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I. Argumente privind actualitatea temei investigate şi gradul de studiere al 

acesteia.  

În condiţiile intensificării, între statele membre ale Uniunii Europene, a relaţiilor 

internaţionale, în general, şi a celor comerciale, economice, culturale, turistice, în special, rolul 

principal în reglementarea acestora revine, în mod firesc, dreptului Uniunii Europene, ca 

instrument necesar în coordonarea unei legislaţii complexe şi, totodată, unice în procesul de 

integrare europeană, proces pe care, în prezent, Uniunea Europeană îl parcurge.   

Creşterea importanţei dreptului Uniunii Europene şi diversitatea problemelor care 

constituie obiectul politicii transporturilor fac mai actuală ca oricând necesitatea asimilării şi 

aplicării legislaţiei UE în materia  transporturilor, în general şi în cea transportului rutier, în 

special. În prezent, o atenţie deosebită se acordă aplicării, în cunoştinţă de cauză, a legislaţiei 

aferente domeniului care face obiectul cercetării noastre. În scopul promovării cunoaşterii pe 

scară largă a legislaţiei Uniunii Europene, Comisia Europeană recomandă statelor membre să 

disemineze rezultatele studiilor specialiştilor în materie, să creeze, în acest scop, centre, să 

publice monografii şi alte materiale în domeniu, să organizeze diverse simpozioane şi 

conferinţe. 

Aderarea României la Uniunea Europeană, ca membru cu drepturi şi obligaţii depline, 

impune cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor de decizie ale UE de către autorităţile 

naţionale, cu precădere cele din administraţie şi justiţie.  

În aceste condiţii, considerăm că a cunoaşte prevederile unora dintre cele mai 

importante acte juridice ale UE, în materia transportului rutier, şi anume regulamentele,  

reprezintă o necesitate atât pentru jurişti, în sens larg (judecători, avocaţi ş.a.), cât şi pentru alte 

categorii de specialişti (de exemplu, persoanele implicate în procesul legislativ naţional). 

Această cunoaştere este necesară şi la nivelul cetăţenilor români, care trebuie să fie informaţi 

pentru a conştientiza faptul că, dincolo de avantajele pe care le are aderarea la Uniunea 

Europeană, aceasta implică obligaţii şi riscuri, asumate de fiecare dintre statele membre în 

momentul în care au „subscris” la ideile şi principiile Uniunii. 

În etapa actuală, „fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să-şi exercite 

prerogativele interne şi externe în strânsă corelare şi în conformitate cu  normele şi principiile 

dreptului”
1
 Uniunii Europene. „Dacă multă vreme, principala funcţie a dreptului UE o 

                                                             
1
 Alina Budeci, Svetlana Chintea, Daniella Misail-Nichitin, Audierea copiilor victime-martori ai exploatării sexuale 

comerciale. Îndrumar practic, Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, 

Republica Moldova, 2011, p. 33. 
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constituia reglementarea relaţiilor dintre statele membre, în prezent, în sfera preocupărilor 

dreptului UE, se regăseşte şi reglementarea relaţiilor dintre stat şi cetăţenii săi”
2
. 

„Societatea internaţională este compusă din state suverane în propria sferă teritorială, 

ceea ce înseamnă că nu există instanţe supranaţionale, care ar putea influenţa sistemul lor 

juridic intern sau ar determina orientarea regimului lor politic. Potrivit dreptului internaţional, 

suveranitatea determină limitele în care statul îşi stabileşte propriile prerogative şi priorităţi 

constituţionale. Acest aspect este reglementat, sub forma principiului egalităţii suverane, în art. 

2 din Carta ONU”
3
. 

Începutul noului secol şi al noului mileniu au fost marcate de evenimente deosebite. „A 

crescut interdependenţa la nivel global, multe probleme interne şi regionale au devenit 

probleme internaţionale. Aceasta se datorează procesului de globalizare, care a devenit unul 

iminent şi ireversibil. Se observă tot mai mult tendinţa de integrare, de eliminare a frontierelor, 

de creare a unui spaţiu politic, economic, financiar şi juridic comun, în special pe continentul 

european”
4
. 

