărul maxim de autorizaţii taxi, stabilit prin 
hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu 
prevederile alin.(2) va fi de până la maximum 4 
autorizaţii taxi la 1.000 de persoane cu domiciliu 
stabil în localitatea de autorizare, conform datelor 
furnizate de direcţiile locale de evidenţă a 
persoanelor la data stabilirii, prevăzut la alin.(2) lit. 
f).” 
 
22. La artiolul 14 după alineatul (6) se introduc două 
noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul 
cuprins: 
„(7) Este interzisă emiterea de autorizaţii taxi, de 
către autoritatea de autorizare, în condiţiile în care 
pentru aceasta nu există hotărârea prevăzută la 
alin.(2). Autorizaţiile taxi, astfel emise,  sunt nule de 
drept. 

dimensionată 
Se introduce numărul de 
persoane prevăzut la alin. 4 

 
 
 
 
Consecinţă a 
modificării alin.(4) 
prin Legea 
nr.68/2008. 
 
 
 
 
 
Noţiunea de 
„locuitor” nu este 
clar definită. Este 
necesară 
completarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din cauza lipsei acestei 
interdicţii, au fost emise 
arbitrar autorizaţii 
suplimentare de către 
autorităţile de autorizare. 
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(8) Este interzisă emiterea de noi autorizaţii taxi 
peste numărul maxim stabilit prin hotărârea 
prevăzută la alin.(2). Autorizaţiile taxi noi, emise 
peste numărul stabilit, sunt nule de drept.” 
 

 

Idem 
 

16.   
 
Art.141. - (1) Pe baza autorizaţiilor taxi sau a 
copiilor conforme obţinute prin procedurile 
stabilite de prezenta lege, autoritatea de 
autorizare va emite deţinătorilor acestora 
contractul de atribuire a gestiunii delegate 
pentru executarea serviciului de transport în 
regim de taxi sau a serviciului de transport în 
regim de închiriere, cu autovehiculele 
respective. Perioada de valabilitate a fiecărui 
contract de atribuire a gestiunii delegate este 
egală cu durata maximă de valabilitate a 
autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme 
deţinute de transportatorul autorizat, după caz, 
dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire 
a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza 
deţinerii în continuare a unor autorizaţii taxi sau 
a unor copii conforme, obţinute, după caz, în 
condiţiile prezentei legi. 
 
(4) Cesionarea parţială sau totală, după caz, a 
unui/unor contract/contracte de atribuire a 
gestiunii serviciului de transport taxi sau de 
transport în regim de închiriere de către 
titularul/titularii acestora unuia sau mai multor 
transportatori nu este admisă decât dacă are loc 

 23. La articolul 141 alineatul (1) și literele a)-d) ale 
alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.141. - (1) Pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor 
conforme obţinute prin procedurile de atribuire, 
stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va 
emite deţinătorilor acestora contractele de atribuire a 
gestiunii delegate pentru executarea serviciului de 
transport în regim de taxi sau a serviciului de transport 
în regim de închiriere, cu autovehiculele respective. 
Perioada de valabilitate a contractului de atribuire a 
gestiunii delegate este egală cu durata maximă de 
valabilitate a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme 
deţinute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu 
mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii 
delegate va fi reînnoit pentru durata deţinerii în 
continuare a unor autorizaţii taxi sau a unor copii 
conforme, obţinute în condiţiile prezentei legi, după caz. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Reformulare 
necesară pentru o 
mai corectă 
aplicare fără 
echivoc. 
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una dintre următoarele operaţiuni: 
a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii 
delegate au fuzionat, dând naştere unui nou 
transportator; 
 
 
b) titularul contractului de atribuire a gestiunii 
s-a divizat, dând naştere unor noi 
transportatori; 
 
 
c) titularul contractului de atribuire a gestiunii 
renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi, 
în favoarea unor angajaţi ai acestuia, care 
dovedesc că au dobândit calitatea de 
transportator autorizat în regim de taxi, dând 
naştere astfel unuia sau mai multor 
transportatori, după caz 
 
 
 
 
 
 
 
d) titularul contractului de atribuire a gestiunii 
este o persoană fizică autorizată sau o asociaţie 
familială autorizată care se transformă într-o 
persoană juridică, dând naştere unui nou 
transportator. 
 
 
 

 
a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate 
au fuzionat, noul titular fiind unul din transportatorii 
autorizaţi respectivi sau un nou transportator 
înregistrat la registrul comerţului; 
 
b) titularul contractului de atribuire a gestiunii delegate 
s-a divizat, rezultând acelaşi transportator autorizat 
și/sau mai mulţi noi transportatori înregistraţi la 
registrul comerţului. 
 
c) titularul contractului de atribuire a gestiunii delegate 
este o persoană fizică autorizată, o întreprindere 
individuală sau o întreprindere familială care îşi 
schimbă statutul cu statutul de persoană juridică, în 
care acestea sunt acționari, înregistrată ca un nou 
transportator, la registrul comerţului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) titularul contractului de atribuire a gestiunii delegate 
este o persoană fizică autorizată, care îşi schimbă 
statutul cu statutul de întreprindere individuală, ca 
urmarea a aplicării prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu 

 
Prin fuziune există 
cazurile în care nu se 
naşte un nou 
transportator. 
 
 
Prin divizare este 
posibil să rămână 
acelaşi 
transportator. 
 
OUG nr.44/2008 
reformulează asociaţia 
familială în întreprindere 
familială şi include 
întreprinderea individuală. 
Consecinţă a aplicării OG 
nr.44/2008. 
Se renunţă la prevederea 
iniţială de la lit.c) deoarece, 
deşi a avut un caracter 
temporar reparatoriu, în 
prezent a degenerat într-o 
acţiune de vânzare  a 
autorizaţiilor taxi la nivelul 
întregii ţări. Nu se poate 
realiza cesionarea 
autorizaţiilor taxi ca efect al 
cesionării contractului în 
astfel de caz. 

 
Consecință a OUG 
44/2008. 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Prevederile alin.(4) si (5) nu sunt 
aplicabile dacă transportatorii nou-înfiinţaţi nu 
au calitatea de transportatori în momentul 
derulării operaţiunilor prevăzute la alin.(4), iar 
prevederile alin.(7) se pot aplica numai sub 
rezerva ca aceşti transportatori să devină 
transportatori autorizaţi într-un termen de 
maximum 30 de zile de la data efectuării 
operaţiunilor prevăzute la alin.(4). 

modificările și completările ulterioare,  titular fiind 
transportatorul autorizat respectiv, înregistrat la 
registru comerțului.” 
 
La articolul 141 după alineatul (4) se introduce un 
nou alinet, alineatul (41) cu următorul cuprins: 
”(41) În cazurile prevăzute la alin. (4) cesionarea 
unui contract de atribuire se realizează fără titlu 
oneros. În caz contrar noile contracte de atribuire 
sunt nule de drept și autorizațiile taxi sau copiile 
conforme respective fac obiectul unei noi proceduri 
de atribuire, în condițiile prezentei legi.” 
 
25. La articolul 141 alineatul (8) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(8) Transportatorii nou-înfiinţaţi trebuie să aibă 
calitatea de transportatori  autorizaţi după derularea 
operaţiunilor prevăzute la alin.(4), iar prevederile 
alin.(7) se pot aplica numai la cererea transportatorilor 
autorizaţi rezultatți în urma acestor operațiuni. În caz 
contrar, cesionarea realizată, prevăzută la alin.(4), 
este nulă de drept, iar autorizațiile taxi sau copiile 
conforme respective fac obiectul unei noi proceduri 
de atribuire, în condițiile legii.” 

 
 
 
 
 
 
Este necesară  eliminarea 
practicii existente de a 
transforma cesiunea 
respectivă într-o tentativă 
de comercializare a 
autorizațiilor taxi. 

 
 
 
 
 
Aplicarea unor proceduri 
în alte condiţii decât cele 
stabilite trebuie să 
conducă la nulitatea 
cesionării. Prevederea de 
la alin.(7) nu poate să fie 
aplicabilă la momentul 
cesionării, ci după 
obţinerea calităţii de 
transportator, care se 
relevă prin cerere. 

17.   
 
 
Art.142. - (4) Serviciile de transport în regim de 
taxi sau de transport în regim de închiriere se 
atribuie în executare transportatorilor autorizaţi, 
prin concesiune, în gestiune delegată, 
respectându-se următoarele proceduri: 
 

 26. La articolul 142 partea introductivă a alineatului 
(4) și alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(4) Serviciile de transport în regim de taxi sau de 
transport în regim de închiriere se atribuie în executare 
transportatorilor autorizaţi, prin concesiune, pe baza 
contractului de atribuire a gestiunii delegate, 
respectându-se următoarele proceduri: 
 

 
 
 
Completare necesară 
prin care atribuirea în 
concesiune a 
serviciului se 
realizează pe baza 
contractului de 
atribuire. 
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 (5) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi 
sau a celorlalte copii conforme, după caz, 
constă în acordarea unor punctaje realizate din 
îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute 
la alin.(6), pentru fiecare autovehicul precizat 
în declaraţia pe propria răspundere că este 
deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, 
utilizat în condiţiile prezentei legi, pentru 
executarea serviciului de transport respectiv, 
declarându-se câştigătoare autovehiculele care 
au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea 
descrescătoare, stabilite pe grupe de 
autovehicule diferenţiate în ordinea 
descrescătoare a capacităţii cilindrice a 
motoarelor. În condiţiile în care numărul de 
autorizaţii taxi stabilit a se atribui nu se 
epuizează, procedura va fi reluată cu 
transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă 
procedură. În cazul în care un transportator 
autorizat participă la procedura de atribuire cu 
autovehicule care urmează să fie dobândite, 
conform declaraţiei pe propria răspundere, 
acesta va depune la autoritatea de autorizare o 
scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din 
valoare, pentru fiecare autovehicul astfel 
declarat. Garanţia se restituie corespunzător 
pentru fiecare autovehicul dobândit, în 
momentul eliberării autorizaţiei taxi conform 
prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 
luni de la data desfăşurării procedurii de 
atribuire în condiţiile prezentei legi 
transportatorul autorizat nu solicită eliberarea 
autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele 

(5) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru 
transportul de persoane în regim de taxi constă în 
acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea 
criteriilor de departajare prevăzute la alin.(6), pentru 
fiecare autoturism taxi precizat în declaraţia pe propria 
răspundere că este deţinut sau urmează să fie deţinut în 
termen pentru a fi utilizat în condiţiile prezentei legi, 
pentru executarea serviciului de transport de persoane 
în regim de taxi, declarându-se admise autoturismele 
taxi care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea 
descrescătoare, stabilite pe grupe de autoturisme 
diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii 
cilindrice a motoarelor. În condiţiile în care numărul de 
autorizaţii taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, 
procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi 
înscrişi pentru o noua procedură. În cazul în care un 
transportator autorizat participă la procedura de atribuire 
cu autoturisme taxi care urmează să fie deţinute, 
conform declaraţiei pe propria răspundere, acesta va 
depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de 
garanţie în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare 
autoturism astfel declarat. Garanţia pentru fiecare 
autoturism taxi declarat că urmează să fie deţinut, se 
restituie corespunzător numai când se face dovada 
deţinerii, moment în care se eliberează şi autorizaţia 
taxi atribuită, conform prevederilor prezentei legi. 
Dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării 
procedurii de atribuire în condiţiile prezentei legi 
transportatorul autorizat nu solicită eliberarea 
autorizaţiilor taxi atribuite pentru autoturismele 
declarate deţinute sau că vor fi deţinute, aceste 
autorizaţii taxi vor fi retrase și atribuite altor 
transportatori autorizaţi prin următoarea procedură 

 
Punctajele se 
realizează pentru 
departajare numai 
în cazul 
transportului în 
regim de taxi. 
Reformulări 
conform 
definiţiilor de la 
art.11. 
Atribuirea 
autorizaţiilor taxi 
pentru cazul când 
transportatorul 
autorizat nu deţine 
autoturisme, 
trebuie realizată pe 
baza unei garanţii 
pentru a nu fi scoşi 
din licitaţie alţi 
transportatori. 
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declarate deţinute sau că vor fi deţinute în 
proprietate ori în temeiul unui contract de 
leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va 
reţine corespunzător garanţia depusă. 
 
 
 
e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, 
respectiv existenţa airbag-urilor pentru 
pasagerul din faţă/pasagerii din spate; 
 
 
 
 
f) efortul investiţional al transportatorului 
autorizat, definit de modul de deţinere, în 
proprietate sau în temeiul unui contract de 
leasing, a autovehiculelor pe tipuri; 
 
 
 
(8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de 
departajare vor fi stabilite prin hotărâre a 
Consiliului Local sau, după caz, a Consiliului 
General al municipiului Bucureşti, cu acordul 
asociaţiilor profesionale reprezentative 
existente”; 
 
(9) Când un transportator autorizat renunţa la 
una sau mai multe autorizaţii taxi sau la alte 
copii conforme, când acestea se retrag sau 
când se majorează numărul lor în condiţiile 
prezentei legi, autoritatea de autorizare le va 

şi se vor reţine corespunzător garanţiile depuse, care se 
fac venit la bugetul local.” 
 
 
 
27. La articolul 142 alineatul (6) literele e) şi f) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, a 
taximetristului, respectiv existenţa airbagurilor pentru 
pasagerul din faţă/pasagerii din spate şi după 
caz,existenţa  elementelor de atenţionare/alarmare a 
organelor de poliţie şi  a GPS; 
 
 
f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, 
atunci când modul de deţinere a autoturismelor este în 
proprietate ori în temeiul unui contract de leasing;” 
 
 
28. La articolul 142 alineatele (8), (9) şi (11) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de 
departajare vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului 
Local sau după caz, a Consiliului General al 
municipiului Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor 
profesionale definite la art. 54”; 
 
 
(9) Autoritatea de autorizare va atribui autorizaţii taxi 
cu prioritate transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele 
de aşteptare, prin procedura de atribuire prevăzută la 
alin.(5), cu respectarea prevederilor art.14 alin.(5) şi 
(6), în condiţiile în care există una din următoarele 

 
 
 
 
 
 
 
Se impune ca prioritatea 
privind protecţia vieţii să fie 
şi pentru taximetrist nu 
numai pentru client. 
Caracterul opţional al dotării 
cu GPS se menţine, conform 
art.36, dar existenţa acestuia 
trebuie cuantificată în 
punctaj. 
 
 

Conform definiţiei 
autovehiculului 
deţinut. 
 
 
 
 
Consecinţă a modificării 
prevederilor art. 54 
precum şi a propunerilor 
Consiliului Concurenţei. 

 
 
 
 
Stabilirea cu claritate a 
cazurilor  de atribuire cu 
prioritate a autorizațiilor 
taxi transportatorilor 
autorizați înscriși în 
listele de așteptare.  
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atribui cu prioritate transportatorilor autorizaţi 
înscrişi în listele de aşteptare, prin procedura de 
atribuire precizată la alin.(5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) În cazul transportului de mărfuri sau 
bunuri în regim de taxi sau al transportului de 
persoane în regim de închiriere, numărul de 
copii conforme atribuite poate fi limitat, după 
caz, în condiţii similare celor prevăzute la 
art.14, dacă aşa se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 
 

situaţii: 
 
a) un transportator autorizat care efectuează 
transport de persoane în regim de taxi declară că 
renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi pe care 
le pune la dispoziția autorității de autorizare; 
 
b) autorizaţiile taxi se retrag, conform prevederilor 
art.11 alin.(6), art. 141 alin. (41) și (8), precum şi a 
altor prevederi din prezenta lege; 
 
c) se majorează numărul autorizaţiilor taxi atribuite 
în condiţiile prezentei legi, fără a depăşi limita 
prevăzută de art.14 alin.(4); 
 
d) autorizaţiile taxi atribuite nu depăşesc numărul de 
autorizaţii taxi stabilit conform prevederilor art.14 
alin.(4); 
 
(11) În cazul transportului de mărfuri şi/sau bunuri în 
regim de taxi ori al transportului de persoane în regim 
de închiriere, numărul de autorizaţii taxi sau de copii 
conforme atribuite poate fi limitat, după caz, în condiţii 
similare celor prevăzute la art.14, numai dacă se 
stabileşte astfel prin hotărâre a consiliului local, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti. În aceste condiţii, prevederile prezentului 
articol se aplică în mod corespunzător.” 
 
29. La articolul 142 după alineatul (11) se introduce 
un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: 
„(12) Autoritatea de autorizare înființează Registrul 
contractelor de atribuire în gestiune a serviciului de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trebuie precizat ce 
procedură se 
aplică, dacă se 
limitează acest 
transport. 
 
 
 
 
 
 
 
S-a dovedit că 
lipsa evidenţei 
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transport, în care înregistrază cel puţin următoarele 
date: 
a) datele de identificare a transportatorilor 
autorizaţi cărora li s-a atribuit contract; 
 
b) perioada atribuirii contractului; 
 
c) perioada prelungirii contractului; 
 
d) numărul autorizaţiilor taxi sau a copiilor 
conforme existente în fiecare perioadă de atribuire; 
 
e) sancţiunile aplicate transportatorilor autorizaţi 
pentru încălcarea prevederilor contractului.” 

contractelor 
atribuite, exclude o 
corectă 
monitorizare a 
acestora. 

18.   
 
Art.143. - (1) Retragerea autorizaţiei de 
transport se realizează de către autoritatea de 
autorizare şi are drept consecinţă pierderea 
calităţii de transportator autorizat, anularea 
contractului de atribuire în gestiune a 
serviciului de transport, precum şi retragerea 
tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor copii 
conforme atribuite pe baza autorizaţiei 
respective. 
 
(2) Autorizaţia de transport poate fi retrasă în 
următoarele situaţii: 
 
a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte 
una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii 
valabilităţii acesteia ori acordarea sau vizarea 
autorizaţiei a fost realizată pe baza de 

 30. Articolul 143 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.143. - (1) Retragerea autorizaţiei de transport se 
realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept 
consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, 
anularea contractului de atribuire în gestiune a 
serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor 
autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite pe 
baza autorizaţiei de transport respective. 
 
