Guvernul României

Ordon
nanţă nr. 19/1997
din 18/08/19997

privind trannsporturile
Publicat in MOF nr. 200 - 20/08/19997
Republicare 1 MO
OF nr. 552 - 11/111/1999
Versiune consoliddata in 02/02/20022
Versiune conssolidata la data dee 02/02/2002

Atenţie!
Textele acteloor actualizate suntt reproduceri neofi
ficiale ale unor actte ce au suferit num
meroase modificărri de-a lungul timppului, dar care nu au
fost republicaate în Monitorul Oficial.
O
La astfel de texte nu se vaa face referire în nici un documentt oficial ele avândd numai un caraccter
informativ. Inndaco Systems nu îşi asumă răspundderea pentru conseccinţele juridice gen
nerate de folosireaa acestor acte.

______
______
Tex
xt actualizat la
a data de 01.02.2002 avâ
ându-se în ve
edere republicarea din Mo
onitorul Oficia
al,
Partea I, nr.
n 552 din 11
1 noiembrie 1999, precum şi următoarele acte:
- O.G. nr.
n 94/2000
- Legea nr. 51/2002.
CAPITO
OLUL I
Dispoziţiii generale
a ordonanţă stabileşte
s
norm
mele generale aplicabile m
modurilor de transport
t
rutie
er,
Art. 1. - (1) Prezenta
feroviar, naval
n
şi aerian, componen
ntele reţelei de transport de interes naţiional şi europ
pean incluse în
acestea, precum şi atribuţiile şi răsspunderile au
utorităţilor competente de reglementare, coordonarre,
control, in
nspecţie şi sup
praveghere cu privire la acctivităţile de trransport şi la mijloacele de
e transport.
(2) Disp
poziţiile preze
entei ordonanţe constituie
e cadrul gen
neral aplicabiil tuturor actelor normativve
specifice modurilor de transport şi activităţilor
a
con
nexe acestora
a.
______
_____
Aline
eatul (1) a fosst modificat prin
p art. unic pct.
p 1 din O.G
G. nr. 94/2000
0, astfel cum a fost modificcat
prin Legea
a de aprobare
e nr. 51/2002
2.
Art. 2. - Sistemul naţţional de transsport are cara
acter strategicc, constituie p
parte integran
ntă a sistemullui
economic
c şi social şi are următoarele componente:
a) infrasstructurile de transport rutie
er, feroviar, n
naval şi aerian
n;
b) mijloa
acele de trans
sport;
c) opera
atorii de transsport şi ai activităţilor conexxe transporturilor.
d) sistem
mele de mana
agement al trraficului şi sisttemele de poziţionare şi na
avigaţie.
______
_____
Literra d) a fost inttrodusă prin art.
a unic pct. 2 din O.G. nr.. 94/2000.
aţional de tran
nsport sunt:
Art. 3. - Principalele obiective ale sistemului na
a) realiz
zarea conectă
ării tuturor localităţilor la reţţeaua naţiona
ală de transpo
ort;
b) asigu
urarea dreptului la liberă circulaţie a cetă
ăţenilor;
c) asigu
urarea liberei circulaţii a bu
unurilor;
d) asigu
urarea efectuă
ării transportu
urilor care privvesc siguranţa naţională;
e) asigu
urarea racordă
ării lui la siste
emele internaţţionale de transport;
f) participarea la dezvoltarea econ
nomică şi soccială a ţării.

Art. 4. - Dezvoltarrea sistemului naţional de
d transportt se realizea
ază ţinându-se seama de
d
ele cerinţe:
următoare
a) promovarea progrramelor naţion
nale de realizare a unei de
ezvoltări durab
bile a econom
miei naţionale;
e a ţării;
b) nevoile de apărare
c) asigu
urarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului;
d) eficie
enţa economiccă;
e) asigu
urarea condiţiilor de conserrvare şi de prrotejare a med
diului;
f) utiliza
area raţională a energiei;
g) respe
ectarea conve
enţiilor şi acorrdurilor internaţionale la ca
are România este parte.
