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Stimate domnule Secretar General^

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, mai sus menţionată, referitoare la exprimarea unui punct 
de vedere de către Consiliul Concurenţei cu privire la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere 
(b430/27.06.2022), vă comunicăm următoarele:

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea cadrului legal pentru 
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul 
României, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, 
garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului 
înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru 
satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi a nevoilor de apărare ale ţării.

Din analiza cuprinsului propunerii legislative şi a expunerii de motive, recită faptul că aceasta 
vizează promovarea unor măsuri care au ca scop diminuarea consecinţelor şi a numărului 
accidentelor rutiere prin:

a) instituirea obligativităţii de a inscripţiona autovehiculele având rol exclusiv de transport 
public de elevi şi cadre didactice, marcate în culori stridente, ce au rolul de a semnaliza prezenţa 
acestora în trafic;

b) dotarea cu sistem global de monitorizare GPS în timp real a rutelor, precum şi cu o cameră 
de supraveghere care înregistrează audio şi video în interiorul şi în exteriorul autovehiculului 
cu rol de transport şcolar, pe durata folosirii acestuia, înregistrările fiind păstrate de 
transportator timp de maximum 30 de zile calendaristice, în vederea documentării conformării 
cu regulile specifice de comportament şi de desfăşurare a traficului rutier;

c) instalarea unui limitator de viteză a vehiculului, pentru a preveni depăşirea vitezei 
reglementate prin Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi pentru a contribui la reducerea uzurii autovehiculului şi, implicit, a costurilor de 
mentenanţă, precum şi a consumului de combustibil;

d) dotarea cu un kit de siguranţă a vehiculului, care să conţină cel puţin patru ciocane de urgenţă 
cu tăietor de centură de siguranţă.
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Astfel, în sensul celor menţionate, Consiliul Concurenţei apreciază că Propunerea legislativă 
nu conţine aspecte care să contravină prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Asigurându-vă de întreaga noastră deschidere şi colaborare, vă stăm la dispoziţie pentru orice 
alte detalii sau informaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie,

Bogdan M. CHIRIŢOIU
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