 
 
(2) Autorizaţia de transport va fi retrasă în următoarele 
situaţii: 
 
a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una 
dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii 
acesteia ori acordarea, vizarea sau prelungirea 
autorizaţiei a fost realizată pe bază de documente ori 

 
 
Reformulare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se înlocuieşte „poate” cu 
„va” întrucât ”poate” este 
interpretat subiectiv 
 
 

Este necesară 
corelarea cu 
prevederile 
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documente ori de declaraţii false; 
 
b) transportatorul autorizat a folosit documente 
false în derularea activităţilor serviciului de 
transport sau a practicat în mod repetat 
proceduri vizând evaziunea fiscală; 
 
c) transportatorul autorizat a încetat activitatea 
ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei 
hotărâri judecătoreşti definitive; 
 
 
 
 
 
d) transportatorul autorizat a depăşit termenul 
de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai 
mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea 
vizei în termen; 
 
e) la cerere. 
 
 
 
 
 
 
(3) Autorizaţia taxi sau orice altă copie 
conformă a autorizaţiei de transport poate fi 
suspendată sau retrasă de către autoritatea 
de autorizare emitentă numai odată cu 
ecusoanele atribuite. 
 

declaraţii false; 
 
b) transportatorul autorizat a folosit documente false în 
derularea activităţilor serviciului de transport sau a 
practicat proceduri dovedite vizând evaziunea fiscală; 
 
 
c) Nemodificat 
 
 
d) transportatorul autorizat este declarat vinovat 
pentru săvârşirea uneia din infracţiunile prevăzute 
la art.9 alin.(1) lit.d) punctul 1, prin hotărâre 
judecătorească definitivă şi executorie; 
 
e) transportatorul autorizat a depăşit termenul de 
valabilitate a vizei autorizaţiei de transport cu mai mult 
de 30 de zile şi nu poate face dovada că a solicitat 
atribuirea vizei în termenul prevăzut la art.111 alin.(1); 
 
f) Nemodificat 
 
g) a fost săvârşită una din abaterile grave care au 
fost stipulate ca atare în prevederile contractului de 
atribuire şi/sau în regulamentul de organizare a 
serviciului de transport autorizat. 
 
 (3) Odată cu autorizaţia de transport vor fi retrase, 
după caz, şi toate autorizaţiile taxi sau copiile 
conforme, respectiv ecusoanele aferente. 
 
 
 

anterioare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această condiţie a 
fost omisă şi 
trebuie inclusă. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevedere preluată 
de la alin. (4), lit. 
d). 
 
 
Reformulare necesară 
pentru o mai bună 
precizare a atribuţiilor 
autorităţii administraţiei 
publice locale. 
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(4) Autorizaţia taxi sau orice altă copie 
conformă poate fi suspendată odată cu 
ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în 
următoarele cazuri: 
 
a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre 
condiţiile atribuirii documentului; 
 
b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice 
periodice; 
 
 
c) sunt încălcate prevederile privind modul 
de tarifare a serviciului, care defavorizează 
clientul sau care vizează evaziunea fiscală; 
 
 
 
 
d) au fost săvârşite abateri grave sau 
repetate de la prevederile contractului de 
atribuire în gestiune a serviciului sau de la 
regulamentul de organizare a serviciului de 
transport respectiv, privind legalitatea, 
siguranţa serviciului, calitatea şi 
continuitatea serviciului sau protecţia 
clientului şi a mediului; 
 
e) plata serviciului de transport în regim de taxi 
nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat 
corespunzător; 
 
 

(4) Autorizaţia taxi sau copia conformă se suspendă 
odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în 
următoarele cazuri: 
 
 
a) Nemodificat 
 
 
b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice, a 
certificatului de agreere şi a asigurărilor cu mai mult 
de 15 zile; 
 
c) transportatorul autorizat, inclusiv în cazul în care 
acesta este conducătorul auto respectiv, a utilizat alte 
tarife decât cele stabilite conform art.49, în 
transportul de persoane în regim de taxi sau a 
utilizat tarife mai mari decât tarifele maximale 
stabilite de administrația locală; 
 
d) Se abrogă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
d) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a 
realizat cu emiterea bonului client corespunzător, din 
cauze imputabile transportatorului autorizat, 
inclusiv în cazul când acesta este conducătorul auto; 
 

 
Se înlocuieşte „poate” cu 
„se” întrucât ”poate” fi 
interpretat subiectiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enunţul încălcării 
trebuie să fie 
neechivoc, cu 
trimitere la 
reglementare. 
 
 
 
Prevederea iniţială de la 
lit.d) a fost preluată la 
alin.(2) lit.g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonul client se emite. 
Autorizaţia taxi trebuie 
suspendată numai în cazul 
când de încălcare este 
vinovat nemijlocit 
transportatorul autorizat, 
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f) transportul se efectuează fără documentele de 
plată obligatorii, în cazul transportului în regim 
de închiriere; 
 
 
 
g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de 
caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne 
sau accesorii decât cele stabilite prin prezenta 
lege; 
 
h) când autovehiculele care execută servicii de 
transport în regim de închiriere sau fac obiectul 
serviciului de închiriere de autovehicule 
utilizează însemne sau dotări specifice ale 
autovehiculelor taxi; 
 
 
 
i) neîndeplinirea în termen a prevederilor art.9 
alin.(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e) transportul se efectuează fără documentele 
obligatorii, din cauze imputabile transportatorului 
autorizat, inclusiv în cazul în care acesta este 
conducătorul auto în cazul transportului în regim de 
închiriere; 
 
f) Nemodificat; 
 
 
 
 
g) dacă autoturismul care execută servicii de transport 
în regim de închiriere utilizează însemne sau dotari 
specifice autoturismelor taxi sau nu sunt utilizate 
ecusoanele prevăzute; 
 
h) dacă autoturismul taxi execută transportul pe 
bază de contract, fără utilizarea casei de marcat; 
 
i) Nemodificat 
 
 
j) transportul se realizează fără înregistrarea 
integrală în memoria fiscală a veniturilor obţinute, 
din cauze imputabile transportatorului autorizat, 
inclusiv în cazul în care acesta este conducătorul 
auto; 
 
k) când autoturismul taxi a fost depistat executând 
transport în regim de taxi în interiorul unei 
localităţi, alta decât localitatea de autorizare, cu 

înclusiv în cazul în care 
acesta este şi conducătorul 
auto al taxiului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulare 
conform 
definițiilor la art. 
11. 
 
Abatere omisă. 
 
 
 
 
 
Aceste abateri au 
fost omise în a fi 
sancţionate. Dacă 
conducătorul auto 
nu este 
transportatorul 
autorizat se aplică 
numai amenda 
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(5) Autorizaţia taxi sau orice altă copie 
conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri: 
 
 
a) în cazurile prevăzute la art.12 alin.(3) si la 
art.143 alin.(1); 
 
 
b) a fost obţinută pe baza unor documente false; 
 
 
 
c) dacă a fost reţinută de doua ori în 12 luni 
consecutive; 

încălcarea prevederilor art.18 alin. (1) lit.b) şi c), din 
cauze imputabile transportatorului autorizat, 
inclusiv în cazul în care acesta este conducătorul 
auto; 
 
l) persoana stabilită de transportatorul autorizat să 
conducă taxiul nu deţine certificatul de atestare 
profesională sau acesta nu este valabil; 
 
m) conducătorul taxiului nu deţine permis de 
conducere valabil sau acesta este suspendat, fără 
drept de conducere; 
 
n) autoturismul taxi are dovada executării inspecţiei 
tehnice periodice sau a asigurării obligatorii cu 
valabilitatea depăşită mai mult de 30 de zile; 
 
o) la cerere. 
 
(5) Autorizaţiile taxi sau orice alte copii conforme vor fi 
retrase odată cu ecusoanele aferente în următoarele 
cazuri: 
 
a) în cazul încălcării prevederilor art.10 alin.(5)-(8), 
art.12 alin.(3), (5), (7) şi (8), art.19 şi art.20 alin.(7), 
precum  şi la retragerea autorizaţiei de transport; 
 
b) a fost obţinută pe baza unor documente false sau 
neconforme sau a fost transmisă ori cesionată, cu 
încălcarea prevederilor prezentei legi; 
 
c) la a doua suspendare în 12 luni consecutive; 
 

contravenţională. 
Trebuie inclusă şi 
situaţia în care 
transportatorul 
autorizat, ca 
persoană fizică, 
este şi 
conducătorul auto 
al autoturismului 
implicat în 
transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se înlocuieşte „poate” cu 
„va” întrucât ”poate” este 
interpretat subiectiv 
 
 
 

Completări care se 
impun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înăsprirea sancţiunii, 
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d) dacă activitatea de transport în regim de 
taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă 
în mod nejustificat, total sau parţial, faţă de 
prevederile contractului de atribuire în 
gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni 
consecutive, după cum rezultă din rapoartele 
memoriei fiscale depuse; 
 
e) copia conformă şi/sau ecusonul, după caz, 
au fost încredinţate sau utilizate de alt 
autovehicul decât cel pentru care au fost 
atribuite; 
 
f) dacă autovehiculul execută activitate de 
transport pe perioada în care copia conformă 
este reţinută; 
 
g) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat 
nefiscalizat de către deţinătorul legal al 
autorizaţiei taxi; 
 
 
h) în cazul în care conducătorul auto nu 
deţine atestat profesional sau atestatul 
obţinut are valabilitatea depăşită; 
 
i) la cerere. 
 
(6) Contestarea măsurii de retragere a 
autorizaţiei de transport sau a copiei conforme 
ca măsură complementară se poate realiza prin 

 
 
d) Se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
e) Se abrogă. 
 
 
 
 
d) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe 
perioada în care autorizaţia taxi sau copia conformă 
sunt suspendate; 
 
e) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat 
sau fiscalizarea acestuia nu este realizată, pe 
transportatorul autorizat care deţine autorizaţia taxi 
şi autovehiculul respectiv, conform prezentei legi; 
 
h) Se abrogă. 
 
 
 
f) Nemodificat 
 
(6) Contestarea măsurii de retragere a autorizaţiei de 
transport sau de suspendare ori retragere a 
autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, ca măsură 

deoarece încălcarea repetată 
este gravă. Reţinerea nu este 
sancţiune. 

 
Reglementările de 
la lit. d) și e) sunt 
cuprinse la alte 
capitole şi au 
sancţiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare 
necesară. 
 
 
Completare care se 
impune pentru că a 
fost omisă 
 
 
Prevederea de la 
lit. h) se regășește 
la lit. e) de la alin. 
(4).  
 
 
Completare care se 
impune, fiind 
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aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.561 
alin.(3). 

complementară, se poate realiza prin aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art.57.” 

omisă. 
 
 

19.   
 
Art.15. - (1) Activitatea de dispecerat taxi poate 
fi executată numai pe raza localităţii de 
autorizare de către orice persoană juridică, 
denumită în continuare dispecerat, autorizată 
de autoritatea de autorizare, în condiţiile 
prezentei legi. 
 
(2) Autorizaţia de dispecerat taxi se poate 
obţine pe baza depunerii următoarei 
documentaţii: 
 
a) copie de pe certificatul de înmatriculare 
emis de registrul comerţului; 
 
b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei 
desemnate să administreze, conform căreia 
dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia 
de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, 
personalul autorizat şi spaţiile necesare; 
 
 
 
c) copie de pe certificatul de operator 
radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului 
taxi, eliberat de autoritatea în domeniul 
comunicaţiilor; 
 
d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul 
cuprins. 
„Art.15. - (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi 
efectuată numai pe raza localităţii de autorizare  de 
către orice persoană juridică înregistrată la registrul 
comerţului şi autorizată de autoritatea de autorizare, în 
condiţiile prezentei legi. 
 
 
(2) Autorizaţia de dispecerat taxi se obţine pe baza 
depunerii următoarelor documente, după caz: 
 
 
a) copie de pe certificatul de înregistrare emis de 
registrul comerţului; 
 
b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei 
desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul 
deţine personalul autorizat şi spaţiile necesare, precum 
şi baza tehnică necesară, respectiv staţia de emisie-
recepţie, frecvenţa radio protejată, accesul la utilizarea 
de aplicaţii de comandă taxi sau la alte sisteme de 
comunicaţie, după caz; 
 
c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist 
angajat al dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în 
domeniul comunicaţiilor, după caz; 
 
 
d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor 

 
 
Trebuie precizată 
obligaţia 
înregistrării la 
registrul 
comerţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare 
necesară deoarece 
au apărut aplicații  
noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare 
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radioelectrice, eliberată de autoritatea în 
domeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează 
pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea 
prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în 
aceleaşi condiţii ca la emitere, şi este valabilă 
numai pe raza administrativ-teritorială a 
autorităţii de autorizare. 
 
(4) Activitatea de dispecerat se desfăşoară pe 
baze contractuale numai pentru transportatorii 
autorizaţi care desfăşoară servicii de transport 
în regim de taxi, în aceeaşi localitate de 
autorizare. 
 
(5) Transportatorii autorizaţi care execută 
servicii de transport în regim de taxi vor utiliza 
serviciile unui dispecerat în condiţiile prezentei 
legi, pe bază de contract de dispecerizare, 
încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu sau, 
după caz, a unui contract încheiat cu un operator de 
telefonie sau cu deţinătorul unei aplicaţii de 
comandă taxi, prin care acesta îi pune la dispoziţie 
aplicaţii ori soluţii tehnice de înlocuire a 
frecvenţelor.  
 
e) declaraţia pe propria răspundere a 
administratorului şi a persoanei desemnate ca 
manager de transport, dacă a mai executat activitate 
conexă de dispecerat taxi, cu menţionarea 
intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a 
motivului acestora;  
 
(3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere 
pe perioade de 5 ani dacă sunt îndeplinite condiţiile 
pentru emitere la data prelungirii, şi este valabilă 
numai pe raza administrativ-teritorială a autorităţii de 
autorizare. 
 
(4) Serviciul de dispecerat se asigură pe baze 
contractuale numai pentru transportatorii autorizaţi care 
desfăşoară servicii de transport în regim de taxi, în 
aceeaşi localitate de autorizare. 
 
 
(5) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de 
transport în regim de taxi vor utiliza obligatoriu 
serviciile unui dispecerat taxi, în condiţiile prezentei 
legi, şi numai pe bază de contract de dispecerizare, 
încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii, cu 
respectarea prevederilor regulamentului serviciului, 

necesară deoarece 
au apărut soluţii 
tehnice noi de 
comunicare. 
 
 
 
Pentru 
simplificarea 
obținerii 
autorizației. 
 
 
 
 
Reformulare 
pentru o mai bună 
înţelegere a 
prevederii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizarea serviciilor 
de dispecerizare se 
realizează conform 
regulamentului 
serviciului. 
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(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii 
pentru toate taxiurile transportatorilor 
autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea într-o 
localitate, cu excepţia localităţilor unde s-au 
atribuit mai puţin de 100 de autorizaţii taxi, 
unde serviciul este opţional. 
 
(7) În cazurile exceptate prevăzute la alin.(6), 
taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, 
pentru preluarea comenzilor de la clienţi. 
Aceste taxiuri vor avea afişat în exterior 
numărul de telefon sau alte modalităţi de 
apelare. 
 
 
(8) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu 
transportatorii autorizaţi trebuie să conţină 
prevederi privind obligaţiile parţilor de a 
respecta reglementările privind calitatea şi 
legalitatea serviciului prestat, precum şi tarifele 
de distanţă convenite a fi utilizate. 
 
(9) Taxiurile deservite de un dispecerat pot 
realiza serviciul de transport utilizând tarife 
unice sau tarife diferenţiate pe categorii de 
autovehicule, astfel cum este prevăzut în 
contractul de dispecerizare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprobat pe o durată de maximum 5 ani de consiliul 
local sau Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz. 
 
(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate 
taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară 
activitatea în interiorul localităţii de autorizare cu 
excepţia localităţilor unde s-au atribuit mai puţin de 100 
de autorizaţii taxi, unde serviciul de dispecerizare este 
opţional. 
 
(7) În localităţile exceptate prevăzute la alin.(6), unde 
transportatorii autorizaţi nu utilizează serviciile unui 
dispecerat taxi, taxiurile vor fi dotate cu telefoane 
mobile sau alte dispozitive, pentru preluarea 
comenzilor direct de la clienţi. Aceste taxiuri vor avea 
afişat în mod obligatoriu în exterior numărul de telefon 
sau alte modalităţi de apelare; 
 
 (8) Contractele de dispecerizare taxi încheiate cu 
transportatorii autorizaţi trebuie să conţină prevederi 
privind obligaţiile părţilor de a respecta reglementările 
privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat, 
precum şi modul de plată al tarifelor de 
dispecerizare; 
 
 (9) Este interzis tratamentul diferenţiat în cadrul 
unui dispecerat taxi privind atribuirea comenzilor 
taxi către taximetriştii transportatorilor deserviţi. 
 
 
 (10) Contractele de dispecerizare nu pot impune ca 
tarifele de distanţă practicate de transportatorii 

 
 
 
 
Precizare pentru o 
corectă aplicare a 
regulii privind 
localitatea de 
autorizare. 
 
 
Condiţia prevăzută 
la alin. (6) este 
suficientă, nefiind 
necesară o altă 
condiţionare. 
 
 
 
Completare necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederi 
necesare. 
 
 
 
Trebuie restricţionate 
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(10) Dispeceratul poate pune la dispoziţia 
transportatorilor autorizaţi pe care îi deserveşte 
staţii radio de emisie-recepţie pentru dotarea 
taxiurilor, pe bază de contract de închiriere, 
încheiat în condiţii nediscriminatorii. 
 

 
 
 
 
 
 
„(11) Dispeceratul 
este obligat să 
încheie contract de 
dispecerizare cu 
orice transportator 
autorizat care 
solicită în scris acest 
lucru şi activează în 
raza administrativ-
teritorială acoperită 
de autorizaţia de 
dispecerat de taxi.” 

autorizaţi deserviți să fie altele decât cele practicate 
de aceștia sau mai mari decât cele aprobate de 
consiliul local sau Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, pe categorii de autovehicule, 
conform prevederilor art.49. 
 
(11) La solicitarea clientului, dispecerul este obligat 
să comunice acestuia tariful de distanţă practicat de 
autoturismul taxi care va fi pus la dispoziţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12) Dispeceratul poate pune la dispoziţia 
transportatorilor autorizaţi pe care îi deserveşte staţii 
radio de emisie-recepţie sau alte mijloace de 
comunicare, aplicaţii de comandă taxi pentru fiecare 
taxi deservit,  pe bază de contracte, încheiat în condiţii 
nediscriminatorii şi precizate în contractul de 
dispecerizare. 
 
(13) O aplicație de comandă taxi nu poate fi utilizată 
pe teritoriul României decât prin intermediul unui 
dispecerat autorizat în condițiile prezentei legi, cu 
excepția localităților în care prezenta lege nu impune 
existența unui dispecerat. 
 

tendinţele monopoliste 
ale dispeceratelor prin 
stabilirea tarifelor de 
distanţă.. 
 