Art. 5. - (1) Modurile de transpo
ort, parte inte
egrantă a sisstemului naţio
onal de transsport, care fa
ac
obiectul dispoziţiilor pre
ezentei ordon
nanţe, sunt:
a) transportul rutier;
ar;
b) transportul ferovia
c) transportul naval;
d) transportul aerian;;
e) transportul multimodal şi combiinat.
t
are în compunerre infrastructu
ura de transport, mijloacele de transport,
(2) Fieccare mod de transport
al
operatorii de transport şi ai activităţţilor conexe ttransportului, precum şi sistemele de management
m
ş sistemele de
d poziţionare
e şi navigaţie, după caz.
traficului şi
(3) Ministerul Transporturilor coo
ordonează modurile
m
de trransport printr-o abordare
e multimodală,
ţinând sea
ama de capa
acităţile existe
ente sau de ccele prevăzutte pentru fieccare mod de transport şi de
d
promovarea unei dez
zvoltări raţionale a transp
porturilor com
mbinate, cu rrespectarea reglementăril
r
or
f
mod de
d transport.
specifice fiecărui
______
_____
1
Alineatul (2) a fo
ost modificat prin art. unic pct. 2 din O.G.
O
nr. 94/20
000, introdus prin Legea de
d
aprobare nr. 51/2002.
ea şi funcţion
narea transpo
ortului public, subvenţione
ează sau, dup
pă
Art. 6. - Statul sprijină dezvoltare
caz, susţţine financiar transportul public de călători, garrantează libe
era iniţiativă şi autonom
mia
transporta
atorilor şi asig
gură condiţiile
e unei concure
enţe loiale înttre modurile d
de transport şi între diferite
ele
categorii de
d transportatori.
Art. 7. - Utilizatorii de transporturri au acces eg
gal şi nediscrriminatoriu la infrastructurile de transpo
ort
de interess public, pot alege
a
liber mo
odul de transport prin care
e îşi exercită dreptul de a se deplasa, au
a
posibilitate
ea de a efectua ei înşişi tra
ansportul ori de
d a apela la serviciile unu
ui transportato
or liber ales.
Art. 8. - În toate rapo
orturile generrate de activittatea de transsport protecţia vieţii umane şi a mediullui
este prioriitară.
Art. 9. - (1) Infrastructurile de transport su
unt destinate
e desfăşurăriii activităţilor de transport,
activităţilo
or conexe tra
ansporturilor şi activităţilo
or privind ad
dministrarea infrastructurilor respectivve.
Infrastructturile de transsport sunt de
e interes naţio
onal şi de inte
eres europea
an şi împreună cu sisteme
ele
de manag
gement al trafficului şi cu sistemele de p
poziţionare şi navigaţie con
nstituie reţele
ele de transpo
ort
care pot fi de intere
es naţional sau
s
de interres european
n. Infrastructu
urile destinatte desfăşură
ării
activităţilo
or de transporrt sunt căile de comunicaţie
e rutiere, fero
oviare, navale
e şi aeriene.
(2) Mijlo
oacele de tran
nsport sunt mijloace
m
mobile
e, cu sau fără
ă propulsie, amenajate pen
ntru transporttul
de persoa
ane sau de bunuri, speciial destinate să se deplaseze pe o cale de comu
unicaţie rutierră,
feroviară, navală sau aeriană.
a
(3) Ope
eratorii de transport
t
sun
nt transporta
atori, români sau străini, care au acces
a
egal şi
nediscriminatoriu la infrastructura
a deschisă accesului public. Prin transportatorri se înţeleg
ge
persoanelle fizice sau juridice, auttorizate să effectueze tran
nsporturi, inte
erne sau inte
ernaţionale, de
d
persoane ori de bunurri, în interes public sau în
n interes prop
priu, cu mijloa
ace de transp
port deţinute în
proprietate sau cu conttract de închiriere ori leasing.
eratorii activită
ăţilor conexe transporturilo
or sunt perso
oane fizice sa
au juridice ca
are efectueazză
(4) Ope
activităţile
e ce se desfăş
şoară în legăttură cu/sau în
n timpul transportului.
