Anexa 1 – Legislaţia cu privire la transportul public local de călători
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie
2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:RO:PDF
Document de interpretare-comunicare a comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de
călători (2014/C 92/01)
http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
Anunţ de informare privind atribuirea unui contract de servicii publice
Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul
1370/2007 ce trebuie publicat în termen de un an de la atribuirea unui contract. Publicarea
acestei notificări în JOUE se face în mod voluntar
http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/pdf-forms/t02_ro.pdf
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al consiliului din 21 octombrie
2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1071&from=RO
Regulamentul (CE) 2016/2338 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie
2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței
pentru serviciile de transport feroviar intern de călători
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul
pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și
pentru interfețele cu alte moduri de transport
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii – Transporturi Publice de
Pasageri – definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, reactualizată în 2013, care
reglementează conținutul Planului de Mobilitate Urbana Durabilă
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare (inclusiv Legea nr. 225/2016)
Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 262
din 19.4.2007, cu modificările și completările ulterioare
Ordin al Ministrului internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
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Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin
servicii regulate în trafic national
Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului
public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local
Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003 pentru
aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a
vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind
siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin
inspecţia tehnică periodică - RNTR 1
Ordinul Preşedintelui ANRSC. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
Ordinul Preşedintelui ANRSC. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local
Ordinul Preşedintelui ANRSC. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local
Ordinul Preşedintelui ANRSC. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de
persoane
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările
ulterioare
Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transportul rutier, cu modificările și completările
ulterioare
Ordin al Ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/ 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea
transporturilor rutiere și a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile

Ordonanţă Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul
în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare
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Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice
subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare
Hotǎrȃrea Guvernului nr. 1088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul Rutier
Ordonanța nr. 71 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare
a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local (actualizată până la data de 29 august
2014 cu HG 672/2014)
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 (r) privind circulația pe drumurile publice
Hotǎrȃrea Guvernului nr. 1391/2006 (r) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările și completările ulterioare
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/ 2011 privind promovarea vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, cu modificările și completările
ulterioare
Ordonanța Guvernului nr. 7/ 2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligent în
domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport
Ordinului ministrului transporturilor nr. 1214/ 2015 pentru aprobarea normelor privind
pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor
rutier
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