Aceste procese se răsfrâng şi asupra dreptului Uniunii Europene, generând o serie de 

schimbări ce influenţează natura şi elementele lui caracteristice, rolul acestuia la nivel global şi 

naţional.  

Până la începutul anilor ’50, relaţiile dintre statele membre erau guvernate de principiul 

cooperării. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Paris, în anul 1952, în plan 

internaţional îşi face simţită prezenţa o altă formă de relaţie interstatală, şi anume relaţia de tip 

integrator. Astfel, pentru prima dată în istoria contemporană a relaţiilor internaţionale statele 

au de ales între două metode de organizare şi funcţionare a organizaţiilor internaţionale, şi 

anume cooperarea şi integrarea, fiecare formă având, firesc, caracteristici şi consecinţe proprii.  

Integrarea a dobândit, de-a lungul timpului, mai multe definiţii, dintre care o amintim pe 

cea potrivit căreia  aceasta „presupune eliminarea frontierelor economice între două sau mai 

multe economii, frontiera economică fiind orice demarcaţie peste care mobilitatea efectivă sau 

potenţială a bunurilor, serviciilor şi factorilor de producţie, precum şi a fluxurilor de 

comunicaţii este relativ scăzută”
5
 . 

În contextul celor menţionate, lucrarea îşi propune drept scop identificarea a cât mai 

                                                             
2
 Idem. 

3
 Vitalie Gamurari, Conceptul de suveranitate în dreptul internaţional contemporan, teză de doctorat 

(http://www.cnaa.acad.md/thesis/4306/). 
4
 Idem. 

5
 Pelkmans Jacques, Integrare europeană. Metode şi analiză economică, ediţia a 2-a, Institutul European din România, 

Bucureşti, 2003, p. 3. 
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multor elemente care să ne ofere posibilitatea de a cunoaşte prevederile regulamentelor Uniunii 

Europene în materia transportului rutier, componentă esenţială a spaţiului economic integrator. 

Considerăm că actualitatea demersului rezidă şi în realităţile cu care se confruntă, în 

prezent, România, realităţi având consecinţe dintre cele mai profunde şi diverse pentru 

societatea românească de după aderarea la UE, societate care este tot mai puternic ancorată în 

contextul societăţii internaţionale universale şi regionale ale etapei.  

Ordinea juridică a Uniunii Europene are o importanţă deosebită pentru evoluţia acestei 

entităţi, motiv pentru care apreciem că sunt necesare eforturi susţinute pentru identificarea şi 

cunoaşterea particularităţilor sale, înţelegerea acestora şi însuşirea în vederea adoptării şi 

aplicării, inclusiv de către specialiştii din ţara noastră. Acest fapt se impune ca o prioritate 

pentru etapa imediat următoare, date fiind acţiunile întreprinse pentru consolidarea statutului 

României de stat membru al Uniunii Europene, cu drepturi şi obligaţii depline. 

Transporturile reprezintă un important domeniu al activităţii economico-sociale. 

Respectarea acquis-ului Uniunii Europene, specific domeniul transporturilor terestre, 

presupune nu numai armonizarea legislativă, ci, mai ales, un nivel adecvat al capacităţii 

administrative  de punere în aplicare a acestei legislaţii. 

Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene
6
 a pus bazele unei politici 

comune în domeniul transporturilor, pentru cele două tipuri de transport terestru: rutier, şi 

feroviar.  

Importanţa deţinută de transportul rutier în cadrul politicii Uniunii în domeniul 

transportului este evidenţiată şi de ponderea pe care o are acest mod de transport, atât în ceea 

ce priveşte transportul de marfă, cât şi cel de persoane. 

Regulamentele Uniunii, adoptate în acest domeniu, abordează aspecte importante, cum 

ar fi: cărăuşia între statele membre, mecanismul de securitate al Uniunii, stabilirea unui sistem 

definit pentru cabotajul intern etc. 

Necesitatea investigării temei în cadrul tezei de doctorat rezidă atât din locul ocupat de 

regulament în ordinea juridică a Uniunii Europene, cât şi din importanţa pe care o are 

domeniul transportului rutier. 