(5) Siste
emele de management al traficului şi ssistemele de poziţionare şi navigaţie includ instalaţiiile
tehnice ne
ecesare, preccum şi sistem
mele de inform
maţii şi telecom
municaţii nece
esare asigură
ării unei operă
ări
armonioas
se a reţelelorr şi a gestionă
ării eficiente a traficului.
______
_____
Alineatele (1) şi (3) au fost modificate
m
prin
n art. unic pcct. 22 din O.G
G. nr. 94/2000
0, introdus prrin
Legea de aprobare nr. 51/2002.

- Alinea
atul (5) a fostt introdus priin art. unic pct.
p
23 din O.G. nr. 94/2000, introdus prin Legea de
d
aprobare nr. 51/2002.
OLUL II
CAPITO
Autorităţţile competente. Atribuţii
T
or este organ
n de specialita
ate al adminisstraţiei publice
e centrale şi în
Art. 10. - Ministerul Transporturilo
această calitate
c
are urm
mătoarele atrribuţii:
a) elabo
orează strateg
giile de dezvo
oltare a activittăţilor de transsport;
b) elabo
orează şi su
upune spre adoptare
a
Guvvernului programele şi priiorităţile de modernizare
m
şi
dezvoltare
e a infrastructturilor de transport deschisse accesului public,
p
aparţin
nând domeniu
ului public;
c) asigu
ură administra
area infrastructurilor de tra
ansport desch
hise accesulu
ui public, de interes naţion
nal
şi europea
an, aparţinând domeniului public al stattului;
d) asigură tuturor utilizatorilor acces
a
egal şi nediscriminatoriu la in
nfrastructurile
e de transpo
ort
blic;
deschise accesului pub
e) asigu
ură beneficiarrilor de transp
port dreptul d
de a alege lib
ber modul de transport, tra
ansportatorul şi
mijlocul de
e transport;
f) sprijin
nă dezvoltarea
a şi funcţiona
area transporttului public;
g) stimu
ulează libera iniţiativă
i
şi assigură autonomia transporttatorilor;
h) asigu
ură condiţiile unui mediu concurenţial
c
n
normal în inte
eriorul fiecărui mod de tran
nsport, precum
şi între mo
odurile de transport;
i) asigură efectuarea
a transporturilor militare şi a transportu
urilor de interrvenţie în cazz de calamită
ăţi
naturale sau
s în alte situ
uaţii deosebite;
j) asigurră dezvoltarea
a cercetării în
n transporturi,, în corelare cu
c programele
e naţionale de
e cercetare;
k) elabo
orează politica
a economică în domeniul ttransporturilorr;
l) elaborrează politici pentru dezvo
oltarea transpo
orturilor multimodale şi a transportului combinat;
c
m) elaborează politicci de dezvolta
are echilibrată
ă a tuturor modurilor de tran
nsport;
ură gestionarea proprietă
ăţilor publice şi private ale statului diin domeniul transporturilo
or,
n) asigu
atribuite în
n administrare
e prin lege;
o) gestiionează resursele financia
are alocate p
prin bugetul de
d stat, resursele din fondurile specia
ale
pentru dezvoltarea infrrastructurilor de
d transport ssau din credite
ele externe garantate de stat;
s
obă sau sup
pune spre aprobare Guvvernului, dup
pă caz, tarife
e sau taxe de utilizare a
p) apro
infrastructturilor de transport deschis
se accesului p
public, aparţin
nând domeniu
ului public al statului;
s
r) clasiffică reţelele de
d transport de interes n
naţional şi eu
uropean, în conformitate
c
c standarde
cu
ele
naţionale şi europene;
anizează activvitatea pentrru constituire
ea fondului propriu
p
de da
ate statistice din domeniiul
s) orga
transportu
urilor;
t) autorizează funcţio
onarea porturilor, aerodrom
murilor civile, gărilor şi a au
utogărilor;
u) stabiileşte legăturri cu ministerre similare, ccu alte autorittăţi publice şşi organizaţii, precum şi ccu
persoane juridice sau fizice
f
din ţară sau din străinătate.
