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   Către, 
 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra 
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10 
aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, retrimis în vederea 
examinării şi depunerii unui nou raport comun, Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x 
409 din 24 aprilie 2016/2017. 

 

  
 

 
VICEPREŞEDINTE, PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Ion CĂLIN 

  

Iulian IANCU  Lucian Nicolae BODE 
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RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind 
serviciile de transport public local 

 
 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de luni, 24 aprilie 2017, în temeiul art. 70 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentruuuuuu  transporturi şi infrastructură,  în 

vederea examinării şi depunerii unui nou raport, în procedură obişnuită, transmisă cu adresa nr. PL. x 409  din 24 

aprilie 2016/2017, înregistrată cu nr. 4c-6/189 din 25 aprilie 2017, respectiv nr. 4c-3/391 şi nr. 4c-26/148. 
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 Pentru această propunere legislativă s-a întocmit un raport comun, în data de 22 martie 2017, înregistrat cu nr. 

4c-6/425 din 04 octombrie 2016, respectiv nr. 4c-3/391 şi nr. 4c-26/148, prin care membrii celor trei comisii au 

hotărât cu majoritate de voturi, respingerea acesteia. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 26 septembrie 

2016. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă (nr.341/13.04.2016); 

 Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative (nr.172/23.02.2017); 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a hotărât, avizarea favorabilă a propunerii legislative (nr.4c-

2/640/11.10.2016). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.92/2007, 

propunându-se, în principal, modificarea art.29 alin.(2), în sensul introducerii posibilităţii de subdelegare a gestiunii 

serviciilor de utilităţi publice, astfel încât titularii contractelor de atribuire a gestiunii să poată încheia cu terţi contracte 

de subdelegare a activităţilor de atribuire a serviciilor de transport pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi un procent 

de maxim 49% din totalul gestiunii, modificarea art.36 lit.f), în sensul acordării posibilităţii deţinerii mijloacelor de 

transport în baza unui contract de închiriere, precum şi completarea art.45 cu un alineat nou, alin.(10), potrivit căruia 

sumele provenite din amenzile aplicate să se facă venit în proporţie de 50% la bugetele locale de domiciliu sau, după 

caz, sediul contravenientului şi, în proporţie de 50%, se constiuie ca venit al operatorului de transport public local. 

         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au reexaminat 

propunerea legislativă în şedinţe saparate. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 

reexaminat propunerea legislativă în şedinţa din 16 mai 2017, Comisia pentru industrii şi servicii a reexaminat 

propunerea legislativă în şedinţa din 03 mai 2017 şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a reexaminat 

propunerea legislativă în şedinţa din 03 mai 2017. 
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 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi 22 deputaţi, din 

totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 21 de membri ai 

Comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 de 

membri ai Comisiei. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat: domnul Angel Georghiu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 

menţinerea raportului iniţial de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 

din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, deoarece: în ceea ce priveşte propunerea de modificare a 

art. 29 alin. (2), în sensul introducerii posibilităţii de subdelegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în prealabil 

trebuie precizat că subdelegarea nu este definită clar în legislaţia naţională, delegarea gestiunii serviciilor comunitare 

de utilităţi publice fiind atributul autorităţilor administraţiei publice locale cu competenţe în organizarea, 

reglementarea, coordonarea şi controlul prestării serviciilor de transport public local desfăşurat pe raza administrativ-

teritorială a acestora. 

 Referitor la subcontractarea serviciilor de transport public local, menţionăm că această posibilitate este 

prevăzută la art. 4 alin. (7) din Regulamentul (CE) nr. 137012007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr.1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, potrivit căruia caietele de sarcini şi contractele de servicii publice 

indică, de o manieră transparentă, dacă subcontractarea poate să fie avută în vedere şi, dacă da, în ce măsura. Dacă 

are loc o subcontractare, operatorul însărcinat cu administrarea şi prestarea serviciilor publice de transport de călători 

în conformitate cu prevederile Regulamentului trebuie să presteze el însuşi o mare parte a serviciilor publice de 
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transport de călatori. În conformitate cu dreptul intern şi cu dreptul comunitar, contractul de servicii publice stabileşte 

condiţiile aplicabile subcontractării. 

 Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) lit. d) din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii, ,,Prezenta lege nu se aplică concesiunilor de servicii publice de transport de călători, în sensul 

Regulamentului (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului", astfel că atribuirea contractelor de 

concesiune de servicii publice de transport de călători pe calea ferată şi cu alte moduri de transport pe şine, precum şi 

de transport rutier, cu excepţia serviciilor exploatate în principal pentru interesul lor istoric sau turistic, nu se supune 

reglementărilor acestei legi.  

 La art. 45 alin. (10), prevederile conform cărora sumele provenite din amenzi să se facă venit în proporţie de 

50% la bugetele locale de domiciliu sau, după caz, la sediul contravenientului, iar în proporţie de 50% să se constituie 

ca venit al operatorului de transport public local, sunt în contradicţie cu prevederile art.41 alin.(2) care reglementează 

veniturile operatorilor de transport, stabilite potrivit regulilor prevăzute la art. 43 din acelaşi act normativ, fără ca 

amenzile de orice fel să fie venituri ale acestor operatori. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
VICEPREŞEDINTE, PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Ion CĂLIN 
  

Iulian IANCU  Lucian Nicolae BODE 
 

 
SECRETAR, SECRETAR, SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Roxana MÎNZATU 
 

Marius BODEA 
 

 
 

Consilier parlamentar, Alina Tănase Consilier parlamentar, Cristina Neicu 
Consilier parlamentar, Bivolaru Ioan 

Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
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