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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că la data de 01 februarie 2020 au intrat în vigoare art.
30-34, în care se descriu contravențiile și sancțiunile, din OUG nr. 49/2019 privind activităţile de
transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.
204/2019 https://www.cnpromania.ro/upload/blog/oug_49.pdf.
Reamintim că OUG nr. 49/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României numărul 537 din
data de 01 iulie 2019 și a intrat în vigoare la data de 05 iulie 2019, cu excepția art. 30-34 care au
intrat în vigoare la 01 februarie 2019. Legiuitorul a lăsat această perioadă de tranziție atât pentru
persoanele fizice, cât și pentru cele juridice.
OUG nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
reglementează organizarea, autorizarea şi controlul activităţilor de transport alternativ cu
autoturism şi conducător auto intermediate prin platforme digitale. Transportul alternativ poate fi
accesat de pasageri doar prin intermediul platformelor digitale avizate tehnic de către Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
Potrivit art. 29 lit d) din OUG nr. 49/2019 agenţii şi ofiţerii de poliţie desemnaţi ca poliţişti rutieri
din cadrul Poliţiei Române, pot efectua controlul, în trafic, cu privire la respectarea prevederilor
ordonanţei de urgenţă, și au competență, după caz, numai cu privire constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 34.
Contravenţiilor prevăzute la art. 30-34 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Autorităţile publice din care fac parte agenţii
constatatori au acces gratuit la platformele digitale autorizate pentru verificarea respectării
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Conform art. 33 din OUG nr. 49/2019 alin. 1, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 34
lit. b) ”efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4)” şi f) ”efectuarea
transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.”, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale se
suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă de 6 luni.
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. 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, 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 procesuluiverbal de reţinere a acestora.
Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar plăcuţele cu numărul
de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie anticipat, 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 prevăzute la art. 34 lit. b) sau f), după
caz.

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, cu respectarea prevederilor ari. 215 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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 restitui anticipat.
Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reînmatriculat.
În OUG nr. 49/2019 pe lângă obligațiile operatorului de transport și condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească un autoturism pentru a putea fi folosit în transportul alternativ, sunt prevăzute și
condițiile și obligațiile conducătorului auto, precum și documentele pe care trebuie să le dețină
conducătorul auto la bordul autoturismului, astfel:
Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ
următoarele condiţii:
să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani;
să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în
regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani;
din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost
condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind
traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale,
traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii
sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului;
să deţină avizul medical şi avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfăşurarea
activităţii de transport persoane;
să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea
sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în
accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai
multor persoane.
De asemenea, atunci când îşi desfăşoară activitatea, conducătorul auto trebuie să deţină la bordul
autoturismului şi să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, următoarele documente (conform art.34 lipsa acestor documente de la bordul
autoturismului, constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune,
şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei):
asigurarea de răspundere civilă auto;
asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora;
ecusonul de transport alternativ,
copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ.
Conducătorii auto au următoarele obligaţii:
să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;
să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;
să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activităţii de
transport effectuate (conform art. 34 nerespectarea obligaţiei de către conducătorul auto
constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, şi se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei);
să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului
destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
să se supună controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniu şi să prezinte la control, în timpul
activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de legislaţia în
vigoare;
să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;
să informeze în termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la
modificarea oricăror informaţii referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul

admiterii sale pe platforma digitală(conform art. 34 nerespectarea obligaţiei de către
conducătorul auto constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie
infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei);
să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală. (conform art. 34
nerespectarea obligaţiei de către conducătorul auto constituie contravenţie, dacă potrivit legii
penale fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei)
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