______
_____
Literrele b), c) şi r)
r au fost mod
dificate prin a
art. unic pct. 3 din O.G. nrr. 94/2000, asstfel cum a fo
ost
modificat prin Legea de
e aprobare nrr. 51/2002.
Art. 11. - Pentru realizarea obiectivelor
o
p
politicii guverrnamentale îîn domeniul transporturilor
Ministerul Transporturilor poate înch
heia contracte
e de activitate
e pentru unul sau mai mulţi ani cu agen
nţi
ci din domeniu
ul transporturrilor, stabilind
d obiective sp
pecifice şi mijloace tehnice
e şi economicce
economic
pentru rea
alizarea acesttora. Contractele de activittate încheiate
e se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 12.. - Ministerul Transporturiilor este auto
oritatea de sttat în domeniul transportu
urilor feroviarre,
rutiere, maritime, pe ap
pele interioare
e, aeriene, multimodale şi combinate, a
având următoa
arele atribuţii:
ezintă Guverrnul în dome
eniul transpo
orturilor în orrganismele in
nternaţionale şi în relaţiiile
a) repre
bilaterale cu alte state;
borează proiiecte de accte normativve şi aprobă
ă norme te
ehnice destin
nate asigură
ării
b) elab
compatibilităţii sistemului naţional de
e transport cu
u sistemele de transport in
nternaţionale;
c) emite
e norme tehnice obligato
orii pentru co
onstrucţia, mo
odernizarea, întreţinerea şi exploatare
ea
infrastructturilor de transport;
d) emite
e norme tehnice obligatoriii pentru consttrucţia, inspeccţia tehnică şi
ş exploatarea
a mijloacelor de
d
transport, inclusiv norm
me referitoare
e la protecţia m
mediului;

e) stabileşte nomencclatorul de fu
uncţii şi de pe
ersonal care lucrează în transporturi sau
s
concură la
siguranţa traficului;
f) emite norme obliga
atorii de atesttare, certificarre, licenţiere şi
ş brevetare a personalului care lucreazză
în transpo
orturi sau concură la sigura
anţa traficuluii şi stabileşte condiţiile de suspendare sau
s de anulare
a atestate
elor, certificate
elor, licenţelor sau brevete
elor acordate;
g) organizează exam
mene şi auto
orizări şi emite atestate, autorizaţii, ce
ertificate, lice
enţe şi brevete
pentru personalul din transporturi, precum
p
şi pen
ntru operatori;
h) stabileşte program
me de pregătire şi perfecţionare pentru personalul d
de siguranţă din
d transportu
uri
şi organiz
zează desfăşu
urarea acesto
ora;
i) emite norme obligatorii de licen
nţiere şi autorizare a agen
nţilor economici care efecttuează sau vor
efectua activităţi
a
de transport ori activităţi spe
ecifice siguranţei traficului şi stabileşte
e condiţiile de
d
acordare, de suspenda
are sau de an
nulare a licenţţelor şi autorizzaţiilor;
j) emite norme obliga
atorii de sigurranţă a traficu
ului în transpo
orturile rutiere
e, feroviare, navale, aeriene,
precum şii pentru transportul multimodal şi combiinat şi suprav
veghează resp
pectarea acesstora;
k) emite
e norme obligatorii pentru efectuarea
e
tra
ansporturilor de
d mărfuri periculoase;
l) acordă sau retrage
e dreptul de arborare
a
a pa
avilionului rom
mânesc navelo
or sau aerona
avelor civile, în
condiţiile legii;
m
de
e transport din domeniu
ul civil, în co
onformitate cu
c
m) certtifică starea tehnică a mijloacelor