Având în vedere considerentele menţionate, tema propusă îşi justifică importanţa şi 

utilitatea.  

Cercetarea acestui subiect prezintă şi caracter de noutate, deoarece în literatura română 

                                                             
6
 Semnat la Roma la 25 martie 1957, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. 
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de specialitate, până în prezent, nu a fost tratat autonom, cu toate că necesităţile practice în 

domeniu o impun. 

Astfel, tema propusă îşi justifică importanţa şi utilitatea, cu atât mai mult cu cât 

literatura română de specialitate nu cunoaşte abordările problematicii. 

 Din acest motiv, teza de doctorat îşi propune să ofere o viziune nouă şi integrată asupra 

reglementării politicii transporturilor rutiere, prin intermediul regulamentelor.  

 

II. Scopul şi obiectivele tezei.  

Scopul cercetării noastre ştiinţifice constă în analiza mai multor regulamente ale UE 

specifice transporturilor rutiere, pornind de la prezentarea generală a ordinii juridice a Uniunii 

Europene şi ajungând să analizăm, pe fond, regulamentele specifice acestui domeniu. 

Unul dintre obiectivele de bază ale lucrării constă în identificarea particularităţilor  

politicii transporturilor rutiere a UE. 

Pentru realizarea scopului stabilit, ne-am propus următoarele obiective: 

• clarificarea conceptelor utilizate pe parcursul cercetării; 

• examinarea politicii transporturilor la nivelul Uniunii Europene, în general; 

• determinarea particularităţilor conţinutului regulamentelor specifice politicii 

transporturilor rutiere; 

• analizarea aplicării imediate, directe şi prioritare a regulamentelor Uniunii Europene în 

domeniul supus cercetării; 

• stabilirea rolului pe care îl au transporturile rutiere în ansamblul politicilor Uniunii 

Europene; 

• configurarea sediului materiei; 

• relevarea modului de aplicare a regulamentelor Uniunii Europene în materia 

transporturilor rutiere în unele state membre ale Uniunii, cu privire specială la România; 

• identificarea şi explicarea rolului pe care îl are implementarea regulamentului în 

dreptul intern al statelor membre. 

 

III. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute şi metodele de cercetare.  

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că am încercat o analiză a aplicării în 

ordinea juridică internă a statelor membre ale Uniunii Europene a politicii transporturilor 

rutiere, prin intermediul regulamentului. Pentru atingerea acestui scop am efectuat un studiu al 

doctrinelor franceză, engleză şi română, un loc important fiind, însă, rezervat şi jurisprudenţei 
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istorice, dar şi mai recente, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Am studiat, totodată, unele 

norme juridice având relevanţă pentru domeniul supus cercetării, aparţinând unor state membre 

ale UE, dar şi problema răspunderii statelor în dreptul Uniunii Europene. 

În activitatea de cercetare am recurs la o serie de metode de cercetare, în mod special: 

metoda logică, metoda comparativă, metoda istorică şi metodele cantitative.  

 Astfel, în analiza legislaţiei UE, am folosit, în special, metoda istorică, dar şi pe cea 

logică, în demersul destinat surprinderii aspectelor de structură şi dinamică din perspectivă 

istorică şi evolutivă.  

 În descifrarea considerentelor şi fundamentelor reglementărilor şi finalităţilor urmărite 

prin soluţiile legislative avansate, în identificarea implicaţiilor teoretice şi practice ale acestora, 

precum şi în sintetizarea rezultatelor cercetării în cadrul concluziilor desprinse şi prezentate în 

finalul analizei, am folosit, cu predilecţie, metoda logică.      

Am folosit metoda comparativă în analizarea opiniilor formulate în literatura de 

specialitate, a normelor juridice ale Uniunii Europene şi, nu în ultimul rând, a legislaţiei 

interne, dar şi din alte state membre. 