 
 
Prevedere necesară 
care a fost omisă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
Reglementarea 
utilizării aplicațiilor 
de comandă a fost 
omisă, aceasta 
trebuind să fie 
reglementată.  
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(14) Un dispecerat taxi poate utiliza propria aplicație 
de comandă taxi sau poate utiliza o astfel de 
aplicație, pe bază de contract încheiat cu deținătorul 
acesteia. 
 
(15)  Utilizarea aplicației de comandă taxi nu se 
poate realiza decât la autoturismele taxi și aceasta nu 
exclude obligația dotării acestora cu aparate de taxat 
și emiterea bonului client, în condițiile prezentei legi. 
 
(16) Autoritatea de autorizare înființează Registrul 
autorizaţilor pentru activitatea de dispecerizare în 
care înregistră cel puţin următoarele date: 
 
a) datele de identificare a dispeceratelor taxi; 
 
b) perioada de atribuire a autorizaţiile de dispecerat 
taxi; 
 
c) perioada prelungirii autorizaţiilor; 
 
d) modalitatea de asigurare a comunicării 
comenzilor de fiecare dispecer, pe modalităţi de 
comunicare a comenzilor; 
 
e) sancţiunile aplicate dispeceratelor taxi pentru 
încălcarea prevederilor prezentei legi şi a 
regulamentelor în vigoare.” 

20.   
 
f) dispeceratul impune transportatorilor 
autorizaţi deserviţi practicarea unor tarife 
destinate controlului pieţei si eliminării 

 
 
 
 
 

32. La articolul 16 litera f) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„f) dispeceratul taxi impune transportatorilor autorizaţi 
deserviţi practicarea unor tarife de distanţă, altele 
decât cele stabilite de aceștia;” 

 
 
Combaterea 
intervenţionismului 
dispeceratelor în 
activitatea de taximetrie. 
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concurentei; 
 

 
„f1) dispeceratul nu 
respectă prevederile 
art. 15 alin. (11)”. 

21.   
 
Art.18. - În raport cu localitatea de autorizare, 
transportatorul autorizat poate executa 
transportul în regim de taxi în următoarele 
situaţii: 
 
 
a) permanent, în interiorul localităţii de 
autorizare, la cererea clientului; 
 
b) ocazional, între localitatea de autorizare şi 
alte localităţi sau puncte de interes, numai la 
cererea expresa a clientului, cu acordul 
taximetristului, având obligaţia revenirii în 
localitatea de autorizare după executarea cursei; 
 
 
c) ocazional, între localitatea de autorizare şi 
alte localităţi de peste frontieră, la cererea 
expresă a clientului şi cu acordul 
taximetristului, cu obligaţia revenirii 
autovehiculului în localitatea de autorizare 
după executarea cursei. 

 33. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.18. (1) - În raport cu localitatea de autorizare, 
transportatorul autorizat sau taximetristul stabilit de 
acesta, în condiţiile art.10 alin.(5) lit.b) şi c) poate 
executa transportul în regim de taxi numai în 
următoarele modalități: 
 
a) Nemodificat 
 
 
b) ocazional, între localitatea de autorizare şi altă 
localitate sau punct de interes, numai la cererea expresă 
a clientului, cu acordul taximetristului, acesta având 
obligaţia ca după executarea cursei respective să 
revină imediat în localitatea de autorizare, cu sau fără 
client; 
 
c) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte 
localităţi de peste frontieră, la cererea expresă a 
clientului şi cu acordul taximetristului, cu obligaţia ca 
după executarea cursei respective acesta să revină 
imediat în localitatea de autorizare, cu sau fără client. 
 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), autoturismul 
taxi nu poate staționa în altă localitate decât pentru 
debarcarea sau îmbarcarea clientului solicitant, dar 
nu mai mult de 15 minute, cu excepția 
aeroporturilor.” 

 
 
Trebuie 
reglementată clar 
problema revenirii 
în localitate cu sau 
fără client. 
 
 
 
 
Idem. 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
Pentru eliminarea 
transportului mascat în 
alte localități și 
facilitarea autorităților 
de control să aplice 
sancțiuni pentru 
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staționarea în aceste 
localități. 

22.   
 
Art.19. - Este interzis transportul persoanelor în 
regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de 
taximetrist, care depăşesc localitatea de 
autorizare. 

 34. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.19. – Este interzis transportul persoanelor în regim 
de taxi pe trasee care depăşesc localitatea de autorizare, 
cu excepția cazurilor  stabilite la art.18 alin. (1) lit.b) 
şi c).” 

 
 
Trebuie precizat că 
există o excepţie.  

23.   
 
Art.20. - (1) Taxiurile au acces în condiţii 
egale şi nediscriminatorii în locurile de 
aşteptare a clienţilor, în limita locurilor vacante. 
 
 
 
(2) Accesul în locurile de aşteptare a clienţilor 
poate fi gratuit sau autoritatea administraţiei 
publice locale poate institui o taxă generală, 
plătită de fiecare taxi autorizat. 
 
(4) Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui 
client, taxiurile pot opri şi pe drumurile publice 
cu restricţii privind oprirea, cu excepţia 
locurilor periculoase, cu condiţia să nu fie 
perturbată circulaţia prin această manevră. 
 
 
 
 
 
(7) Se interzice taxiurilor să efectueze 
transport public de persoane în regim de taxi 

 35. La articolul 20 alineatele (1), (2), (4) şi (7) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art.20. - (1) Autoturismele taxi au acces în condiţii 
egale şi nediscriminatorii în toate locurile publice de 
aşteptare a clienţilor, amenajate și semnalizate 
corespunzător, din localitatea de autorizare, în limita 
locurilor vacante. 
 
(2) Accesul autoturismelor taxi în locurile publice de 
aşteptare a clienţilor amenajate şi semnalizate, este 
gratuit. 
 
 
(4) Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui client, 
taxiurile pot opri şi pe drumurile publice cu restricţii 
privind oprirea, cu excepţia zonelor unde depăşirea 
este interzisă, a zonelor destinate trecerilor pentru 
pietoni, a zonelor unde vizibilitatea este sub 50 metri, 
în intersecţii, pe liniile de tramvai şi în zonele unde 
drumul îngustat nu permite circulaţia vehiculelor 
decât pe un rând, cu condiţia să nu afecteze fluenţa şi 
siguranţa circulaţiei. 
 
(7) Este interzis autoturismelor taxi să efectueze 
transport de persoane în regim de taxi sau să staţioneze 

 
 
Definirea locurilor de 
aşteptare ca locuri 
publice, indiferent de 
domeniul proprietăţii. 
 
 
 
Introducerea unor taxe 
este discriminatorie. 
 
 
 
 
Pentru a limita 
opririle abuzive, 
este necesar să fie 
precizate clar 
excepţiile. 
 
 
 
 
 
Precizare necesară 
pentru eliminarea 
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sau să staţioneze în vederea efectuării în mod 
permanent a unor astfel de transporturi în 
interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de 
autorizare. 

în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de 
autorizare, cu excepția cazurilor și condițiilor 
prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2).” 

interpretărilor. 
 
 

24.   
 
 
 
 
 

 

 36. După articolul 20 se introduce un nou articol, 
articolul 201, cu următorul cuprins: 
„Art.201. - (1) În cazul în care organele de control 
autorizate, nominalizate în cadrul art.37 constată că 
sunt îndeplinite cazurile precizate la art.143 alin.(5), 
odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare 
şi sancţionare a contravenţiilor respective vor reţine 
autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz, şi 
aceasta, însoţită de procesul verbal şi documentaţia 
justificativă, va fi trimisă în termen de maximum 7 
zile de la data întocmirii procesului-verbal, la 
emitentul autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, 
care are obligaţia de a o retrage, notificând aceasta 
deţinătorului. 
 
(2) În cazul aplicării prevederilor alin.(1) odată cu 
reţinerea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, vor 
fi reţinute certificatul de înmatriculare şi plăcuţele 
cu numărul de înmatriculare, pentru aplicarea 
măsurii suspendării dreptului de utilizare a 
autovehiculului respectiv  pentru 6 luni. Procedura 
de reţinere şi de restituire a certificatului şi a 
plăcuţelor cu numărul de înmatriculare este 
prevăzută la art.581. 
 
(3) În cazul încălcării prevederilor art.12 alin.(8) se 
aplică sancţiunea suspendării autorizaţiei taxi sau a 
copiei conforme pentru perioada suspendării 
dreptului de utilizare a autovehiculului.” 

 
 
Este necesară 
această procedură 
pentru a putea fi 
aplicată sancţiunea 
retragerii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară 
procedura pentru a 
putea fi aplicată 
măsura suspendării 
dreptului de utilizare. 
Pe perioada 
suspendării, trebuie 
suspendată şi 
autorizaţia sau copia 
conformă. 
 
 
Trimitere necesară. 
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25.   
 
Art.21. - (3) Angajarea serviciilor unui taxi se 
poate realiza telefonic sau prin alte mijloace. 

 37. La articolului 21 alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Angajarea serviciilor unui taxi de către un client 
se poate realiza telefonic, prin aplicaţii de comandă 
taxi, ori prin alte mijloace existente, în condițiile 
prezentei legi.” 

 
 
Precizare fără 
echivoc a tuturor 
modalităţilor de 
comandă a unui 
taxi. 

26.   
 
Art.22. - Se interzice transportul pe o singură 
cursă a mai mult de un client, astfel cum 
acesta este definit la art.11 lit.h). 

 38. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.22. – Este interzis ca în cazul efectuării unei 
curse să se elibereze mai mult de un bon client.” 

 
 
Reformulare necesară 
pentru a exclude orice 
interpretare. 

27.   
 
Art.24. - În cazul angajării taxiului printr-un 
dispecer, locul şi momentul începerii cursei 
sunt locul şi momentul preluării clientului. 

 39. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.24. - În cazul angajării taxiului, în oricare din 
moduri prevăzute la art.21, locul şi momentul 
începerii cursei sunt locul şi momentul preluării 
clientului.” 

 
 
Completare necesară 
existând mai multe 
modalităţi de angajare a 
unui taxi. 

28.   
 
Art.241. - (1) Prin derogare de la prevederile 
art.19 si art.20 alin.(7) si (8), transportul 
persoanelor în regim de taxi se poate realiza 
permanent între localitatea de autorizare şi 
aeroporturile situate în afara acestora. 
 
(2) Pentru asigurarea calităţii transportului în 
regim de taxi a clienţilor la şi de la aeroport, 
administraţia fiecărui aeroport va asigura o 
staţie de debarcare a clienţilor transportaţi către 
aeroport, precum şi locul de aşteptare a 
taxiurilor pentru clienţii transportaţi de la 
aeroport către localităţile de destinaţie. 

 40. Articolul 241 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.241. - (1) Transportul de persoane în regim de taxi 
se poate realiza ocazional între localitatea de autorizare 
şi aeroporturile situate în alte localităţi, cu respectarea 
prevederilor art.18 alin. (1) lit.b) sau c), după caz.  
 
 
(2) Pentru asigurarea calităţii transportului în regim de 
taxi a clienţilor, la şi de la aeroport, administraţia 
fiecărui aeroport va asigura staţii de debarcare a 
clienţilor transportaţi ocazional cu autoturismele taxi 
dinspre localităţile lor de autorizare către aeroport, 
precum şi staţii de îmbarcare, parcări şi locuri de 
parcare de aşteptare a taxiurilor pentru clienţii 

 
 
Recorelare cu 
noile prevederi. 
 
 
 
 
Reglementarea 
accesului 
autoturismelor taxi 
în aeroport și 
reglementarea 
accesului celorlalte 
autovehicule. 
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(3) Locurile de aşteptare vor fi special dotate 
şi amenajate cu peron de îmbarcare pentru 
clienţi. Preluarea clienţilor din aeroport, 
dirijarea şi îmbarcarea acestora în taxiuri şi 
accesul taxiurilor în locul de asteptare se vor 
realiza prin dirijare asigurată de administraţia 
aeroportului, în ordinea aşteptarii taxiurilor. 
Este interzisă practica de abordare a 
clienţilor în interiorul aeroportului de către 
taximetrişti sau interpuşi ori îmbarcarea 
clienţilor în altă ordine decât în ordinea 
precizată.  

transportaţi ocazional de la aeroport către localităţile de 
destinaţie. 
 
(3) În staţiile de debarcare vor avea acces gratuit şi 
nediscriminatoriu şi alte autovehicule de transport 
persoane, care transportă pasageri ai traficului 
aerian. 
 
(4) Staţiile de debarcare vor fi spaţii amenajate şi 
protejate contra intemperiilor, în care autoturismele 
taxi, precum şi celelalte autovehicule de transport 
persoane nu vor staţiona decât pe durata coborârii 
clienţilor transportaţi. 
 
 
(5) Îmbarcarea persoanelor din aeroport, în 
autovehicule, altele decât taxiurile, se realizează 
numai în parcările sau locurile de parcare special 
amenajate, unde acestea aşteaptă persoanele 
respective. 
 
(6) Preluarea clienţilor din aeroport, dirijarea pentru 
îmbarcare a acestora în autoturismele taxi, precum şi 
accesul autoturismelor taxi respective din parcare 
sau locurile de parcare, prevăzute la alin.(10), în 
staţia de îmbarcare, se realizează în conformitate cu 
procedurile stabilite de administraţia aeroportului, în 
ordinea stabilită de aceasta.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilitatea 
acestor activităţi este 
în sarcina 
administraţiei 
aeroportului. 
 
 
Preluari din 
prevederea inițială 
a alin. (3). 
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(4) În locul de aşteptare au acces numai 
taxiurile care deţin autorizaţii taxi emise de 
autorităţile de autorizare din municipiul 
Bucureşti şi judeţul Ilfov şi au volumul 
spaţiului destinat pentru transportul 
bagajelor de cel puţin 500 de litri.  
 
(5) În staţia de debarcare a clienţilor au 
acces toate autovehiculele taxi care 
transportă clienţi dinspre localităţile de 
autorizare. 
 
 
 
 
(6) Administraţia aeroportului are obligaţia 
să afişeze la peronul de îmbarcare a 
clienţilor în taxiuri lista cu tarifele maximale, 
aprobate de autorităţile de autorizare 
prevăzute la alin.(4). 
 
(7) Este interzisă practicarea de către 
taximetrişti a unor tarife superioare faţă de 
tariful afişat pe portiera taxiului cu care aceştia 
operează în localitatea de autorizare pentru 
transportul clienţilor la şi de la aeroport. 
 
 
(8) În parcările aeroportului amenajate 
pentru autovehicule au acces, cu plata 
taxelor legale, toate taxiurile care deţin 
autorizaţie taxi, altele decât cele prevăzute la 

 
(7) În staţia de îmbarcare a clienților preluați din 
aeroport au acces numai autoturismele taxi care 
deţin autorizaţii taxi valabile pentru a prelua şi 
transporta clienţii, alţii decât cei prevăzuţi la 
alin.(10), spre localităţile lor de destinaţie. 
 
 
(8) Este interzisă practica de a aborda clienţii în 
interiorul aeroportului, de către taximetrişti sau 
interpuşi ai acestora, îmbarcarea clienţilor în altă 
ordine şi alte condiţii decât cele prevăzute la alin.(6) 
sau (7), după caz, ori nerespectarea conduitei de 
către taximetrişti în zona publică aeroportuară, 
stabilită de administraţia aeroportului.  
 
(6) Se abrogă. 
 
 
 
 
 
(9) Este interzisă practicarea de către taximetrişti a altor 
tarife faţă de tarifele afişate pe portiera autoturismului 
taxi şi pe lista cu tarife, cu care aceştia operează, în 
cazul transportului clienţilor la/de la aeroport, din/către 
alte localităţi, sau în cazul depăşirii limitei localităţii 
de autorizare, după caz. 
 
(10) Staţionarea autoturismelor taxi în perimetrul 
aeroporturilor pentru aşteptarea clienţilor, la 
comanda acestora, precum şi îmbarcarea lor este 
permisă numai în parcările sau locurile de parcare 

 
Preluari din 
prevederea inițială 
a alin. (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluari din 
prevederea inițială 
a alin. (7). 
 
 
 
 
Preluare din 
prevederea inițială 
a alin. (8). 
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alin. (4), care aşteaptă preluarea clienţilor, 
pe bază de contract sau pe bază de comandă 
realizată prin dispecerat taxi, pentru 
deplasarea acestora la alte destinaţii decât 
municipiul Bucureşti si judeţul Ilfov. 

special amenajate și semnalizate de administraţia 
aeroportului, conform prevederilor alin.(2).” 

29.   
 
Secţiunea 3: Executarea transportului de 
persoane în regim de închiriere a 
autoturismului. 

 41. Titlul Secţiunii a 3-a a Capitolului II se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Secţiunea a 3-a: Executarea transportului de persoane 
în regim de închiriere” 
 

 
 
În conformitate cu 
definiția de la art. 
11. 

30.   
 
Art.25. - (1) Transportul în regim de închiriere 
este serviciul de transport public de persoane, 
executat cu un autoturism cu conducător auto, 
pus la dispoziţia clientului pe bază de contract 
pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau 
pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei 
contractate, pe bază de documente fiscale, 
conform prezentei legi. Transportul în regim 
de închiriere se realizează pe orice traseu, la 
cererea expresă a clientului, cu obligaţia 
revenirii autovehiculului în localitatea de 
autorizare după efectuarea transportului 
respectiv, conform contractului. Conducătorul 
auto trebuie, obligatoriu, să deţină atestat 
profesional şi să fie angajat al transportatorului 
autorizat. 
 
(2) Transportatorul autorizat respectiv poate 
execută şi serviciul de închiriere de autoturisme 
fără conducător auto, pe care le pune la 
dispoziţia clienţilor pe bază de contract. 

 42. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.25. - (1) Transportul în regim de închiriere este 
serviciul de transport contra cost de persoane, executat 
pe bază de copie conformă, cu un autoturism cu până 
la 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, pus la 
dispoziţia clientului, cu sau fără conducător auto, de 
către transportatorul autorizat, pe bază de contract 
încheiat pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau 
pe zi. În cazul contractului încheiat cu o persoană 
fizică este obligatorie plata anticipată a prestaţiei 
contractate, pe bază de documente fiscale, conform 
prezentei legi.  
 
 
 
 
 
 
(2) Transportul în regim de închiriere se realizează pe 
orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligaţia 
revenirii autoturismului în localitatea de autorizare după 
efectuarea transportului respectiv, conform contractului. 