reglementtările naţionale şi internaţio
onale;
n) stabiileşte organizzarea regiona
ală a transpo
orturilor rutierre, feroviare, navale şi ae
eriene. Aprob
bă
utilizarea spaţiului ae
erian, a căilo
or navigabile din apele naţionale şi internaţionalle, cu acord
dul
M
A
Apărării
Naţion
nale şi ale Ministerului de IInterne;
organelor abilitate ale Ministerului
mâniei, decola
area şi aterizzarea aerona
avelor civile de
d
o) aprobă survolarea spaţiului aerian al Rom
a
situate
s
pe teritoriul României;
pe/şi pe aeroporturile
p) asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul a
aerian al Rom
mâniei şi a navelor în apele
a
naţiona
ale
navigabile
e, în conformitate cu reglem
mentările naţiionale şi interrnaţionale;
p1) ap
probă aplicarrea reglemen
ntărilor speciffice adoptate
e de organizzaţiile de aviaţie civilă din
d
Comunitatea European
nă la care auttoritatea româ
ână în domen
niul aviaţiei civvile este parte
e;
q) exerccită activitatea
a de registru, de inspecţie şi de control în transporturi;
r) acord
dă permisiune
ea de intrare şi
ş de plecare a navelor rom
mâneşti şi strrăine în/şi din
n porturile civiile
româneşti;
s) stabiileşte condiţiiile de înmatrriculare a na
avelor, aerona
avelor, autovvehiculelor şi a materialullui
rulant;
ură certificare
ea de tip şi ind
dividuală a mijloacelor de transport;
t
ş) asigu
t) supraveghează na
avele, indiferent de pavilion
nul acestora, în
î apele naţio
onale navigab
bile;
u) gestio
onează frecve
enţele de com
municaţii aloccate;
v) poate
e acorda, pe bază de recip
procitate, drep
ptul de utiliza
are gratuită a infrastructurilor de transpo
ort
pentru utilizatorii străini;
orizează efecctuarea lucră
ărilor care afectează
a
zo
onele de sig
guranţă şi de
d protecţie a
x) auto
infrastructturilor, deschiise accesului public;
y) stabilleşte zonele obligatorii
o
de pilotaj în apele naţionale navigabile;
n
z) anche
etează evenim
mentele sau accidentele
a
grave produse
e în activităţile
e de transportt;
w) asigu
ură, prin reţe
eaua proprie, controlul med
dico-sanitar specific
s
sigura
anţei circulaţiiei şi navigaţiiei
şi controlu
ul sanitar-vete
erinar specific
c tuturor modu
urilor şi activittăţilor de tran
nsport.
______
_____
Literra b) a fost modificată
m
prin
n art. unic pcct. 3 din O.G. nr. 94/2000,, astfel cum a fost modificcat
prin Legea
a de aprobare
e nr. 51/2002
2.
- Litera p1) a fost in
ntrodusă prin
n art. unic pcct. 41 din O.G
G. nr. 94/200
00, introdus prin Legea de
d
aprobare nr. 51/2002.
3. - (1) Ministerul Transporturilor sta
abileşte cond
diţiile tehnice
e, regulile de
e siguranţă şi
Art. 13
modalităţile de inspecţie şi de contro
ol aplicabile d
diferitelor mod
duri de transp
port.
nisterul Trans
sporturilor po
oate desemn
na organisme tehnice specializate, însărcinate
î
s
să
(2) Min
elaboreze
e şi să pună
ă în aplicare normele teh
hnice şi regle
ementările co
orespunzătoare, să asigure
pregătirea
a profesională
ă şi perfecţio
onarea perso
onalului din transporturi, ssă efectueze certificarea şi
înmatricullarea mijloace
elor de transp
port şi să asig
gure inspecţia şi controlul a
acestora.