Cercetarea ne-a fost facilitată de utilizarea oportunităţilor oferite de mijloacele electronice 

moderne de informare şi stocare a informaţiei, în special prin accesarea bazelor de date 

cuprinzând legislaţia şi jurisprudenţa internă, internaţională şi a UE, dar şi a dicţionarelor, 

enciclopediilor şi a altor materiale disponibile în format electronic. 

 
IV. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.  

Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul de monitorizare a respectării de către 

România a obligaţiilor asumate la nivelul Uniunii Europene. 

 

V. Valorificarea rezultatelor cercetării.  

Finalitatea cercetării ştiinţifice propuse s-a concretizat în valorificarea rezultatelor 

acesteia prin: 

a) publicarea unor articole în reviste de specialitate, în care au fost analizate aspecte 

specifice subsumate temei care face obiectul cercetării; 

b) participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cu lucrări ce 

au dezvoltat unele aspecte relevante din tematica abordată; 

c) participarea la dezbateri de specialitate pe tema tezei de doctorat sau pe teme adiacente, 

de interes pentru cercetare, ori aflate în conexiune cu aceasta; 
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d) utilizarea nemijlocită a cunoștințelor dobândite ca rezultat al cercetării în activitatea 

profesională. 

 

VI. Structura tezei. 

 

ASPECTE PREALABILE 

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

Secţiunea I - Ordinea juridică a Uniunii Europene. Scurtă prezentare 

Secţiunea a II-a - Regulamentul – izvor de drept derivat al Uniunii Europene 

1. Noţiune şi caracteristici 

2. Regimul juridic al regulamentului 

A. Aplicarea directă a regulamentului 

B. Consacrarea aplicabilităţii directe a regulamentelor şi efectul direct al acestora 

C. Efectul direct al regulamentului 

D. Efectul imediat al regulamentului 

E. Efectul prioritar al regulamentului 

3. Aspecte generale privind adoptarea regulamentului 

A. Autorităţile competente 

B. Tipologii de regulamente şi proceduri de adoptare a regulamentului 

Secţiunea a III-a - Aspecte generale privind competenţele Uniunii Europene 

Secţiunea a IV-a - Concluzii 

CAPITOLUL II - POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR. ASPECTE GENERALE 

Secţiunea I - Transporturile în Uniunea Europeană. Prezentare generală 

1. Cadrul general al politicii transporturilor 

2. Căile şi modurile de transport 

3. Transportul feroviar 

4. Transportul naval (fluvial şi maritim)  

5. Transportul aerian 

6. Transportul rutier 

7. Transporturile multimodale 

8. Transportul prin conducte 

Secţiunea a II-a - Competenţa în domeniul politicii transporturilor 
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1. Categorii de competenţe 

2. Repartizarea competenţelor între UE şi statele membre, în domeniul transporturilor 

3. Scopuri şi modalităţi de realizare a competenţelor în domeniul transporturilor 

Secţiunea a III-a - Obiectivele generale ale politicii UE în domeniul transporturilor 

1. Aspecte generale privind politica UE în domeniul transporturilor 

2. Dezvoltarea politicii transporturilor 

3. Obiectivele generale ale politicii transporturilor 

Secţiunea a IV-a  Agenţii şi organisme ale Uniunii Europene cu atribuţii în domeniul 

transporturilor 

1. Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport 

2. Agenţia Europeană a Căilor Ferate 

3. Agenţia GNSS European 

4. Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă 

5. Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei 

6. Forumul european pentru energie şi transporturi 

Secţiunea a V-a - Concluzii 

CAPITOLUL III - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND POLITICA UNIUNII 

EUROPENE ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE 

Secţiunea I - Modalităţi de realizare a politicii UE în domeniul transportului rutier 

1. Nodurile rutiere şi reţelele trans-europene 

2.  Infrastructura 

3. Utilizatorii infrastructurii 

Secţiunea a II-a  Elemente specifice transportului rutier 

1. Transportul rutier de mărfuri 

2. Transportul rutier de persoane 

3. Transportul rutier de bunuri şi persoane 

Secţiunea a III-a - Aspecte specifice stabilite prin intermediul regulamentului 

Secţiunea a IV-a - Concluzii 

CAPITOLUL IV - REGULAMENTE SPECIFICE TRANSPORTULUI RUTIER 

DE MĂRFURI 

Secţiunea I - Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru 

accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri 
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1. Necesitatea adoptării regulamentului 