 
 
Reformulare 
pentru armonizare 
cu textele 
anterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este prevedere 
preluată de la alin. 
(1). Completare 
necesară. 
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(3) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca 
serviciu exclusiv, se poate executa de către 
orice operator economic înregistrat la 
registrul comerţului în condiţiile legii, pe 
baza certificatului de înmatriculare emis de 
acesta. 
 
 
(4) În cazul executării serviciului de închiriere 
de autoturisme, clienţii suportă, în afara 
contractului, costurile carburanţilor consumaţi, 
taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv 
costul asigurării pentru daunele produse 
transportatorului autorizat din cauze imputabile 
clientului. 
 
(5) În cazul executării serviciului de închiriere 
de autoturisme, transportatorul autorizat sau 
operatorul economic, după caz, nu poate 
închiria autoturismul dacă clientul nu face 
dovada că deţine toate documentele valabile 
pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul 
respectiv. Închirierea autoturismului fără 
conducător auto se va menţiona expres în 
contractul de închiriere, care trebuie să conţină 
şi prevederi privind obligaţiile clientului privind 
restituirea vehiculului. 
 

În cazul autoturismului închiriat cu conducător auto, 
acesta va deţine obligatoriu certificat de atestare 
profesională şi va fi utilizat de transportatorul autorizat 
în situaţiile prevăzute la art.10 alin.(6) lit.c). 
 
(3) Se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În cazul executării serviciului de transport în regim 
de închiriere cu autoturisme fără conducător auto, 
clienţii suportă, în afara contractului, costurile 
carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de 
acces, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse 
transportatorului autorizat din cauze imputabile 
clientului. 
 
(4) În cazul executării serviciului de transport în regim 
de închiriere cu autoturisme, fără conducător auto, 
transportatorul autorizat nu va închiria autoturismul 
dacă clientul nu face dovada că deţine permisul de 
conducere valabil pentru a avea dreptul de a conduce 
autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără 
conducător auto se va menţiona expres în contractul de 
închiriere, care trebuie să conţină şi prevederi privind 
obligaţiile clientului privind restituirea vehiculului. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederi preluate de 
la alin. (2) și (4) 
reformulate. 
Este necesar să se 
precizeze că obligaţia 
este numai în cazul 
închirierii fără 
conducător auto. 
 
 
Se înlocuieşte „poate” 
cu „va” întrucât poate 
fi interpretat subiectiv. 
Se elimină categoria 
“operator economic” 
care constituia o 
abordare incompatibilă 
în raport cu 
transportatorul 
autorizat. 
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(6) Pentru executarea serviciului de transport în 
regim de închiriere, la bordul autoturismului 
trebuie să existe: 
a) copia conformă a autorizaţiei de transport 
în regim de închiriere, care este valabilă în 
prezenţa documentelor menţionate la art.12 
alin.(1) lit.a), c), d) si e); 
b) documentul fiscal cu regim special valabil 
privind plata anticipată a întregului 
transport contractat; 
c) contractul încheiat între transportatorul 
autorizat şi client; 
d) documentele stabilite conform legislaţiei 
în vigoare privind circulaţia rutieră. 
 
(7) Pentru executarea serviciului de 
închiriere de autoturisme, la bordul 
autoturismului trebuie să existe copia 
conformă a certificatului de înmatriculare 
emis de registrul comerţului, eliberată, la 
cerere, de către autoritatea de autorizare 
pentru o durată de 5 ani. Copia conformă 
este valabilă în prezenţa următoarelor 
documente sau însemne, respectiv: 
a) certificatul de înmatriculare al 
autoturismului cu anexa privind inspecţia 
tehnică periodică valabilă; 
b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor 
acestora pentru riscuri ce cad în sarcina 
transportatorului autorizat; 
c) asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto; 
d) contractul de închiriere al autoturismului 

(5) Pentru executarea transportului în regim de 
închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe 
documentele corespunzătoare prevăzute la art.12 
alin.(1) lit. a), c)-e), i) și j). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-a reformulat 
alin. (6) și 
cerințele din alin. 
(6) sunt epuizate în 
art.12 alin.(1). 
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şi documentele de plată anticipată a 
serviciului. 
(8) La efectuarea controlului, în cazul lipsei 
documentelor sau însemnelor prevăzute, se 
aplică prevederile art. 12. 
 
 
 
 
(9) Este interzis a se executa transport în regim 
de taxi cu autoturisme destinate transportului în 
regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în 
dotare aparate de taxat sau staţii radio de 
emisie-recepţie şi să nu aibă înscrisuri, însemne, 
dotări şi accesorii stabilite pentru taxiuri, 
conform prevederilor prezentei legi. 
 
(10) Autoturismele utilizate în efectuarea 
serviciului de transport în regim de închiriere 
sau în efectuarea serviciului de închiriere de 
autoturisme trebuie să aibă ataşate, vizibil, pe 
coltul stânga jos al parbrizelor faţă şi spate, câte 
un ecuson realizat şi eliberat în condiţiile art.11 
alin.(6) si (7), pentru întreaga perioadă de 
valabilitate a copiei conforme. 
 
(11) Transportatorii autorizaţi sau operatorii 
economici, după caz, sunt obligaţi ca, pe 
cheltuiala proprie, să asigure clientul pentru 
eventualele accidente suferite de acesta în 
timpul transportului, pentru cauze imputabile 
transportatorului, respectiv operatorului 
economic sau, după caz, conducătorului 

 
 
(6) La efectuarea controlului, în cazul lipsei cel puțin a 
unuia din documente sau a ecusonului RENT CAR, se 
aplică în mod corespunzător prevederile art. 12. 
 
(7) Este interzis a se executa transport în regim de 
închiriere cu autoturisme taxi. 
 
(8) Este interzis a se executa transportul în regim de taxi 
cu autoturisme destinate transportului în regim de 
închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de 
taxat staţii radio de emisie-recepţie sau alte aplicații de 
comunicare pentru a prelua comenzi şi să nu aibă 
înscrisuri, însemne, dotări şi accesorii stabilite pentru 
taxiuri, conform prevederilor prezentei legi. 
 
(9) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de 
transport în regim de închiriere trebuie să aibă ataşate  
pe colţul stânga jos al parbrizelor faţă şi spate, câte un 
ecuson vizibil realizat şi eliberat în condiţiile art.11 
alin.(8) si (9), pentru întreaga perioadă de valabilitate a 
copiei conforme. 
 
 
 
(10) Transportatorii autorizaţi sunt obligaţi ca, pe 
cheltuiala proprie, să asigure clientul pentru eventualele 
accidente suferite de acesta în timpul transportului, 
pentru cauze imputabile transportatorului autorizat, în 
cazul închirierii fără conducător auto sau imputabile 
conducătorului autoturismului, în cazul închirierii cu 
conducător auto.” 

 
 
Prevedere omisă care nu 
este respectată nefiind 
sancţiune. 

 
 
Completare 
necesară. 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
Completare pentru 
o mai bună 
explicitare. 
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autovehiculului. 
31.   

 
Art.26. – (3) b) dovada plăţii în contul agenţiei 
Autorităţii Rutiere Române - ARR a taxei 
privind testarea. 
 
 
Art. 26 - (5) În caz de nepromovare a testului-
grilă, conducătorul auto are dreptul la o nouă 
testare după maximum 15 zile, în condiţiile 
respectării prevederilor alin.(3) lit.b). 
 
 
(6) După un al doilea test nepromovat 
conducătorul auto mai poate solicita o nouă 
testare numai după absolvirea unui nou curs de 
pregătire profesională. 

 43. La articolul 26 alineatul (3) litera b) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„b) dovada plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere 
Române - ARR a taxei privind testarea cu testul-grilă.” 
 
44. La articolului 26 alineatele (5) şi (6) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„(5) În caz de nepromovare a testului-grilă, 
conducătorul auto poate solicita alte testări în decurs 
de maximum un an de la absolvirea cursului 
prevăzut la alin.(3) lit.a), în condiţiile respectării 
prevederilor alin.(3) lit.b) pentru fiecare testare. 
 
(6) După ultimul test nepromovat în termenul 
prevăzut la alin.(5) conducătorul auto mai poate 
solicita alte testări numai după absolvirea unui nou curs 
de pregătire profesională, cu respectarea prevederilor 
alin.(5) în caz de nepromovare”. 

 
 
Precizare că testarea se 
realizează pe bază de test 
grilă. 

 
 
 
De aplicat în caz 
similar ca la 
obţinerea permisului 
de conducere. 
 
 
Menţinerea 
valabilităţii 
absolvirii cursului în 
vederea susţinerii şi 
a altor teste 

32.   
 
Art.27. - (3) Pentru a putea urma cursurile de 
pregătire profesională, conducătorii auto 
solicitanţi vor prezenta următoarele documente: 
 
g) adeverinţă eliberată de serviciul poliţiei 
rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu 
au avut suspendat dreptul de a conduce un 
autovehicul pentru conducerea autovehiculului 
sub influenţa alcoolului sau a substanţelor 
stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente 
rutiere soldate cu victime, din culpa lor. 

 45. La articolul 27 alineatul (3) partea introductivă şi 
litera g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(3) Pentru a urma cursurile de pregătire profesională, 
conducătorii auto solicitanţi vor prezenta următoarele 
documente: 
 
g) adeverinţă eliberată de serviciul poliţiei rutiere, în a 
cărei rază teritorială persoana îşi are domiciliul sau 
reşedinţa, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut 
suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru 
conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau 
a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în 
accidente rutiere soldate cu victime, din culpa acesteia.” 

 
 
Se elimină „a putea” 
întrucât poate fi 
interpretat subiectiv. 
 
 
Precizare necesară. 
 

33.    46. La articolul 28 alineatul (1) se modifică şi va avea  
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Art.28. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii 
profesionale se eliberează pentru o perioadă 
nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani, 
acordată în urma susţinerii testului-grilă, în 
condiţiile prevederilor art.26 alin.(4). 

următorul cuprins: 
„Art.28. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii 
profesionale se eliberează pentru o perioadă 
nedeterminată, cu viza obligatorie la fiecare 5 ani, 
acordată în urma susţinerii testului-grilă şi promovării 
acestuia, în condiţiile prevederilor art.26 alin.(4).” 

 
Reformulare 
necesară pentru a 
nu se înţelege că se 
vizează o singură 
dată după 5 ani. 

34.    47. După articolul 28 se introduce un nou art. 281 cu 
următorul cuprins: 
„Art. 281 – (1) Certificatul de atestare a pregătirii 
profesionale a taximetristului/conducătorului auto va 
fi reţinut de autoritatea administraţiei publice locale 
care a înregistrat în cazierul de conduită 
profesională o abatere gravă a acestuia. Reţinerea va 
fi notificată deţinătorului certificatului precum şi 
angajatorului acestuia, după caz.  
Dacă în termen de 15 zile de la data notificării, 
taximetristul/conducătorul auto nu a contestat 
măsura reţinerii sau respingerea contestaţiei a rămas 
definitivă, autoritatea administraţiei publice locale 
va solicita documentat autorităţii emitente a 
certificatului respectiv, suspendarea acestuia; 
 
(2) Autoritatea emitentă a certificatului respectiv 
suspendă certificatul de atestare a pregătirii 
profesionale, notificând decizia deţinătorului 
acestuia; 
 
(3) Taximetristul/conducătorul auto respectiv are 
dreptul să primească înapoi certificatul de atestare a 
pregătirii profesionale în următoarele cazuri:  
 
a) taximetristul/conducătorul auto a contestat în 
instanţă decizia prevăzută la alin. (2), iar hotărârea 

 
 
Este necesară 
stabilirea unei 
proceduri unitare, 
cu finalitate, 
privind sancţiunile 
administrative 
referitoare la 
reţinerea 
certificatului de 
atestare a pregătirii 
profesionale. 
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judecătorească de anulare a deciziei a rămas 
definitivă şi executorie. În acest caz, abaterea care a 
stat la baza reţinerii certificatului va fi radiată din 
cazierul de conduită profesională ca abatere gravă; 
 
b) taximetristul/conducătorul auto a susţinut din nou 
testul grilă prevăzut la art. 26 alin. (2), în condiţiile 
alin. (3) al aceluiaşi articol, după cel puţin 6 luni de 
la data notificării deciziei de suspendare prevăzută la 
alin. (2)”. 

35.   
 
Art.30 – (1) b) autoturismele taxi sunt dotate 
legal cu staţii radio de emisie-recepţie sau cu 
telefoane mobile, după caz, în stare de 
funcţionare; 

 48. La articolul 30 alineatul (1) litera b) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu staţii radio de 
emisie-recepţie, cu telefoane mobile, cu alte mijloace 
de comunicare cu dispeceratul sau de utilizare a 
aplicațiilor de comandă taxi, după caz, în stare de 
funcţionare”. 
 
49. La articolul 30 după alineatul (2) se introduc trei 
noi alineate, alineatele (21) - (23) care vor avea 
următorul cuprins: 
„(21) Consiliul local sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, poate stabili prin 
hotărâre ca prin contractul de atribuire a serviciului 
de transport în regim de taxi la nivelul localităţii să 
poată fi utilizate unul sau mai multe autoturisme taxi 
și pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi, în 
măsura în care aceste autoturisme pot fi 
achiziționate, cu respectarea prevederilor alin. (23). 
 
(22) Pentru taxiul destinat transportului de persoane 
cu dizabilităţi, autoturismul achiziționat, agreat, 
trebuie să fie dotat cu uşă rabatabilă laterală, cu 

 
 
Sunt diverse 
mijloace de 
comunicare cu 
dispeceratul. 
 
 
 
 
 
Conform 
reglementărilor în 
vigoare trebuie 
asigurate mijloace 
de transport şi 
pentru persoanele 
cu dizabilităţi. 
 
 
Trebuie stabilit un 
sistem de facilităţi 
pentru procurarea 
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trapă de urcare, cu spaţiul necesar pentru persoana 
transportată în cărucior, cu sisteme de asigurare a 
acestuia în timpul mersului, cu loc pentru însoţitori 
şi bagajele acestora. 
 
(23) În condiţiile în care tarifele aplicate nu acoperă 
costurile dotării şi/sau ale serviciului executat, 
asigurând un profit rezonabil, autoritatea 
administraţiei locale acordă facilităţile, precum: 
- reduceri de taxe şi tarife; 
- compensarea unei cote din tariful de transport 
pentru persoanele cu dizabilităţi; 
- sprijin financiar pentru achiziţionarea de vehicule 
pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi.” 

unor astfel de 
autoturisme. 
 
 
 
Idem 

36.   
 
Art.31. - (2) Linia mediană orizontală a 
caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi 
marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de 
carouri tip şah, de culori alternative alb si 
negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme şi 
5 x 5 cm la celelalte vehicule. 
 
(3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în 
trafic, caroseria acestuia, în totalitate sau cel 
puţin începând cu partea de deasupra benzii 
duble tip şah, va avea culoarea galbenă, dacă 
prin hotărâre a consiliului local, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
nu s-a stabilit o altă culoare, cu consultarea 
asociaţiilor. 
 
(5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o 

 50. La articolul 31 alineatele (2), (3), (5) şi (6) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, plasată sub 
nivelul geamului portierelor, va fi marcată pe părţile 
laterale de o bandă dublă de carouri tip şah, de culori 
alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la 
autoturisme si 5 x 5 cm la celelalte vehicule. 
 
 
(3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, 
caroseria acestuia, în totalitate sau cel puţin elementele 
situate de la banda dublă de carouri tip şah în sus, 
vor fi de culoare galbenă, dacă prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, nu s-a stabilit o altă culoare, cu 
consultarea asociaţiilor profesionale, definite la art.54. 
 

 
(5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă 

 
 
Precizări necesare. 
 
 
 
 
 
 
Completări 
necesare. 
 
 
 
 
 
 
 
Precizări necesare pentru o 
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lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul 
TAXI pe faţă şi spate, aprinsă permanent în 
timpul programului de lucru şi care conţine 
două lămpi suplimentare, de culori diferite, a 
căror semnificaţie, văzute din faţă, este 
următoarea: 
 
a) în stânga, o lampă de culoare roşie care, 
atunci când este aprinsă, indică poziţia 
"Ocupat" a taxiului, respectiv există 
comandă client şi prestaţia se tarifează; 
 
b) în dreapta, o lampă de culoare verde care, 
atunci când este aprinsă, indică poziţia 
"Liber" a taxiului, respectiv nu există 
comandă client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) În cazul taxiurilor aparţinând 
transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi 
astfel dimensionată încât pe părţile laterale, 
opţional, să se poată înscrie vizibil datele de 
identificare ale acestuia sau ale dispeceratului 
taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul 
comerţului, şi numărul de apel telefonic al 

taxi, cu compartimente de culori diferite, luminate 
separate, vizibile din faţă şi din spate în mod identic. 
Semnificaţia compartimentelor luminate, văzute din 
faţă, este următoarea: 
 
 
 
a) compartimentul central de culoare galbenă, cu 
înscrisul “TAXI” pe faţă şi spate, luminat permanent 
în timpul programului de lucru, semnifică prezenţa 
în activitate a taxiului; 
 
b) compartimentul din stânga de culoare roşie, când 
este luminat semnifică prezenţa în program a 
taxiului în poziţia “OCUPAT”, respectiv taxiul este 
ocupat de client şi prestaţia se tarifează de către 
aparatul de taxat cu “tariful de distanţă” în timpul 
deplasării și cu ”tariful orar” în timpul staționării 
sau circulației sub viteza de comutare; 
 
c) compartimentul din dreapta de culoare verde, 
când este luminat semnifică prezenţa în program a 
taxiului în poziţia “Liber”, respective taxiul este în 
aşteptarea preluării unui posibil client şi la aparatul 
de taxat nu este activată operațiunea de taxare. 
 
 (6) În cazul taxiurilor utilizate de transportatorul 
autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât 
pe părţile laterale, opţional, să se poată înscrie vizibil 
datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului 
taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul comerţului, 
şi numărul de apel al dispeceratului taxi, al telefonului 
propriu, sau al aplicației de comandă taxi, după caz.” 

mai bună claritate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reformulări 
necesare 
Semnificaţia 
trebuie explicitată 
pentru o mai bună 
înţelegere de către 
organele de 
control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare 
necesară. 
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dispeceratului taxi care îl deserveşte. 
37.   