(3) Ministerul Transp
porturilor asig
gură, direct sa
au prin delegare de competenţă, prin instituţii publicce
ate sau prin societăţi comerciale auto
orizate, contrrolul tehnic şşi inspecţia de
d siguranţă a
subordona
traficului pentru
p
transp
portul feroviarr, auto, aerian, maritim, fluvial, pe ape
ele interioare,, multimodal şi
combinat..

(4) Instituţiile publice
e şi societăţile
e comerciale prevăzute la alin. (2) şi (3
3) se vor finan
nţa integral din
d
e şi comisioane obţinute din prestările de
d servicii spe
ecifice.
tarife, taxe
Art. 14. - (1) Regimu
ul tarifelor perrcepute pentrru eliberarea de autorizaţii şi licenţe şi al
a redevenţelor
se stabileşte prin hotărrâre a Guvern
nului, iar regim
mul taxelor de
e acces la inffrastructurile de
d transport de
d
interes pu
ublic, precum
m şi cel al fon
ndurilor speciale constituite din sume îîncasate cu titlu
t
de taxe se
s
stabilesc printr-o lege specială.
s
(2) Tarifele pentru cursurile de
e pregătire p
profesională şi de examiinare, în ved
derea obţine
erii
certificate
elor de capacitate, a licenţe
elor şi a breve
etelor, se stab
bilesc de către
e Ministerul Transporturilo
T
r.
Art. 15.. - Ministerul Transporturiilor, consiliile
e judeţene sa
au consiliile lo
ocale pot asigura, conforrm
legii:
era de adminiistrare a infra
astructurii de ttransport de interes
i
publicc, amplasarea
a şi întreţinere
ea
a) în sfe
unui siste
em unitar informaţional priv
vind transporrtul public de persoane. Modul unitar de prezentare a
sistemului informaţiona
al va fi stabilit prin norme d
de către Minissterul Transpo
orturilor;
b) stabiilirea unor pla
afoane ale ta
arifelor şi taxe
elor, reduceri sau scutiri de tarife şi ta
axe ori condiiţii
tarifare sp
peciale pentrru unele cate
egorii de perssoane fizice sau juridice, atunci când
d factori socia
ali
impun ac
cest lucru. În
n aceste cazzuri transporttatorul va prrimi o compe
ensaţie în ba
ani din parte
ea
Guvernulu
ui sau, după caz, din parttea autorităţilo
or publice loccale, destinattă să acopere
e costul real al
transportu
ului şi să men
nţină serviciul public de tran
nsport.
Art. 16. - Pentru as
sigurarea transportului pu
ublic de persoane, precum
m şi pentru aprovizionare
ea
populaţiei cu produse de
d strictă neccesitate în zon
nele izolate sa
au greu acce
esibile, statul va
v subvenţion
na
cheltuielile
e suplimentarre ale transpo
ortatorilor, la ccererea justificată a consiliiilor judeţene.
CAPITO
OLUL III
atea publică şi
ş privată în domeniul transsporturilor
Proprieta
niul transportturilor este constituită
c
din
n infrastructura
Art. 17. - (1) Proprrietatea publică în domen
deschisă accesului pub
blic, precum şi
ş din bunurile
e de interes public, stabilite
e prin lege.
(2) Alte bunuri din do
omeniul transsporturilor, ce
e aparţin statu
ului sau unităţilor administrativ-teritoriale,
constituie proprietatea privată a ace
estora.