2. Domeniul de aplicare 

3. Licenţa comunitară şi atestatul de conducător auto 

A. Licenţa comunitară 

B. Atestatul de conducător auto 

4. Cabotajul 

5. Asistenţa reciprocă şi sancţionarea 

A. Asistenţa reciprocă 

B. Sancţionarea 

Secţiunea a II-a - Regulamentul (CEE) nr. 3916/90 privind măsurile care trebuie luate 

în eventualitatea unei crize pe piaţa transportului rutier de mărfuri 

Secţiunea a III-a - Regulamentul (CE) nr. 2888/2000 privind repartizarea autorizaţiilor 

pentru vehiculele grele de marfă care circulă în Elveţia 

Secţiunea a IV-a - Regulamentul (UE) nr. 70/2012 privind datele statistice referitoare 

la transportul rutier de mărfuri 

1. Domeniul de aplicare 

2. Obiectul datelor statistice 

A. Date referitoare la vehicule 

B. Date referitoare la deplasări 

C. Date referitoare la mărfuri 

3. Obţinerea datelor 

4. Transmiterea şi difuzarea rezultatelor 

Secţiunea a V-a - Concluzii 

CAPITOLUL V - REGULAMENTE SPECIFICE TRANSPORTULUI RUTIER DE 

PASAGERI 

Secţiunea I - Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru 

accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul 

1. Necesitatea adoptării regulamentului 

2. Domeniul de aplicare 

3. Licenţa comunitară şi accesul la piaţă 

A. Licenţa comunitară 

B. Accesul la piaţă 
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4. Serviciile ocazionale şi alte servicii exceptate de la autorizare 

5. Cabotajul 

6. Asistenţa reciprocă şi sancţionarea încălcărilor 

A. Asistenţa reciprocă 

B. Sancţionarea încălcărilor 

Secţiunea a II-a - Regulamentul (UE) nr. 181/2011 privind drepturile pasagerilor care 

călătoresc cu autobuzul și autocarul 

1. Necesitatea adoptării regulamentului 

2. Obiectul de reglementare şi domeniul de aplicare 

3. Despăgubirile şi asistenţa în caz de accident 

A. Decesul sau vătămarea corporală a pasagerilor și pierderea sau deteriorarea 

bagajului 

B. Nevoile imediate de ordin practic ale pasagerilor 

4. Drepturile pasagerilor în caz de anulare sau întârziere 

A. Continuarea, redirecționarea și rambursarea 

B. Dreptul la informare 

C. Dreptul la asistenţă 

4. Drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă 

A. Dreptul la transport 

B. Condiții de acces nediscriminatorii 

C. Dreptul la asistență în terminalele desemnate și la bordul autobuzelor și 

autocarelor 

D. Dreptul la despăgubiri în ceea ce privește scaunele cu rotile sau alte 

echipamente de mobilitate 

Secţiunea a III-a - Concluzii 

CAPITOLUL VI - ACCESUL PE PIAŢA MUNCII ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR RUTIERE ŞI CONDIŢIILE DE MUNCĂ 

Secţiunea I - Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune 

privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de 

transport rutier 

1. Necesitatea adoptării regulamentului 

2. Obiectul şi domeniul de aplicare 
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3. Condiţiile care trebuie îndeplinite de întreprinderea care exercită ocupaţia de operator 

de transport rutier 

A. Condiţii referitoare la cerinţa privind sediul 

B. Condiţii referitoare la cerinţa privind buna reputaţie 

C. Condiţii referitoare la cerinţa privind capacitatea financiară 

D. Condiţii referitoare la cerinţa privind competenţa profesională 

4. Autorizarea şi supravegherea 

5. Recunoaşterea reciprocă a certificatelor şi a altor documente 
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După cum se poate observa, pentru realizarea scopului propus, am structurat teza în 8 

capitole, sistematizate, la rândul lor, în mai multe secţiuni, puncte şi subpuncte, la care se 

adaugă o introducere şi, în mod firesc, un capitol rezervat concluziilor şi recomandărilor. 