 
Art.33. - b) poziţia "Ocupat" - poziţia în care 
lampa de culoare roşie din lampa taxi este 
aprinsă permanent, iar taximetrul se află în 
poziţia de funcţionare "Ocupat", caz în care 
calculul preţului se efectuează pe baza tarifului 
de pornire şi a tarifului pe distanţa parcursă 
şi/sau pe durata staţionării sau a circulaţiei 
sub viteza de comutare; 

 51. La articolul 66 litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„b) poziţia "Ocupat" - poziţia în care numai 
compartimentul lămpii de culoare roşie este luminat şi 
taximetrul se află în poziţia de funcţionare "Ocupat", caz 
în care calculul preţului prestaţiei se efectuează pe baza 
tarifului de pornire şi a tarifului pe distanţă, precum şi a 
tarifului de staţionare, după caz;” 

 
 
Precizări pentru 
eliminarea 
interpretărilor. 

38.   
 
Art.34. - În cazul în care taxiul este folosit de 
transportatorul autorizat sau de taximetrist în 
alte scopuri decât transportul în regim de taxi, 
se instituie poziţia de operare "Privat", caz în 
care autovehiculul poate circula numai cu 
aparatul de taxat în poziţia "Liber" şi lampa 
taxi scoasă de pe cupolă. 

 52. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.34. - În cazul în care taxiul este folosit de 
transportatorul autorizat sau de taximetrist în alte 
scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie 
poziţia de operare "Privat", caz în care autovehiculul 
poate circula numai cu aparatul de taxat dezactivat şi 
lampa taxi scoasă de pe cupolă.” 

 
 
Eliminarea contorizării 
în aparatul de taxat a 
km rulaţi în gol - se 
elimină înregistrarea 
în contabilitate a 
sumelor cheltuite pe 
carburanţii folosiţi 
modulș de operare 
privat. 

39.   
 
Art.35. - (1) Pe portierele din faţă ale taxiului 
se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de 
distanţă (lei/km), practicate pe timp de zi şi 
pe timp de noapte, ale căror modele şi 
dimensiuni vor fi stabilite prin hotărâre a 
consiliului local sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, astfel 
încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 
metri. 
 

 53. La articolul 35 alineatele (1) şi (2) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„Art.35. - (1) Pe portierele din faţă ale taxiului se aplică 
înscrisuri privind valorile tarifului de distanţă, a 
tarifului de staţionare, a tarifului de pornire pe timp 
de zi şi pe timp de noapte care să fie vizibil de la 
minimum 5 metri.  
 
 
 
 
 

 
 
S-a dovedit că pentru 
modelul acestor 
înscrisuri nu este 
necesară implicarea 
consiliilor locale. 
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(2) Taxiul trebuie sa aibă afişat în interior, la 
loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de 
către client, cuprinzând titularul legal al 
autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţă, de 
staţionare şi de pornire, pe timp de zi şi pe 
timp de noapte, purtând ştampila primăriei 
localităţii de autorizare, precum şi un ecuson 
cuprinzând numele şi fotografia 
conducătorului auto. 

(2) Taxiul trebuie să aibă afişat în interior, la loc vizibil, 
o listă care să poată fi consultată de către client, 
cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele 
prevăzute la alin.(1), precum şi un ecuson cuprinzând 
numele, calitatea de angajat şi fotografia 
conducătorului auto. Lista cu tarifele şi ecusonul va 
purta ştampila şi semnătura transportatorului 
autorizat.” 

Pentru eliminarea 
formalităţilor 
birocratice. 

40.   
 
Art.36. - (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe 
lângă staţia radio de emisie-recepţie, un 
dispozitiv GPS de monitorizare. 
 

 54. La articolul 36 alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.36. - (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă 
staţia radio de emisie-recepţie un telefon şi/sau alte 
mijloace de comunicare, prevăzute de prezenta lege, 
după caz, şi opţional un dispozitiv GPS de 
monitorizare.” 

 
 
Completare necesară privind 
şi alte  
mijloace de comunicare. Se 
stabilește că existența 
dispozitivului GPS trebuie 
să rămână opțională.                           

41.   
 
Art.37. - (1) Pe toată durata activităţii 
taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce 
priveşte respectarea prevederilor prezentei 
legi de către reprezentanţii organelor de 
control autorizate, respectiv: 
 
 
 
 
a) administraţia publică locală; 
 
 
 
 
b) organele fiscale locale şi judeţene; 

 55. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.37. - (1) Activitatea de transport în regim de 
taxi şi în regim de închiriere va fi supusă controlului 
de către organele de control autorizate, în ceea ce 
priveşte respectarea prevederilor prezentei legi. 
Organele de control autorizate şi principalele 
prevederile care fac obiectul controlului sunt 
următoarele: 
 
a) administraţia publică locală deliberativă sau 
autoritatea de autorizare, după caz, pentru: art.4, 
art.7, art.10, art. 12, art.14, art.141-art.143, art.15, 
art.16, art.18-26, art.30, art.37, art.42, art. 43 şi 
art.52; 
 
b) inspectorii ANAF şi ai Gărzii financiare pentru: 

 
 
Stabilirea 
domeniilor de 
supraveghere şi 
control pentru 
fiecare autoritate, 
pentru a nu exista 
paralelism. 
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c) organele de specialitate din cadrul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, 
precum şi din unităţile sale teritoriale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Autoritatea Rutieră Română - ARR, prin 
reprezentanţele teritoriale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Biroul Român de Metrologie Legală, prin 
reprezentanţele teritoriale; 
 
 
 

art.141 alin. (4), art. 143 alin. (4) lit. c) şi j), alin. (5) 
lit. e), art.37 alin.(3) lit. e), g) şi h), art.42, art.43 alin. 
(1) şi (2), art.48, art.49 şi art.52 alin.(2) lit. l) şi m); 
 
c) serviciul poliţiei locale pentru prevederile 
precizate la lit. a), împreună cu reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale după caz. În activitatea 
de control reprezentanţii poliţiei locale vor realiza şi 
alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale consiliului 
local sau, după caz, ale Consilului General al 
Municipiului Bucureşti. Pe raza teritorială a 
localităţii de autorizare, poliţia locală poate executa 
controlul şi asupra autoturismelor şi vehiculelor sub 
3,5 tone, care tranzitează localitatea, care execută 
trasporturi contra cost; 
 
d) Inspectoratul de Stat pentru Control în 
Transporturile Rutiere (I.S.C.T.R.) din cadrul 
Ministerului Transporturilor, prin inspectorii de 
trafic, pentru: art.7, art.143 alin. (4) lit. l), art.37 
alin.(3) lit.i), art. 371 alin. art.52 alin.(2) lit.c) şi 
art.581; 
 
e) poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General 
al Poliţiei Române pentru: art. 143 alin. (4) lit. b), k), 
m) şi n), art. 25 alin. (4) şi (10), art. 26 alin. (1) şi 
art.34; 
 
f) reprezentanţa teritorială a Biroului Român de 
Metrologie Legală pentru: art.26 alin.(1) lit. d), art. 
37 alin. (3) lit. b) şi c), art.39-41, art.43 alin.(2), art.45 
şi art.52 alin. (2) lit. j); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

f) structurile poliţiei rutiere din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române; 
 
g) Regia Autonomă "Registrul Auto Român", 
prin reprezentanţele teritoriale; 
 
 
 
 
h) Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor, prin oficiile teritoriale; 
 
 
 
 
 
i) inspectoratele teritoriale de muncă. 
 
 
 
(2) În traficul rutier, controlul autovehiculelor 
se va efectua de către reprezentanţii autorităţilor 
menţionate la alin.(1) lit.a)-c), e), g) si h), 
numai împreună cu poliţia rutieră. 
 
 
(3) Principalele obiective ale controlului 
efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de 
reglementările specifice, emise de organismele 
prevăzute la alin.(1), precum şi următoarele: 
 
a) controlul existenţei valabilităţii şi utilizării 
autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după 

g) Inspectoratul teritorial de muncă pentru: art.10 
alin.(14) şi (15), art.37 alin.(3) lit.j); 
 
h) Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, prin 
reprezentanţele teritoriale, pentru respectarea 
reglementărilor specifice privind starea tehnică a 
vehiculelor şi condiţiile de agreare a taxiurilor, 
inclusiv art.121, art.30 alin. 1) şi art.52 lin. (2) lit. o); 
 
i) Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor, prin oficiile teritoriale, pentru 
respectarea reglementărilor specifice privind 
calitatea serviciilor şi respectarea obligaţiilor faţă de 
clienţi, inclusiv prevederile art. 37 alin.(3) lit.f), art. 
49, art.52 alin.(3) şi art. 66; 
 
j) Poliţia transporturi aeriene şi Poliţia de frontieră, 
după caz, pentru art.241 şi, respectiv, art.18 alin. (1) 
lit.c). 
 
(2) În traficul rutier, oprirea autovehiculelor aflate în 
circulaţie pentru control se va efectua de către 
reprezentanţii autorităţilor menţionate la alin.(1), cu 
excepţia lit.c), d) şi e), numai împreună cu structurile 
poliţiei rutiere sau ale poliţiei locale, după caz. 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
a) controlul existenţei, valabilităţii, concordanţei cu 
prevederile art.10 alin.(5) şi (6) şi a art.12 şi a 
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caz, precum şi a ecusoanelor şi a celorlalte 
documente stabilite de prezenta lege; 
 
 
b) controlul funcţionării aparatului de taxat şi al 
integrităţii sigiliilor; 
 
c) controlul corespondenţei dintre indicaţiile 
furnizate în exterior de lampa taxi şi indicaţiile 
şi înregistrările aparatului de taxat; 
 
d) controlul respectării prevederilor privind 
aplicarea tarifelor şi a nivelului acestora; 
 
e) momentul când a fost descărcat în memorie 
ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau 
ultimul bon client; 
 
f) daca clienţii primesc bonul client şi dacă 
conţinutul acestuia este conform cu prevederile 
legii; 
 
g) preluarea spre analiza şi control a datelor din 
memoria fiscală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modului de utilizare a autorizaţiei taxi sau a copiei 
conforme, după caz, precum şi a ecusoanelor şi a 
celorlalte documente stabilite de prezenta lege; 
 
b) Nemodificat 
 
 
c) Nemodificat 
 
 
 
d) Nemodificat 
 
 
e) momentul când a fost descărcat în memoria fiscală a 
aparatului de taxat ultimul raport fiscal de închidere 
zilnică sau ultimul bon client; 
 
f) Nemodificat 
 
 
 
g) preluarea spre analiză şi control a datelor din 
memoria fiscală a aparatului de taxat; 
 
h) controlul existenţei fiscalizării aparatului de taxat, 
existenţei şi funcţionării staţiei radio, a telefonului 
mobil sau a altor mijloace de comunicare, după caz, 
precum şi funcţionarea acestora în conformitate cu 
numerele de telefon afişate; 
 
i) controlul autoturismelor care efectuează transport 
de persoane contra cost sau a autovehiculelor, cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea 
atribuţiilor de control. 
Completarea 
atribuţiilor de control. 
 
 
 
 

Recorelare cu 
prevederile 
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(4) Controlul efectuat în condiţiile alin.(1), în 
timpul deplasării taxiului în poziţia "Ocupat", se 
efectuează, de regulă, în caz de flagrant. 
 
 
 
 
 

capacitate maximă autorizată de până la 3,5 tone, 
care efectuează transport de mărfuri, fără a deţine 
autorizaţiile legale în acest sens; 
 
j) controlul legalităţii utilizării conducătorilor auto şi 
a timpilor de lucru a acestora. 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
(5) În cazul întocmirii de documente de sancţionare 
reprezentanţii organelor de control autorizate au 
obligaţia să notifice autorităţii de autorizare, în 
termen de maxim 7 zile lucrătoare, întocmirea 
notelor de constatare sau a proceselor-verbale de 
contravenţie şi de sancţionare, pentru a fi menţionate 
în baza de date privind cazierul de conduită 
profesională a taximetriştilor sau abaterile 
transportatorilor autorizaţi. 
 
(6) În cazul întocmirii pe numele taximetristului a 
unui proces-verbal de  sancţionare privind reţinerea 
autorizaţiei taxi, a certificatului de înmatriculare sau 
a dovezii înlocuitoare, a permisului de conducere şi a 
atestatului profesional, pentru suspendarea sau 
retragerea acestora, precum şi suspendarea 
activităţii sau a dreptului de utilizare a 
autovehiculului, reprezentanţii organelor de control 
autorizate au obligaţia să notifice imediat autoritatea 
de  autorizare emitentă, conform prevederilor 
alin.(5), pentru a lua măsurile care se impun. 
 

anterioare şi 
diminuarea 
concurenţei neloiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru buna 
funcţionare a bazei de 
date privind abaterile 
sau cazierul de 
conduită profesională 
este necesară 
evidenţierea abaterilor 
constatate de organele 
abilitate în acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impune existenţa unei 
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(7) Vor fi sancţionate pe linie administrativă, inclusiv 
prin retragerea dreptului de control, persoanele cu 
atribuţii specifice din cadrul organelor de control 
autorizate, nominalizate în cadrul art.37, pentru 
nerespectarea prevederilor prezentei legi privind 
modul de realizare a controalelor. 
 
(8) Controlul la sediul transportatorilor autorizaţi și 
a dispeceratelor taxi se realizează de către 
reprezentanţii autorităţilor menţionate la alin.(1) 
lit.a) - e), g) și h). 
 
(9) Controlul privind respectarea prevederilor 
prezentei legi de către conducătorii autoturismelor 
de transport persoane contra cost, în regim de taxi şi 
în regim de închiriere, atât pe raza localităţii de 
autorizare cât şi în afara acesteia, se realizează, de 
regulă, de către structurile serviciilor din cadrul 
poliţiei locale, aflate în subordinea primăriilor. 
În activitatea de control, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi, autoritatea administraţiei 
locale va participa în echipe mixte, în cazurile mai 
complexe, cu aceste structuri ale poliţiei locale. 
 
(10) Controlul taxiurilor se poate efectua, de către 
toţi reprezentanţii prevăzuţi la alin.(1), în locurile de 
aşteptare clienţi, în momentul staţionării sau în 
traseu când circulă fără client, iar când circulă cu 
client numai în caz de flagrant, când lampa taxi de 
culoare roşie, nu este în funcţiune sau circulă cu 
client, cu lampa taxi de culoare verde în funcțiune.” 

sancţiuni în cazul 
neefectuării sau 
efectuării neconforme a 
controalelor. 
 
 
 
 
 
Normă necesară privind 
controlul la sediu. 

 
 
 
Trebuie instituită 
responsabilitatea 
realizării 
controlului de 
către administrația 
locală prin 
intermediul 
serviciilor de 
poliție locală așa 
cum este de regulă 
în celelalte state 
 
 
Este necesar de a se 
stabili cu claritate cazul 
de flagrant, pentru a nu fi 
interpretat. 

 

42.    56. După articolul 37 se introduce un nou articol, 
articolul 371, cu următorul cuprins: 
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„Art.371. - (1) Inspectorii de trafic, prevăzuţi la 
art.37 alin.(1) lit.d), au dreptul să oprească în trafic 
autoturismele şi autovehiculele cu masa maximă 
autorizată de până la 3,5 tone, care efectuează 
transport contra cost de persoane, respectiv bunuri 
sau mărfuri, au dreptul să pătrundă în spaţiul 
destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul 
destinat transportului de persoane şi/sau bunuri ori 
mărfuri. 
 
(2) Inspectorii de trafic au obligaţia de a purta 
uniforma de serviciu, de a deţine asupra lor 
legitimaţia de control pe durata efectuării acţiunilor 
de control şi de a respecta prevederile legale privind 
oprirea, în trafic, a vehiculelor precizate la alin. (1). 
 
(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, inspectorii de trafic pot opri 
vehiculele menţionate la alin.(1) semnalizând 
regulamentar din poziţia statică, în acelaşi mod ca şi 
poliţiştii rutieri, sau din autovehiculul din dotare 
aflat în mers. 
 
(4) Autovehiculele inspectorilor de trafic pot fi dotate 
cu dispozitive de semnalizare luminoasă, cu mesaje 
variabile de culoare roşie, de care pot face uz numai 
pentru oprirea în trafic a vehiculelor prevăzute la 
alin.(1).” 

Pentru efectuarea 
controlului sunt 
necesare prevederi 
care să legitimeze 
acţiunile 
controalelor. 
 
 
 
 
Trebuie incluse 
obligaţii pentru 
inspectorii de 
trafic şi proceduri 
vizând oprirea în 
trafic. 

43.   
 
Art.41. - e) să asigure prin programare 

 57. La articolul 41 litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„e) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu 

 
 
Completare 
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posibilitatea de a lucra cu două tarife, tarif de zi 
între orele 6,00-22,00 şi tarif de noapte între 
orele 22,00-6,00, în transportul de persoane; 

două tarife de distanţă respectiv, tarif de zi între orele 
6,00-22,00 şi tarif de noapte între orele 22,00-6,00, în 
cazul transportului de persoane în regim de taxi;” 

necesară. 
 

44.   
 
Art.42. - Bonul client trebuie să conţină 
elementele precizate în normele legale în 
vigoare, precum şi următoarele elemente: 
 
a) numerele de telefon şi fax ale operatorului 
de transport; 
 
b) numărul bonului client, data şi ora; 
 
c) codul fiscal al transportatorului autorizat; 
 
d) numărul cursei; 
 
e) numele taximetristului; 
 
f) numărul de înmatriculare al autovehiculului 
taxi şi numărul autorizaţiei taxi; 
 
 
 
g) tariful de pornire; 
 
h) tariful de distanţă (lei/km); 
 
 
 
i) distanţa parcursă (km); 
 

 59. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.42. - Bonul client trebuie să conţină elementele 
precizate în normele legale în vigoare, precum şi 
următoarele elemente, după caz: 
 
a) numerele de telefon şi fax ale transportatorului 
autorizat; 
 
b) Nemodificat 
 
c) Nemodificat 
 
d) Nemodificat 
 
e) numele taximetristului care execută transportul; 
 
f) Nemodificat 
 
 
g) tariful de distanţă utilizat (lei/km); 
 
h) tariful de pornire utilizat; 
 
i) tariful de staţionare utilizat (lei/ora); 
 
j) tariful de noapte utilizat; 
 
k) Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completări 
necesare. 
 