Art. 18.. - (1) Bunurile, proprietate
e publică sau
u privată a sttatului din dom
meniul transp
porturilor, pot fi
date în administrare,
a
prin hotărârre a Guvernului, instituţiilor publice din
d subordine
ea Ministerullui
Transportturilor ori pot fi
f închiriate sa
au concesiona
ate în condiţiiile legii.
(2) Bunurile, proprietate publică sau privată din
d domeniul transporturilo
or, administra
ate de unităţiile
ativ-teritoriale
e, pot fi închiriate sau concesionate în condiţiile legii.
administra
CAPITO
OLUL IV
urilor
Executarea transportu
erul Lucrărilo
or Publice, Trransporturilor şi Locuinţei elaborează şi
ş supune spre
Art. 19.. - (1) Ministe
aprobare Guvernului definirea
d
şi sc
chema reţelei de transportt de interes naţional şi eurropean care vva
o
asigurarea deplasării persoan
nelor şi a mărrfurilor între to
oate localităţille ţării, precum
avea ca obiective
şi conecttarea infrastrructurilor naţţionale de ttransport la principalele infrastructurii de transpo
ort
internaţion
nal.
(2) Consiliile judeţen
ne împreună cu
c consiliile lo
ocale vor ela
abora schema
a reţelei locale de transport,
ătre Ministerul Transporturrilor.
care va fi avizată de că
ogat.
(3) Abro
______
_____
Alineatul (1) a fo
ost modificat prin art. unic pct. 42 din O.G.
O
nr. 94/20
000, introdus prin Legea de
d
aprobare nr. 51/2002.
- Alinea
atul (3) a fost abrogat prin art. unic pct. 43 din O.G. nr. 94/200
00, introdus prin Legea de
d
aprobare nr. 51/2002.
Art. 20. - (1) Transpo
ortul de perso
oane sau de b
bunuri poate fif transport în interes publicc sau transpo
ort
în interes propriu.
(2) Tran
nsporturile exxecutate de persoane
p
jurid
dice sau fizicce, în condiţiii nediscrimina
atorii de acce
es
pentru terţi, pe baza unui contracct de transpo
ort, contra plată, sunt tra
ansporturi în interes publiic,
e transporturi publice.
denumite în continuare

(3) Conttractul de tran
nsport se încheie între tran
nsportator şi beneficiarul de
d transport şi
ş se probeazză,
pentru tra
ansportul de persoane,
p
prin
ntr-un titlu de
e transport înm
mânat pasage
erului, iar pen
ntru transporttul
de mărfurri, printr-un do
ocument speccific de transp
port.
(4) În cazul
c
transpo
orturilor de persoane
p
în regim de ta
aximetrie se va stabili prin
p
norme ale
a
Ministerului Transportu
urilor şi ale co
onsiliilor locale
e modul cum se aplică prevederea de la
a alin. (3).
(5) Con
ntractul de trransport poatte fi încheiatt direct cu transportatoru
ul sau prin in
ntermediari de
d
transport, autorizaţi de Ministerul Trransporturilor..
eres personal, executat de
d persoane fizice în vederea asigură
ării
Art. 21.. - (1) Transportul în inte
deplasării unor persoa
ane sau bunu
uri, precum şşi transportul în folos prop
priu, organiza
at de persoan
ne
e proprii autorizate, cu mijjloacele de trransport pe care
c
le deţin în
fizice sau juridice penttru activităţile
proprietate sau le folosesc în baza
a unui contracct de închiriere sau leasin
ng, este transsport în intere
es
propriu.
(2) Tran
nsportul în folos propriu de
e bunuri şi de persoane trebuie
t
să constituie accessoriul unei alte
activităţi economice
e
ex
xecutate de pe
ersoana care
e îl organizeazză, iar bunurille transportate trebuie să fie
f
proprietatea acesteia ori
o să fie rezultatul activităţţii sale.
(3) Tran
nsporturile în interes propriiu de persoan
ne sau de bun
nuri se executtă fără percep
perea unui tarif
sau a ech
hivalentului accestuia în bun
nuri sau serviccii.