 
 
 
 
 
 
Normă preluată la 
lit. j) 
 
 
Normă preluată de 
la lit. i) 
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j) tariful de staţionare (lei/ora); 
 
k) durata staţionării, care include şi durata de 
circulaţie sub viteza de comutare; 
 
l) durata cursei; 
 
m) tariful pentru încărcare/descărcare, dacă 
este cazul; 
 
n) preţul total al serviciului; 
 
o) valoarea şi cota TVA aferentă. 
 

j) Se abrogă 
 
l) Nemodificat 
 
 
m) Nemodificat 
 
n) tariful pentru încărcare/descărcare, în cazul 
transportului de mărfuri; 
 
o) Nemodificat 
 
p) valoarea şi cota TVA aferentă în cazul persoanelor 
impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, conform 
prevederilor art.153 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Există persoane 
autorizate care dacă nu 
depăşesc plafonul 
anual de 35 mii euro, 
nu sunt obligate să se 
înregistreze ca plătitori 
TVA. 

45.   
 
Art.43. - Este interzisă efectuarea unui 
transport în regim de taxi cu aparatul de taxat 
defect, cu lampa taxi scoasă din funcţiune sau 
fără a elibera bonul client la finalul cursei. 
 
 
 
 
 

 60. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.43. - (1) Este interzisă efectuarea unui transport în 
regim de taxi cu aparatul de taxat care nu este fiscalizat 
în condiţiile prezentei legi, defect sau scos din 
funcţiune, cu data şi ora setate necorespunzător, cu 
lampa taxi scoasă din funcţiune ori fără a elibera bonul 
client la finalul cursei, care să conţină toate elementele 
precizate la art.42. 
 
(2) Este interzisă orice intervenţie neautorizată 
asupra aparatului de taxat, în scopul modificării 
sumelor de plată datorate de către client în raport cu 
prestaţia reală.” 

 
 
Completare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
Combaterea 
intervenţiilor 
neautorizate asupra 
aparatului de taxat. 

46.    61. La articolul 49  la alineatul 1 literele b), d), i) şi j)  
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Art.49. - (1) b) tariful de distanţă, lei/km, poate 
fi stabilit pentru timp de zi şi pentru timp de 
noapte, prevăzute la art.41 lit.e). Tariful de 
noapte nu va fi mai mare decât cu până la 
50% din tariful de zi; 
 
 
 
d) în cazul transportului de persoane în regim 
de taxi, nivelul tarifelor de distanţă nu poate 
depăşi tarifele maximale de distanţă stabilite 
prin hotărâri ale autorităţii administraţiei 
publice locale sau a municipiului Bucureşti, 
după caz.  
Nivelul maxim al tarifelor de distanţă se 
stabileşte pe baza metodologiei realizate de 
A.N.R.S.C. şi a datelor furnizate la cererea 
autorităţii cu ocazia consultării filialelor locale 
ale asociaţiilor definite la art. 54; 
 
i) procedura de stabilire a tarifelor pentru 
prestarea transportului în regim de taxi sau 
a transportului în regim de închiriere se 
precizează în contractele de atribuire a 
gestiunii delegate şi trebuie să ţină seama de 
următoarele reguli: 
 
1. tarifele încasate de transportatorul autorizat 
în urma prestarii serviciilor de transport trebuie 
să acopere cel puţin sumele investite şi 
cheltuielile curente realizate pentru prestarea 

şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
„b) tariful de distanţă, lei/km, aplicat în interiorul 
localităţii de autorizare se stabileşte obligatoriu pentru 
timp de zi şi pentru timp de noapte, corespunzător 
prevederilor art.41 lit.e). Tariful de distanţă pentru 
timp de noapte este mai mare cu 25% decât tariful de 
distanţă pentru timp de zi;” 
 
 
„d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, 
nivelul tarifelor de distanţă constituie unul din 
criteriile impuse în licitaţia din procedura de 
atribuire a autorizaţiilor taxi, care se finalizează cu 
atribuirea contractului executării serviciului de 
transport în regim de taxi.  
 
 
 
 
 
 
i) condiţiile de modificare a nivelului tarifelor de 
distanţă, stabilite conform normelor A.N.R.S.C. de 
aplicare a prezentei legi, va fi prevăzut în contractele 
de atribuire a gestiunii delegate ţinându-se seama de 
următoarele reguli: 
 
 
1. Nemodificat 
 
 
 

 
 
Se elimină „va fi” întrucât se 
încalcă reglementările de 
tehnică legislativă. 
Pentru asigurarea activităţii 
pe timp de noapte trebuie 
dimensionat tariful pentru 
timp de noapte. Idem pentru 
tariful de exterior. 
 
 
 
 
Atribuirea serviciului de 
taximetrie va fi 
condiţionată şi de 
practicarea unor tarife de 
distanţă stabilite de 
administraţia locală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare 
necesară. 
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serviciului; 
 
2. tarifele se modifică sau se actualizează 
periodic prin indexare cu indicele de creştere a 
preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliului 
local sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz; 
 
 
 
 
 
 
j) respectarea nivelului tarifelor maximale 
pentru transportul persoanelor în regim de taxi 
constituie unul dintre criteriile de atribuire a 
gestiunii delegate a serviciului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Nemodificat 
 
3. protejarea intereselor utilizatorilor acestui 
serviciu de transport public; 

 
4. stabilirea nivelului maximal al tarifelor, conform 
prevederilor alin. (2), se va face în mod transparent, 
iar propunerile de hotărâri de aprobarea a acestora 
vor fi supuse dezbaterii publice în conformitate cu 
prevederile legale; 
 
j) respectarea practicării tarifelor de distanţă pentru 
fiecare categorie de autovehicul, pentru transportul 
persoanelor în regim de taxi, sub nivelul tarifului 
maximal de distanţă,  constituie unul dintre criteriile de 
atribuire a gestiunii delegate a serviciului. 
 
(2) Nivelul tarifului maximal de distanţă în interiorul 
localităţii de autorizare pe timp de zi se stabileşte 
prin hotărâri ale consiliului local sau ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza 
metodologiei realizate de A.N.R.S.C. şi a datelor 
furnizate la cererea autorităţii de autorizare cu 
ocazia consultării transportatorilor autorizaţi 
privind costurile. Nivelul tarifului maximal de 
distanţă pe timp de zi se stabileşte diferenţiat pe 
categorii de autoturisme, în funcţie de capacitatea 
cilindrică a motorului, respectiv categoria până la 
1.800 cm3 inclusiv şi categoria peste 1.800 cm3, 
Consiliul local sau, după caz, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti aprobă, prin hotărâre, un 

 
 
 
 
Completare 
necesară. 
 
Sunt necesare 
condiţii de 
transparenţă în 
stabilirea nivelului 
tarifelor. 
 
Completare 
necesară. 
 
 
 
 
La solicitarea 
Consiliului 
Concurenței 
trebuie renunțat la 
consultările 
asociațiilor în 
stabilirea tarifelor 
pentru eliminarea 
înțelegerilor care 
sunt interzise de 
lege. Se preia 
prevederea de la 
alin. (1) lit. d). 
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(2) A.N.R.S.C. va elabora metodologiile 
necesare aplicării prevederilor prezentului 
articol. 
 

tarif de distanţă pe timp de zi pentru fiecare din 
categoriile respective, care va fi clauză în contractul 
de atribuire. Nivelul tarifului maximal de distanţă va 
fi modificat în aceleaşi condiţii ca la stabilire, ori de 
câte ori există solicitarea motivată a unei asociaţii 
profesionale definite la art.54. 
 
(3) În stabilirea tarifelor utilizate de autoturismele 
taxi, transportatorii autorizaţi sunt obligaţi să nu 
depăşească tarifele maximale hotărâte în 
conformitate cu prevederile alin. (2). 
 
(4) A.N.R.S.C. elaborează metodologiile necesare 
aplicării prevederilor prezentului articol cu consultarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene.” 

 
 
 
 
 
 
 
Obligație necesară. 
 
 
 
 
Se introduce obligativitatea 
elaborării de norme  prin 
implicarea ministerului de 
specialitate si a autorităţilor 
locale. 

47.   
 
Art.52. - (2) c) să nu utilizeze ca taximetrişti 
conducători auto care nu deţin certificate de 
atestare a pregătirii profesionale şi care nu 
corespund prevederilor Standardului 
ocupaţional al taximetristului, înregistrând 
abateri grave în cazierul de conduita 
profesionala; 
 
d) să nu încredinţeze, sub nicio formă, 
conducerea autovehiculului taxi, pentru a 
realiza serviciul de transport contractat, 
altui taximetrist, în cazul transportatorului 
autorizat care este persoană fizică sau 
asociaţie familială; 
 

 62. La articolul 52 alineatul (2) literele c), d) şi e) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:  
„c) să nu utilizeze taximetrişti/conducători auto care nu 
deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale sau 
care, în cazierul de conduită, au înregistrat abateri 
grave; 
 
 
 
 
d) să nu utilizeze taximetrişti/conducători auto decât 
în condiţiile prevăzute la art.10 alin. (5), lit. b) şi c) şi  
alin. (6), lit. c) după caz, cu respectarea prevederilor 
art.10 alin.(15)”; 
 
 
 

 
 
 
Prevederile trebuie puse 
de acord cu Ordinul nr. 
356/2007 de punere în 
aplicare a Legii nr. 
38/2003. 
 
 
 
 
 
Reformulare necesară pentru 
punerea de acord cu 
prevederile legii de 
modificare a Legii nr. 
38/2003. 
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e) să asigure dispecerizarea activităţii sau, 
după caz, posibilitatea apelării prin telefon 
mobil; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) să înştiinţeze în scris asociaţia din care face 
parte taximetristul în legătură cu întreruperea 
contractului individual de muncă sau cu 
sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri 
disciplinare”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) să asigure dispecerizarea activităţii şi dotarea 
autoturismului taxi agreat cu un sistem de 
comunicare pentru posibilitatea preluării comenzilor 
de la clienţi, respectiv cu staţie emisie-recepţie, 
telefon sau aplicaţii, după caz;” 
 
63. La articolului 52 alineatul (2) după litera e) se 
introduce o nouă literă, litera e1) cu următorul 
cuprins: 
„e1) să asigure permanent ca prestaţiile zilnice ale 
autoturismelor utilizate în regim de închiriere pe 
bază de contract să fie integral înregistrate în 
evidenţele financiar-contabile;” 
 
64. La articolul 52 alineatul (2) litera i) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„i) să înştiinţeze în scris autoritatea de autorizare în 
legătură cu întreruperea contractului de muncă a unui 
taximetrist sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru 
abateri disciplinare;” 
 
65. La articolul 52 alineatul (2) după litera k) se 
introduc patru noi litere, literele l) - o) care vor avea 
următorul cuprins: 
„l) are obligaţia să respecte tarifele maximale 
stabilite şi aprobate de către consiliul local sau 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 
caz; 
 
m) să respecte structura tarifelor conform 
prevederilor art.49; 
 
n) să transmită în termenele solicitate toate datele 

Dezvoltarea 
modalităților de 
comunicare a 
comenzilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaţiuni obligatorii 
pentru combaterea 
evaziunii fiscale, care 
au fost omise. 
 
 
 
 
 

Corelare necesară. 
 
 
 
 
 
 
Condiţie de 
acordare în 
concesiune a 
serviciului. 
 
Obligaţie omisă. 
 
 
Obligaţie omisă. 
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a) să aibă ţinuta corespunzătoare, un 
comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu 
clientul, respectând conduita de bună practică, 
conform prevederilor Standardului ocupaţional 
al taximetristului”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cerute de autoritatea de autorizare în vederea 
întocmirii studiilor necesare pentru stabilirea 
tarifelor sau a altor studii necesare organizării 
activităţii de transport in regim de taxi; 
 
o) să nu utilizeze autoturisme taxi fără certificat de 
agreere sau cu acesta nevalabil.” 
 
66. La articolul 52 alineatul (3) litera a) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament 
civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând 
conduita de bună practică, conform prevederilor 
regulamentului prevăzut la art.13 lit.a), a normelor 
de aplicare a prezentei legi şi a Standardului 
ocupaţional al taximetristului;” 
 
67. La articolul 52 alineatul (3) după litera f) se 
introduc două noi litere, literele f1)şi f2) care vor avea 
următorul cuprins: 
„f1) să nu execute transport de persoane în regim de 
taxi cu aparatul de taxat care nu este fiscalizat 
conform prezentei legi, scos din funcţiune sau cu 
acesta pe poziţia de operare „Liber”; 
 
f2) să nu utilizeze tariful de noapte şi tariful în 
interiorul localităţii de autorizare, decât în cazurile şi 
modalităţile stabilite de prezenta lege;” 
 
68. La articolul 52 alineatul (3) după litera r) se 
introduce o nouă literă, litera r1), care va avea 
următorul cuprins: 
„r1) să nu intervină asupra aparatului de taxat 

 
 
 
 
Obligaţie omisă. 
 
 
 
 
Completare 
necesară 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abateri grave care 
trebuie 
sancţionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abateri grave care 
trebuie 
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t) să poarte obligatoriu centura de siguranţă 
când circulă fără client, in restul cazurilor 
portul centurii fiind opţional”. 
 
 
v) să nu execute curse în afara localităţii de 
autorizare decât în condiţiile prevăzute la art. 
18.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„a) dispeceratul trebuie să ţină un registru 
special de evidenţă a elementelor de identificare 
a tuturor staţiilor radio de emisie-recepţie, 
aflate în dotarea taxiurilor deservite, 
numerelor de apel, denumirii transportatorului 
autorizat deservit, numărului şi duratei de 
valabilitate ale autorizaţiei taxi; 
 

pentru a perturba înregistrările acestuia în stabilirea 
corectă a tarifului total de plată;” 
 
69. La articolul 52 alineatul (3) litera t) se abrogă. 
 
 
 
 
70. La articolul 52 alineatul (3) litera v) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„v) să nu execute curse în afara localităţii de autorizare 
decât în condiţiile prevăzute la art.18 alin. (1) lit.b) şi c) 
şi alin. (2);” 
 
71. La articolul 52 alineatul (3) după litera x) se 
introduc două noi litere, literele y) şi z), cu 
următorul cuprins: 
„y) să nu transmită altei persoane certificatul de 
atestare a pregătirii profesionale; 
 
z) să nu utilizeze certificat de atestare a pregătirii 
profesionale care nu îi aparţine, care nu este valabil 
sau care este falsificat.” 
 
72. La articolul 52 alineatul (5) literele a), c) şi e) ale 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„a) dispeceratul trebuie să ţină un registru special de 
evidenţă a elementelor de identificare a tuturor staţiilor 
radio de emisie-recepţie, a telefoanelor sau a altor 
aplicații de comunicare utilizate pe taxiurile deservite, 
a numerelor de apel, denumirea transportatorului 
autorizat deservit, numărul şi durata de valabilitate ale 
autorizaţiilor taxi; 

sancţionate. 
 
Prevederea privind 
obligativitatea portului 
centurii este conţinută în 
OUG nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile 
publice. 
 
 
 
 
 

Precizare necesară. 
 
 
 
 
 
 
Precizare necesară. 
Corelarea cu 
prevederile 
anterioare. 
 
 
 
 
Completare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
Respectarea unei 
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c) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii 
radio de emisie-recepţie deţinute ilicit sau 
autovehicule care execută transport în regim de 
închiriere; 
 
e) să controleze respectarea de către 
transportatorii autorizaţi a obligaţiilor ce 
derivă din prevederile contractelor de 
dispecerizare încheiate cu aceştia; 
 
 
 
 

 
c) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii radio de 
emisie-recepţie deţinute ilicit, neînregistrate în 
registrul propriu de evidenţă sau autovehicule care 
execută transport în regim de închiriere; 
 
e) să nu deservească taxiuri în altă localitate decât 
localitatea de autorizare; 
 
 
73. La articolul 52 alineatul (5) după litera h) se 
introduc patru noi litere, literele i) - l), care vor avea 
următorul cuprins: 
„i) să aprobe orice cerere de dispecerizare din partea 
oricărui transportator autorizat în localitatea de 
autorizare unde are sediul dispeceratul taxi şi să 
permită accesul la dispecerizare a acestuia; 
 
j) să motiveze, în scris, orice refuz al său de 
încheiere/modificare a unui contract  de dispecerizare 
pentru un transportator autorizat; 
 
 k) să răspundă la orice solicitare a autorităţii de 
autorizare privitoare la verificările efectuate de 
aceasta sau la solicitarea unor informaţii necesare. 
 
l) să aloce o frecvenţă comună pentru crearea unei 
legături permanente a dispeceratului cu organele de 
poliţie.” 

obligaţii impuse. 
 
 
 
Respectarea unei 
obligaţii impuse. 
 
 
 
 
 
Ordinea firească 
este să primească 
orice cerere şi apoi 
să permită accesul. 
Completări 
necesare privind 
obligaţiile 
dispecerelor. 
 

48.   
 
 
 

 74. Articolul 521 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.521. – (1) În cazul existenţei persoanei 
desemnate ca manager de transport, obligaţiile 

 
 
Precizare necesară. 
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Art.521. - În cazul efectuării serviciului de 
transport în regim de închiriere, precum şi a 
serviciului de închiriere de autovehicule, 
obligaţiile prevăzute la art.52 alin.(2)-(4) se 
aplică în mod corespunzător. 
 

prevăzute la art.52 alin.(2) sunt ale persoanei 
respective. 
 
(2) În cazul efectuării serviciului de transport în regim 
de închiriere, obligaţiile prevăzute la art.52 alin.(2)-(4) 
se aplică în mod corespunzător. 
 
 
(3) Prevederile privind obligaţiile taximetriştilor sunt 
aplicabile corespunzător şi conducătorilor auto 
prevăzuţi la art.10 alin.(5) lit.b) şi c) şi alin.(6) lit.c).” 

 
 
 
Reformulare 
necesară.  
 
 
 
Prevederi obligatorii şi 
pentru conducătorii 
auto Rent Car.                     

49.   
 
„Art. 54 - Reprezentarea şi protecţia intereselor 
profesionale ale transportatorilor autorizaţi, 
dispecerilor taxi şi ale taximetriştilor se 
realizează prin camerele taximetriştilor şi 
celelalte asociaţii profesionale reprezentative, 
constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, denumite în continuare 
asociaţii reprezentative. 
 
 
(2) Asociaţiile reprezentative asigură 
reprezentarea intereselor profesionale ale 
membrilor în relaţiile cu autorităţile 
administraţiei publice, cu alte autorităţi şi cu 
organisme interne şi internaţionale. 
 
(3) Asociaţiile reprezentative participă, cu 
caracter consultativ, la întocmirea de către 

 75. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul 
cuprins : 
„Art. 54 – (1) Reprezentarea şi protecţia intereselor 
profesionale ale transportatorilor autorizaţi, dispecerilor 
taxi şi ale taximetriştilor se realizează de către 
asociaţiile profesionale, constituite conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2005, denumite în continuare asociaţii 
reprezentative. 
 
 
 
 
(2) Asociaţiile profesionale asigură reprezentarea 
intereselor, conform prevederilor alin. (1),  în relaţiile 
cu autorităţile administraţiei publice şi cu alte autorităţi, 
la nivel local.   
 
 
(3) Pentru reprezentarea intereselor profesionale în 
relaţiile cu autorităţile administraţiei publice 

 
 
Având în vedere că lucrările 
consiliilor locale se 
desfăşoară în regim deschis 
,nu poate fi interzisă 
participarea asociaţiilor 
existente local. Consiliul 
Concurenţei şi unele 
autorităţi ale administraţiei 
publice locale au solicitat ca 
în consultările pe plan local 
să se renunţe la monopolul 
asociaţiilor reprezentative 
sau a unor camere ale 
taximetriştilor, care, în 
multe cazuri, nu sunt 
înfiinţate sau definite 
conform prevederilor 
prezentei legi.  
Consultarea 
asociaţiilor 
reprezentative poate 
rămâne exclusivă doar 
la nivel central. 
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autorităţile administraţiei publice a 
reglementărilor de organizare a serviciului 
de transport în regim de taxi. 
 
 
 (4) O asociaţie profesională din domeniul 
taximetriei este considerată reprezentativă dacă 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) este constituită în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005; 
 
b) are ca membri transportatori autorizaţi, 
dispecerate taxi şi taximetrişti, astfel cum au 
fost definiţi în prezenta lege, care reprezintă 
minimum 10% din totalul celor existenţi în 
evidenţele statistice la nivel naţional; 
 
c) are filiale judeţene, persoane juridice, 
constituite conform prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 246/2005, 
înfiinţate în cel puţin 50% din judeţele ţării, 
precum şi în municipiul Bucureşti; 
 
d) deţine o hotărâre definitivă şi irevocabilă a 
Tribunalului Bucureşti în ceea ce priveşte 
reprezentativitatea. 
 
 
 

centrale şi cu alte autorităţi centrale, precum şi cu 
organisme interne şi internaţionale,  o asociaţie 
profesională din domeniul taximetriei trebuie sa fie 
reprezentativă în condiţiile prezentei legi.  
 
(4) O asociaţie profesională din domeniul taximetriei, 
definită la alin. (1), este considerată reprezentativă dacă 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) Se abrogă. 
 
 
 
 
a) are ca membri transportatori autorizaţi, dispecerate 
taxi, salariaţi ai acestora, precum şi taximetrişti, 
astfel cum au fost definiţi în prezenta lege, care 
reprezintă cumulat minimum 10% din totalul celor 
existenţi în evidenţele statistice la nivel naţional; 
 
b) are filiale judeţene, persoane juridice, constituite 
conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu 
modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în cel 
puţin 50% din judeţele ţării, inclusiv municipiul 
Bucureşti; 
 
c) deţine o hotărâre definitivă şi irevocabilă a 
Tribunalului Bucureşti în ceea ce priveşte 
reprezentativitatea conform prevederilor prezentei 
legi.” 
 
 

 
 
 
 
 
Completări 
necesare. 
 
 
Prevederea se 
regăsește în alin. 
(1). 
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(5) În cazurile în care o asociaţie 
profesională reprezentativă trimite 
autorităţii de autorizare sau altor autorităţi 
competente o sesizare privind abaterile de la 
conduita profesională a unei persoane care 
îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
transportului în regim de taxi, acestea sunt 
obligate să analizeze cazul respectiv, cu 
consultarea obligatorie a părţilor, şi să ia 
măsurile care se impun, notificând aceasta şi 
asociaţiei reprezentative”. 

(5) Se abrogă. 
 

Prevederile iniţiale 
ale alin. (5) s-au 
dovedit că nu pot 
fi aplicate uniform 
în toate localităţile 
din cauza lipsei 
reprezentativităţii. 
(5) a dispărut prin 
reformulare. 

50.   
 
Art.55. - Constituie contravenţii următoarele 
fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii penale, să fie 
considerate infracţiuni, şi se sancţionează după 
cum urmează: 
 
1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei: 
 
a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea 
prevederilor art.22 și art.52 alin.(3) lit.a), c), e), 
f), j), k), o), u) și x); 
 
b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea 
prevederilor art. 52 alin. (4) lit. b) și d); 
 
2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei: 
 
a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea 
prevederilor art.19, art.34, art.35 alin.(2) și 
art.43; 

 76. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.55. – (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
1. Nemodificat  
 
a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea 
prevederilor art.50 şi art.52 alin.(3) lit.c), d), i), j), m),  
şi x); 
 
b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea prevederilor 
art.52 alin.(4) lit.a) - d); 
 
2. Nemodificat 
 
a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea 
prevederilor art.22, art.241 alin.(6), (7) şi (10), art.46 
şi art.52 alin.(3) lit.a), b) f2), s), u), v), y) și z); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulări în 
conformitate cu 
modificările şi 
completările aduse 
prin prezenta lege. 
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b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru 
nerespectarea prevederilor art.15 alin.(5)-(7) si 
art.52 alin.(2) lit.b), c), d), e), j) și k); 
 
 
c) aplicabilă taximetriştilor sau interpuşilor 
acestora care abordează clienţii în interiorul 
aeroportului, cu încălcarea prevederilor art.241 
alin.(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei: 
 
a) aplicabilă taximetriştilor pentru intervenţii 
asupra componentelor aparatului de taxat, în 
scopul majorării preţului transportului sau 
neincluderii unor venituri realizate în 
memoria fiscală, precum şi pentru 
nerespectarea prevederilor art.20 alin.(7) şi 
art.52 alin.(3) lit.g), p), r), s) şi v), precum şi 
conducătorilor auto sau transportatorilor 
autorizaţi, după caz, pentru nerespectarea 
prevederilor privind transportul în regim de 
închiriere ale art.25 alin.(6) şi, respectiv, 

 
b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru 
nerespectarea prevederilor art.12 alin. (1), art.15 
alin.(7), art.25 alin.(5) şi (9), art.35 alin.(1) şi (2), 
art.52 alin.(2) lit.i), k), n) şi o); 
 
c) aplicabilă taximetriştilor sau interpuşilor acestora, 
după caz, pentru încălcarea prevederilor art.241 
alin.(8), art.52 alin.(3) lit.e), f) şi n); 
 
d) aplicabilă dispecerilor taxi pentru nerespectarea 
prevederilor art.15 alin.(11) şi art.52 alin.(5) lit.d); 
 
e) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea 
prevederilor art.52 alin.(4) lit.e); 
 
f) aplicabilă funcţionarilor pentru nerespectarea 
prevederilor art.10 alin.(10), art. 11 alin. (2) și (4) și 
art.111; 
 
3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei: 
 
a) aplicabilă taximetriştilor sau conducătorilor auto 
prevăzuţi la art.10 alin.(6) lit.c), pentru nerespectarea 
prevederilor art. 143 , alin. (4), lit. h) şi j), art.18 alin. 
(1) lit.b) şi c) și alin. (2), art. 20 alin. (7), art.241 
alin.(9) şi art.52 alin.(3) lit.f1), p), r), r1), v) şi z); 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punerea de acord a 
maximumului amenzii cu 
gravitatea faptei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

art.25 alin.(7); 
 
b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea 
prevederilor art.52 alin.(4) lit.a) şi  e); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) aplicabilă funcţionarilor autorităţii de 
autorizare responsabili pentru nerespectarea 
prevederilor art.11, art.14 alin.(5), art.54 
alin.(5), art.66 şi art.67 alin.(2), (3) si (5); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru 

 
 
b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru 
nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (5), art.9 
alin.(3), art.10 alin.(5) lit. b) și c), alin. (6) lit. a)-c) şi 
(18), art. 15 alin. (5) și (6), art.25 alin.(1)-(4) și (10), 
art.31 alin.(5), art. 42, art.49 alin. (1) lit. a)-c), e)-h) și 
alin. (3), art.52 alin.(2) lit.e) – e1) pentru utilizarea 
unui aparat de taxat care nu respectă prevederile 
art.38-42 şi pentru utilizarea de conducători auto 
care nu sunt apţi medical şi psihologic sau care nu 
deţin certificat de atestare profesională valabil; 
 
c) aplicabilă dispecerilor taxi pentru nerespectarea 
prevederilor art. 16 lit. c)-e), art.52 alin.(5) lit.a)-c), 
e), f), i), k) şi l); 
 
 
d) aplicabilă funcţionarilor autorităţii de autorizare sau 
persoanelor cu atribuţii specifice din cadrul 
organelor de control autorizate, nominalizate în 
cadrul art.37, responsabile, după caz, pentru: 
i) nerespectarea prevederilor art.10 alin.(9) şi (11)-
(14), art.14 alin.(5) şi (6)-(8), art.141, art.142 şi art. 15 
alin.(16); 
ii) eliberarea şi vizarea certificatelor de atestare 
profesionale nerespectând prevederile art.27; 
iii) eliberarea şi vizarea certificatelor de agreere a 
autovehiculului, nerespectarea prevederilor art.30-
33 şi art.40; 
iv) nerespectarea prevederilor art. 8; 
 
e) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru 

 
 
Norma de la lit. b) 
preia norma de la 
lit. e) inițială cu 
modificări. 
 
 
 
 
 
 
 
Norma de la lit. c) 
preia norma de la 
lit. d) inițială cu 
modificări. 
 
Norma de la lit. d) 
preia norma de la 
lit. c) inițială cu 
modificări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completări 
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nerespectarea prevederilor art.15 alin.(1) şi 
art.52 alin.(5) lit. b), d) si e); 
 
e) aplicabilă transportatorilor autorizaţi 
pentru nerespectarea prevederilor art.9 
alin.(3), art.35 alin.(1) şi (3) şi art.67 alin.(1) 
şi pentru utilizarea de conducători auto care 
nu sunt apţi medical şi psihologic sau nu 
deţin atestat profesional valabil; 
 
f) aplicabilă conducătorilor auto pentru 
nerespectarea prevederilor art.36 alin.(3); 
 
4. cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei: 
 
 
a) aplicabilă transportatorilor autorizaţi 
pentru nerespectarea prevederilor art.141 
alin.(3) şi (4), art.48 şi 49, precum şi pentru 
utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate 
sau care funcţionează cu încălcarea 
prevederilor prezentei legi; 
 
b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru 
nerespectarea prevederilor art.52 alin.(5) 
lit.a), c), f), g) şi h); 
 
 

 
 
 
 
 

nerespectarea prevederilor art.36 alin.(3); 
 
 
e) Se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
f) Se abrogă. 
 
 
4. cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei: 
 
 
a) aplicabilă taximetriştilor sau conducătorilor auto 
prevăzuţi la art.10 alin.(6) lit.c), pentru 
nerespectarea prevederilor art.19 alin.(1); 
 
 
 
 
b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru: 
i) nerespectarea prevederilor art.25 alin.(7) şi (8)  şi 
art.52 alin.(2) lit.b)-d), l) și m); 
ii) utilizarea de autorizaţii de transport sau copii 
conforme, după caz, autorizaţii taxi cu valabilitatea 
expirată; 
iii) nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini ale 
contractelor de atribuire în gestiune a serviciului; 
iv) refuzul de a permite efectuarea controlului 
prevăzut la art.37 alin.(8); 

necesare, aceste 
cazuri fiind omise 
în a fi sancționate.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punerea de acord a nivelului 
amenzilor cu gravitatea 
faptei. 

 
Sancțiuni noi 
introduse în raport 
de gravitatea 
faptelor. 
 
 
 
Norma de la lit. b) 
preia norma de la 
lit. a) inițială cu 
modificări și 
completări. 
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5. cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei: 
 
a) aplicabilă transportatorilor pentru 
nerespectarea prevederilor art.7 si 8; 
 
b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru 
funcţionarea fără autorizaţie de dispecerat 
taxi valabilă. 
 

 
c) aplicabilă dispecerilor taxi pentru: 
i) nerespectarea prevederilor art.15 alin.(9) și (10) şi 
art.16 lit.f); 
ii) refuzul de a permite efectuarea controlului  
prevăzut la art.37 alin.(8); 
 
5. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei: 
 
a) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru 
nerespectarea prevederilor art.10 alin.(4), alin. (5) lit. 
a) și d), alin. (7) și (8), art.12 alin.(7) și (8), art.15 
alin.(15) şi art.43; 
 
b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea 
prevederilor art.15 alin.(1) și (4), art.52 alin.(5) lit.g) 
şi h) şi pentru funcţionarea fără autorizaţie de 
dispecerat taxi valabilă; 
 
c) aplicabilă funcţionarilor autorităţii administraţiei 
publice locale, care se fac răspunzători pentru 
nerespectarea prevederilor art.141; 
 
d) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea 
prevederilor art.43 alin.(2); 
 
e) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice, după 
caz, responsabile pentru nerespectarea prevederilor 
art.7 alin.(2) şi (3) și art. 15 alin.(13); 
 
f) aplicabilă transportatorilor sau transportatorilor 
autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art.7 
alin.(1). 

 
 
 
 
 
 
 
Punerea de acord a nivelului 
amenzilor cu gravitatea 
faptei. 

 
Prevederile inițiale 
ale punctului 5 au 
fost preluate la 
punctele 
anterioare. 
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(2) În cazul transportatorilor autorizaţi şi a 
dispeceratelor taxi, amenzile se aplică persoanelor 
desemnate să conducă activităţile respective. 
 
(3) O sancţiune stabilită, conform prevederilor 
prezentei legi, în situaţia repetării unei abateri, este 
aplicabilă numai în cazul în care cea de a doua 
abatere s-a consemnat în termen de maximum 6 luni 
consecutive de la consemnarea primei abateri 
identice”. 

 
 
 
 
 
Este necesară explicitarea 
aplicării sancţiunilor 
respective, privind abateri 
repetate, pentru eliminarea 
oricăror interpretări din 
partea autorităţilor 
competente. 

51.   
 
„Art.56. - (1) Pe lângă sancţiunile prevăzute la 
art.55 se dispun şi măsuri administrative, ca 
sancţiuni complementare, privind reţinerea, 
suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, 
a unor autorizaţii, copii conforme, atestate 
profesionale sau contracte. 
 
 
 
 (2) Reţinerea autorizaţiilor taxi sau a oricăror 
copii conforme ale autorizaţiei de transport, 
precum şi a ecusoanelor respective, până la 
rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult de 30 de 
zile, se aplică în vederea rezolvării cazurilor de 
încălcare a prevederilor art.12 alin.(2) şi art.25 
alin.(7). 
(3) Reţinerea atestatului profesional al 
conducătorului auto până la 5 zile se aplică 
în vederea respectării prevederilor art.561 
alin.(1). 

 77. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.56. - (1) Pe lângă sancţiunile prevăzute la art.55 se 
dispun şi măsuri administrative, ca sancţiuni 
complementare, privind suspendarea sau retragerea, 
după caz, a unor autorizaţii, copii conforme sau 
suspendarea dreptului de a utiliza autovehiculul prin 
reţinerea, certificatului de înmatriculare şi a 
plăcuţelor cu numerele de înmatriculare prevăzute la 
art.201 şi art.581. 
 
(2) Reţinerea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme 
ale autorizaţiei de transport, precum şi a ecusoanelor 
respective, până la rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult 
de 30 de zile, se aplică în vederea rezolvării cazurilor de 
încălcare a prevederilor art.12 alin.(1), art.19 şi art.20 
alin.(7). 
 
(3) Se abrogă. 
 
 
 

 
 
Precizarea 
măsurilor 
administrative ca 
sancţiuni 
complementare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directiva interzice 
reținerea 
atestatului 
profesional.  
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(4) Suspendarea autorizaţiei taxi sau a oricărei 
copii conforme a autorizaţiei de transport, 
precum şi a ecusoanelor aferente, pentru o 
perioadă de 1-3 luni, este aplicabilă în 
următoarele cazuri: 
a) nerespectarea prevederilor art.143 alin.(4), 
art.15 alin.(5) şi (6), art.19, art.25 alin.(1), 
art.30 alin.(1) şi art.31; 
 
 
b) nerespectarea prevederilor privind obligaţiile 
transportatorilor autorizaţi în legătură cu 
emiterea şi utilizarea rapoartelor de închidere 
zilnică şi a rapoartelor memoriei fiscale. 
 
 
(5) Retragerea autorizaţiei taxi sau a oricărei 
copii conforme a autorizaţiei de transport, 
precum şi a ecusoanelor aferente este aplicabilă 
în următoarele cazuri: 
 
a) odată cu retragerea autorizaţiei de transport; 
 
b) pentru nerespectarea prevederilor art.10 
alin.(4), art.12 alin.(3), art.143 alin.(5) şi art. 25 
alin. (8); 
 
c) dacă pe taxiul respectiv este utilizat un alt 
aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător 
sau un aparat de taxat nefiscalizat; 
 
d) dacă autovehiculul destinat transportului în 

 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
a) nerespectarea prevederilor art.10 alin.(5) şi (6), în 
cazurile prevăzute de art.143 alin.(4), nerespectarea 
prevederilor art.19 alin.(1), art.20 alin.(7) în cazurile 
prevăzute de art.201 alin.(3); 
 
b) nerespectarea prevederilor privind obligaţiile 
transportatorilor autorizaţi în legătură cu emiterea şi 
utilizarea rapoartelor de închidere zilnica şi a rapoartelor 
memoriei fiscale a aparatului de taxat a unui 
autovehicul taxi. 
 
(4) Retragerea autorizaţiilor taxi sau a copiilor 
conforme a autorizaţiei de transport, precum şi a 
ecusoanelor aferente este aplicabilă în următoarele 
cazuri: 
 
a) Nemodificat 
 
b) pentru nerespectarea prevederilor art.10 alin.(4), (7) 
şi (8) în cazurile prevăzute de art.12 alin.(3) şi (5), 
art.141 alin.(3), art.143 alin.(5); 
 
c) Nemodificat 
 
 
 
d) dacă autovehiculul destinat transportului în regim de 
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regim de închiriere execută transport în regim 
de taxi. 
 
 
 
(6) Retragerea autorizaţiei de transport este 
aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art.10 
alin.(1) privind netransmisibilitatea şi ale 
art.143 alin.(2). 
 
(7) Retragerea autorizaţiei de dispecer taxi este 
aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art.15 
alin.(1) sau (4), art.16 şi art.52 alin.(5) lit.g). 
 