______
_____
Alineatul (1) a fo
ost modificat prin art. unic pct. 44 din O.G.
O
nr. 94/20
000, introdus prin Legea de
d
aprobare nr. 51/2002.
anele fizice sa
au juridice ca
are efectueaz
ză transporturri de bunuri şi
ş de persoane,
Art. 22. - (1) Persoa
altele dec
cât cele în inte
eres personal, se autorizea
ază de către Ministerul
M
Tra
ansporturilor.
(2) Evid
denţa autoriza
aţiilor se ţine de către Ministerul Transp
porturilor în re
egistre unice, pe moduri de
d
transport.
e
pe
ersoanele fizice sau juridicce care efectu
uează transpo
orturi în regim
m de taximetrie
e.
(3) Se exceptează
(4) Penttru transportu
urile de bunuri şi de perso
oane, efectua
ate în interes propriu de către
c
Ministerrul
Apărării Naţionale,
N
Min
nisterul de Interne şi de ccătre alte instituţii compone
ente ale siste
emului naţion
nal
de apărarre, autorizaţiile
e se acordă de
d către organ
nele proprii ale acestora.
Art. 23. - Tarifele transporturilor publice
p
se form
mează liber şi concurenţiall pe baza cere
erii şi a oferte
ei.
CAPITO
OLUL V
Investiţiile în transporrturi
nfrastructurile
e de transportt deschise acccesului publiic,
Art. 24. - (1) Obiectiivele de invesstiţii privind in
entele şi tehno
ologiile aferen
nte acestora, aflate în adm
ministrarea Min
nisterului Transporturilor, se
s
echipame
stabilesc de către acessta, pe baza unor evaluării economice şi
ş financiare şşi a unor crite
erii de eficienţă
în cadrul aceluiaşi
a
mod
d de transportt sau între mo
oduri diferite ori
o combinaţii de moduri de
e transport.
(2) Obiiectivele de investiţii privvind infrastru
ucturile de transport
t
desschise accessului public şi
echipame
entele aflate în
n administrare
ea autorităţilo
or publice loca
ale se stabilessc de către accestea.
Art. 25
5. - (1) Mijlo
oacele de fin
nanţare necesare realizărrii noilor infra
astructuri sau moderniză
ării
infrastructturilor existen
nte pot proven
ni din fonduri speciale, constituite penttru fiecare mo
od de transpo
ort
din reinve
estirea profitullui obţinut, din
n credite banccare interne sau
s externe, d
de la bugetul de stat sau de
d
la bugetelle locale, dup
pă caz, precum
m şi din alte ssurse constitu
uite conform le
egii.
(2) Auto
orităţile admin
nistraţiei publice locale, pre
ecum şi agenţii economici sau utilizatorrii pot participa,
în condiţiile legii, la fina
anţarea infrasstructurii de trransport de interes local sa
au regional.
ui aerian, a infrastructurilo
or de transpo
ort deschise accesului
a
pub
blic, aparţinân
nd
(3) Utilizzarea spaţiulu
domeniulu
ui public, şi a dotărilor adiacente se facce cu percep
perea unor taxxe, redevenţe
e şi tarife, care
alimentea
ază fondurile speciale
s
pentru infrastructu
ura fiecărui mod
m de transport.
OLUL VI
CAPITO
Dispoziţiii finale
s
prin legi speciale
e.
Art. 26. - Dispoziţiile specifice fieccărui mod de transport se stabilesc
Art. 27. - Abrogat.
______
_____
Articcolul a fost abrogat prin art. unic pctt. 45 din O.G
G. nr. 94/200
00, introdus prin Legea de
d
aprobare nr. 51/2002.

Art. 28. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abrogă, cu
excepţia celor care reglementează în acest domeniu competenţele instituţiilor componente ale
sistemului naţional de apărare.