(8) Anularea contractului de atribuire în 
gestiune a executării serviciului de transport 
respectiv se aplică în cazul în care titularul 
contractului de atribuire încalcă prevederile 
art.141 alin.(3) sau (4) şi art.143 alin.(1).” 

închiriere execută transport în regim de taxi sau 
autovehiculul destinat transportului în regim de taxi 
execută transport în regim de închiriere. 
 
 
(5) Retragerea autorizaţiei de transport este aplicabilă în 
cazul încălcării prevederilor art.10 alin.(1) privind 
netransmisibilitatea şi în cazurile prevăzute de art.143 
alin.(2). 
 
(6) Retragerea autorizaţiei de dispecer taxi este 
aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art.15 alin.(1) 
sau (4) în situaţiile prevăzute de art.16 şi art.52 alin.(5) 
lit.g).” 
(7) Nemodificat 

52.   
 
Art.561. - (1) Certificatul de atestare a 
pregătirii profesionale al conducătorului auto 
care este taximetrist sau angajat al unui 
transportator autorizat care execută transport 
în regim de închiriere se reţine de către organele 
de control în drept dacă se constată că 
transportul respectiv s-a efectuat cu încălcarea 
prevederilor art.18 şi art.52 alin.(3) lit.b), c), e), 
f), g), k) şi o), în cazul transportului în regim de 
taxi, precum şi fără a avea la bord contractul şi 
documentele fiscale care să dovedească plata 
anticipată a transportului în regim de 

 78. Articolul 561 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.561. - (1) Atestatul profesional al conducătorului 
auto care este taximetrist sau care execută transport în 
regim de închiriere se reţine de către organele de control 
în drept dacă se constată că acesta nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art.10 alin.(5) lit.b) şi c) sau 
alin.(6) lit.c), după caz, că transportul respectiv s-a 
efectuat cu încălcarea prevederilor art.18 şi art.52 
alin.(3) lit.a)-c), e), f), g), j), p), r), s) și v) în cazul 
transportului în regim de taxi, precum şi în cazul în 
care nu are la bord contractul şi documentele fiscale în 
cazul transportului în regim de închiriere. 
 

 
 
 
Reformulari care 
se impun. 
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închiriere. 
 
(2) Certificatul de atestare a pregătirii 
profesionale reţinut, împreună cu o copie de pe 
procesul-verbal de constatare a contravenţiei 
care a determinat reţinerea, se depune la 
autoritatea competentă pentru aplicarea 
sancţiunii corespunzătoare, după care 
certificatul se restituie nu mai târziu de 5 zile de 
la data reţinerii. 
 
(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei se pot folosi căile de atac 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
(2) Copia atestatului profesional reţinut, împreună cu o 
copie de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei 
care a determinat reţinerea, se depune la autoritatea de 
autorizare pentru aplicarea sancţiunii corespunzătoare, 
după care certificatul se restituie nu mai târziu de 5 zile 
de la data reţinerii.” 
 
 
 
(3) Nemodifcat 

53.   
 
Art.58. - Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de 
reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor 
prevăzute la art.37 alin.(1). 

 79. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.58. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac, după caz, de reprezentanţii 
împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la art.37 alin.(1) 
în limita competenţei stabilite.” 

 
 
Completare 
necesară. 

54.   
 
Art.581. - (1) În cazul utilizării unui autoturism 
pentru transportul public de persoane fără ca 
acesta să deţină autorizaţie taxi sau, după caz, 
copie conformă ori dacă aceste documente au 
valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu 
transportul efectuat ori cu prevederile prezentei 
legi, precum şi în cazurile prevăzute la art.20 

 80. Articolului 581 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.581. - (1) În cazul utilizării unui autoturism pentru 
transportul de persoane contra cost sau a unui 
autovehicul cu masa maximă autorizată sub 3500 kg 
pentru transportul de bunuri sau mărfuri contra 
cost, care nu deţine autorizaţie taxi sau, după caz, copie 
conformă ori altă autorizaţie, valabilă, precum şi în 
cazul încălcării prevederilor prevăzute la art.7 alin.(2) 

 
 
Completare 
necesară. 
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alin.(7) şi art.36 alin.(3), odată cu aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, prevăzută de 
prezenta lege, se suspendă dreptul de utilizare a 
autoturismului respectiv pentru 6 luni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a 
autoturismului se realizează prin reţinerea 
certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu 
numărul de înmatriculare de către ofiţerii şi/sau 
agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române 
care au calitatea de poliţişti rutieri. 
 
 
 
 
(3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare 
împreună cu certificatul de înmatriculare şi o 
copie a proceselor-verbale de constatare a 
contravenţiei şi de reţinere a plăcuţelor cu 
numărul de înmatriculare şi a certificatului de 
înmatriculare se predau, în termen de maximum 
3 zile, inspectoratului judeţean de poliţie, 

şi (3) şi art.201 ori dacă aceste documente au 
valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu 
transportul efectuat ori cu prevederile prezentei legi, 
precum şi în cazurile nerespectării prevederilor art. 7 
alin. (1) şi art. 8, odată cu aplicarea sancţiunii 
contravenţionale, prevăzută de prezenta lege, se 
suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv, 
pentru 6 luni. 
 
(2) În cazurile prevăzute la art.12 alin.(7) odată cu 
aplicarea sancţiunii contravenţionale de suspendare 
a autorizaţiei taxi sau copiei conforme pentru o 
perioadă stabilită de prezenta lege, se aplică şi 
suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului 
respectiv pentru aceeaşi perioadă. 
 
(3) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului 
sau autovehiculului, se realizează, după caz, prin 
reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu 
numărul de înmatriculare de către ofiţerii şi/sau agenţii 
de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de 
poliţişti rutieri, de poliţiştii locali din cadrul 
serviciului transporturi sau de inspectorii I.S.C.T.R. 
din cadrul Ministerului Transporturilor”. 
 
 
(4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu 
certificatul de înmatriculare şi o copie a proceselor-
verbale de constatare a contravenţiei şi de reţinere a 
plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului 
de înmatriculare, conform prevederilor alin.(1) şi (2), 
se predau, în termen de maximum 3 zile, inspectoratului 
judeţean de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce şi 
suspendarea dreptului 
de utilizare a 
autovehiculului pentru 
cazul respectiv. 
 
 
 
Trebuie atribuite mai 
multe drepturi 
poliţiştilor locali cu 
competenţe în 
domeniul 
transporturilor, pentru 
ca aceştia să poată 
aplica aceste măsuri pe 
plan local şi în lipsa 
poliţiştilor din cadrul 
Poliţiei Române. 
 
Completări 
necesare. 
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respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti, care notifică 
deţinătorului autoturismului faptul că 
suspendarea dreptului de utilizare a acestuia 
încetează la 6 luni de la data procesului-verbal 
de reţinere a acestora. 
 
(4) Suspendarea notificată a dreptului de 
utilizare a autoturismului încetează, iar 
plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi 
certificatul de înmatriculare se restituie, la 
cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
 
a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data 
procesului-verbal de reţinere; 
 
b)se depune dovada achitării amenzii 
contravenţionale. 
 
(5) După epuizarea unui termen notificat de 
suspendare a dreptului de utilizare a 
autoturismului, dacă nu se face dovada achitării 
amenzii contravenţionale, se notifică 
deţinătorului prelungirea suspendării pentru 
încă 6 luni. 
 
(6) Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la 
încetarea ultimei suspendări a dreptului de 
utilizare a autoturismului se aplică o nouă 
suspendare, nu se mai poate beneficia de 
reducerea termenului prevăzut la alin. (4) lit. 
a). 

Poliţie a Municipiului Bucureşti, care notifică 
deţinătorului autoturismului faptul că suspendarea 
dreptului de utilizare a acestuia încetează la 6 luni, 
respectiv la perioada stabilită conform prevederilor 
alin.(2), după caz, de la data procesului-verbal de 
reţinere a acestora. 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
a) s-a epuizat termenul de suspendare de la data 
procesului-verbal de reţinere; 
 
b) Nemodificat 
 
 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(6) Se abrogă. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completări 
necesare. 
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(7) Pe perioada suspendării dreptului de 
utilizare a autoturismului acesta nu poate fi 
reînmatriculat. 

 
(7) Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a 
autoturismului acesta nu poate fi reînmatriculat sau 
înlocuit.” 

Completări 
necesare. 

55.   
 
Art.66. - Autoritatea administraţiei publice 
locale sau filiala judeţeană a Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor are 
obligaţia ca, în maximum 5 zile de la primirea 
sesizării clientului, conform art.52 alin.(4) lit.g) 
sau art.54 alin.(5), ori de la primirea sesizării 
asociaţiei reprezentative, conform art.54 
alin.(5), să analizeze, să ia măsurile ce se 
impun sau, după caz, să sesizeze autorităţile 
competente prevăzute la art.37 alin.(1), după 
caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se 
impun în termen de maximum 30 de zile de la 
primirea sesizării, termen în care clientul sau 
asociaţia va primi răspunsul cuvenit. 

 81. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.66. - Autoritatea administraţiei publice locale, 
autoritatea de autorizare sau filiala judeţeană a 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
are obligaţia ca, în maximum 15 zile de la primirea 
sesizării clientului, conform art.35 alin. (1), lit. b) şi 
art. 52 alin.(4) lit.g) sau de la primirea sesizării uneia 
dintre asociaţiile prevăzute la art.54 să analizeze, să ia 
măsurile ce se impun sau, după caz, să sesizeze 
autorităţile competente prevăzute la art.37 alin.(1), după 
caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se impun în 
termen de maximum 30 de zile de la primirea sesizării, 
termen în care clientul sau asociaţia va primi răspunsul 
cuvenit.” 

 
 
În conformitate cu 
noile prevederi ale 
art. 54. 

56.   
 
Art.67. - (3) Reprezentanţele R.A.R. nu vor 
emite certificate de agreare şi nu vor acorda 
viza periodică anuala pentru acestea, dacă nu 
sunt respectate prevederile prezentei legi 
privind autovehiculele care execută transportul 
în regim de taxi. 
 
 
 
(4) Inspecţiile tehnice periodice se pot efectua 
şi la staţiile de inspecţie tehnică periodică 

 82. La articolul 67 alineatele (3), (4) şi (5) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
„(3) Reprezentanţele R.A.R. nu vor emite certificate de 
agreare şi nu vor acorda viza pentru inspecţia tehnică 
periodică, dacă nu sunt respectate prevederile prezentei 
legi privind menţinerea condiţiilor de agreare a 
autovehiculelor care execută transportul în regim de 
taxi, prevăzute la art.30-32. Certificatele de agreere 
emise vor avea elemente de siguranţă şi vor fi 
personalizate pe autoturismul agreat. 
 
(4) Inspecţiile tehnice periodice, prevăzute la alin.(3), 
se pot efectua şi la staţiile de inspecţie tehnică periodică 

 
 
Inspecţia tehnică 
periodică va 
conţine şi 
operaţiunile 
privind menţinea 
condiţiilor privind 
agrearea. 
 
 
Completare 
necesară. 
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autorizate în acest sens de R.A.R. 
 
(5) Acelaşi autovehicul nu poate fi autorizat în 
aceeaşi perioadă ca autovehicul destinat 
transportului în regim de taxi, transportului în 
regim de închiriere sau ca autovehicul pentru 
şcoală. 

autorizate în acest sens de R.A.R. 
 
(5) Un autovehicul nu va fi autorizat în aceeaşi perioadă 
ca autovehicul destinat transportului în regim de taxi, 
transportului în regim de închiriere altui tip de 
transport autorizat sau ca autovehicul pentru şcoală.” 

 
 
Se înlocuieşte 
„poate” cu „va” 
întrucât ”poate” 
estei interpretat 
subiectiv. 

57.  "- Art.III. - (1) Pentru eliminarea distorsiunilor 
de concurenţă, începând cu data de 1 ianuarie 
2008, transportatorii autorizaţi, persoane fizice 
şi asociaţii familiale, care execută transport în 
regim de taxi, vor fi supuşi impozitării pe 
venitul net în sistem real, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Determinarea venitului net se va realiza pe 
baza venitului brut înregistrat de aparatul de 
taxat ca însumare a sumelor încasate, conform 
rapoartelor memoriei fiscale, din care se scad 
cheltuielile, conform prevederilor legale. 
 
Art.VIII. - (1) În termen de o lună de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, toţi 
operatorii deţinători ai autorizaţiilor taxi 
obţinute în conformitate cu prevederile Legii 
nr.38/2003, în condiţiile deţinerii 
autovehiculelor respective pe baza unui contract 
de închiriere, se vor prezenta cu aceste 
documente la autoritatea de autorizare pentru 
verificarea valabilităţii acestora. Autorizaţiile 
taxi găsite neconforme sau care nu au fost 
prezentate pentru verificare în termenul stabilit 
vor fi reţinute, obligatoriu, de autoritatea de 

 Art.II – La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
articolele III, VIII şi IX din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
aprobată prin Legea nr.265/2007, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.527 din 3 
august 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă. 
 

În concordanţă cu 
abrogarea art.69 
introdus prin 
Legea nr.168/2010 
care avea conţinut 
similar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederea de la 
art VIII nu mai 
este de actualitate. 
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autorizare. 
(2) După trecerea termenului prevăzut la 
alin.(1), autoritatea de autorizare va afişa public 
o listă care va cuprinde: 
a) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine 
atribuit, rămase valabile în funcţiune, după 
verificarea realizată conform alin.(1); 
b) autovehiculele, pe număr de circulaţie şi cu 
vechimea în ani de la data fabricaţiei, care 
lucrează sub autorizaţia taxi prevăzută la lit.a), 
pe baza de contract de închiriere valabil; 
c) autorizaţiile taxi, pe număr de ordine, care au 
fost reţinute conform prevederilor alin.(1). 
(3) Constituie contravenţie fapta funcţionarilor 
autorităţii de autorizare responsabili pentru 
nerespectarea prevederilor alin.(2) şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 
lei. 
(4) În acelaşi termen prevăzut la alin.(1), toţi 
operatorii care deţin autorizaţii taxi prevăzute la 
alin.(2) lit.a) vor declara pe propria răspundere 
câte dintre autovehiculele deţinute cu contracte 
de închiriere le vor putea schimba cu 
autovehicule deţinute conform prevederilor 
art.4 alin.(3) din Legea nr.38/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la 
data de 1 decembrie 2007. Autovehiculele 
deţinute cu contract de închiriere care vor fi 
schimbate din lista prevăzută la alin.(2) lit.b) 
vor fi numai acelea cu vechimea cea mai mare 
de la data fabricaţiei, în ordine descrescătoare. 
Aceste autovehicule vor fi schimbate cu 
autovehicule a căror vechime este mai mică de 
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5 ani. Autoritatea de autorizare va schimba 
gratuit autorizaţia taxi a vehiculelor astfel 
schimbate cu noi autorizaţii taxi, respectând 
numărul de ordine atribuit anterior. 
(5) Autorizaţiile taxi ale autovehiculelor 
prevăzute în lista menţionată la alin.(2) lit.b), 
rămase neschimbate începând cu data de 1 
decembrie 2007, după aplicarea prevederilor 
alin.(4), vor fi atribuite de drept, gratuit, 
persoanelor care deţin în proprietate sau în 
temeiul unui contract de leasing aceste 
autovehicule şi declară pe propria răspundere că 
doresc să execute activitate de transport în 
regim de taxi. 
(6) Atribuirea autorizaţiilor taxi prevăzută la 
alin.(4) se va face numai în următoarele 
condiţii: 
a) respectarea prevederilor art.9 alin.(1) lit.b) 
din Legea nr.38/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
b) prezentarea certificatului de agreare valabil, 
care se preia cu termenul de valabilitate 
existent, cu vizarea, pentru conformitate, în 
acest caz de către reprezentanţele Regiei 
Autonome "Registrul Auto Român"; 
c) dovada fiscalizării aparatului de taxat. 
(7) Autorizaţiile taxi atribuite conform 
prevederilor alin.(4) şi (6) vor avea termenul de 
valabilitate de 5 ani de la această dată şi vor fi 
considerate ca autorizaţii taxi atribuite pentru 
prima dată, putând fi prelungite în condiţiile 
art.11 alin.(5) din Legea nr.38/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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(8) Odată cu atribuirea autorizaţiilor taxi 
conform alin.(4) şi (6), autoritatea de autorizare 
va emite şi contractele de atribuire în 
conformitate cu prevederile art.141 alin.(1) şi 
(2) din Legea nr.38/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Art.IX. - (1)Autorizaţiile taxi prevăzute în 
listele menţionate la art. VIII alin.(2) lit.a) şi c), 
rămase neatribuite şi preschimbate până la data 
de 31 martie 2008, vor fi atribuite cu prioritate, 
gratuit, în urma unei cereri motivate, 
persoanelor care fac dovada că au practicat 
taximetria pe bază de contract de muncă şi 
contract de închiriere a autovehiculului deţinut 
în condiţiile legii, documente încheiate cu 
acelaşi operator taxi, valabile la data de 6 
august 2007. 
(2) În condiţiile în care cererile depăşesc 
numărul de autorizaţii taxi disponibile, acestea 
vor fi atribuite în urma aplicării criteriilor de 
departajare prevăzute la art. 142 alin.(6), cu 
respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 
VIII alin.(6)-(8). 
(3) Autorizaţiile taxi rămase neatribuite şi 
preschimbate, în urma aplicării prevederilor 
alin.(1), după 30 aprilie 2008 vor fi atribuite 
transportatorilor autorizaţi înscrişi în lista de 
aşteptare, cu respectarea prevederilor legii 
referitoare la această procedură. 
 
(Text pct.2 din O.U.G 153/2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu mai este de 
actualitate. 
 

58.    Art.III. – (1) Normele metodologice pentru aplicarea  
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prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobat prin 
Ordinul ministrului internelor şi reforme 
administrative nr.356/2007, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.820 din 3 decembrie 
2007, vor fi modificate şi completate corespunzător şi 
republicate în termen de 60 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, autorităţile administraţiei publice 
locale, respectiv Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, vor emite hotărârile cu privire la nivelul 
tarifului maximal de distanţă, conform prevederilor 
art.49 alin.(1) lit.d) 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, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege. 

59.    Art.IV. – Articolul II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2010 privind unele măsuri pentru 
întărirea controlului în scopul combaterii 
transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.505/21.07.2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă. 

 

60.    Art.V. – Autorizaţiile emise, prelungite sau aflate în 
procedură de prelungire, la momentul intrării în 
vigoare a acestei legii rămân valabile până la data 
expirării lor.  
 

 

61.    Art. VI – Legea nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 
ianuarie 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen 
de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 