Teza debutează cu un capitol dedicat consideraţiilor introductive (capitolul I), accentul 

fiind pus pe delimitarea anumitor concepte cu care am operat pe parcursul întregii lucrări. Am 

supus analizei aspectele referitoare la caracteristicile ordinii juridice a UE. Încă de la început, 

am adus în discuţie modificările conceptuale realizate odată cu intrarea în vigoare a Tratatului 

de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. Astfel, conceptul de ordine juridică comunitară devine 

ordinea juridică a Uniunii Europene, adică ordinea juridică unională.  

Un loc important l-am acordat regulamentului, ca izvor derivat al dreptului Uniunii 

Europene şi aceasta nu întâmplător, ci pentru că este instrumentul juridic al Uniunii specific 

aplicării politicii în domeniul transportului rutier. Principalele aspecte pe care le-am analizat 

sunt: caracteristicile regulamentului, regimul juridic al acestuia (accentul punându-l pe 

aplicarea directă a regulamentului; consacrarea aplicabilităţii directe, legală şi jurisprudenţială; 

efectul direct, imediat şi prioritar al regulamentului) şi tipologiile de regulamente.  

Ceea ce trebuie reţinut este faptul că regulamentul este un act juridic complet şi eficient. 

În anul 1957, Alain Savary, raportorul proiectului de lege care autoriza preşedintele Republicii 

Franceze să ratifice Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, sublinia faptul că 

„regulamentul este (…) veritabila lege europeană. Prin intermediul său, Comunitatea obţine 

dreptul de a legifera în mod direct în statele membre, fără a trece prin intermediul instanţelor 

naţionale. Există, deci, în domeniile în care puterea de reglementare este prevăzută, o posibilă 

şi veritabilă delegare de suveranitate a statelor membre în beneficiul CEE”
7
. 

Pentru o abordare facilă a subiectului, am considerat util să evidenţiem unele aspecte 

generale referitoare la politica Uniunii Europene în domeniul transportului rutier, problematică  

avută în vedere pe parcursul capitolului al II-lea. Astfel, am adus în atenţie unele informaţii 

referitoare la transporturile în Uniunea Europeană (cadrul general al politicii transporturilor; 

căile şi modurile de transport ş.a.). Aceste detalii au fost completate cu cele dedicate 

competenţei în domeniul politicii transporturilor, în general (repartizarea competenţelor între 

                                                             
7
 Citat de Jean-Victor Luois, L’ordre juridique communautaire,  ediţia a 6-a, Collection „Perspectives européennes”, 

Bruxelles, 1992, p. 102, Sesiunea ordinară 1956-1957, şedinţa din 26.05.1957, Anexa nr. 5266, p. 2365. 
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UE şi statele membre, în domeniul transporturilor şi scopurile şi, respectiv, modalităţile de 

realizare a competenţelor în materia  transporturilor).  

Am considerat util ca, în continuare, să evidenţiem obiectivele generale ale politicii UE 

în domeniul transporturilor. De asemenea, nu puteam încheia incursiunea în sfera 

transporturilor, fără a ne opri şi asupra agenţiilor şi organismelor UE cu atribuţii în domeniul 

transporturilor (de ex.: Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport, 

Agenţia Europeană a Căilor Ferate şi Agenţia GNSS European).  

În urma analizei realizate, am constatat faptul că dezvoltarea şi evoluţia raporturilor 

dintre statele membre ale Uniunii Europene, precum şi a celor dintre UE şi statele terţe, au 

condus la necesitatea unei mai bune coordonări la nivelul politicilor Uniunii. Modalitatea în 

care sunt definite şi structurate politicile UE la nivelul instituţiilor în a căror responsabilitate se 

află acestea, se reflectă în reacţia pe care o declanşează la nivelul statelor membre. Cu toate 

diferenţele existente între condiţiile geografice, economice, sociale şi culturale ale statelor 

membre ale Uniunii Europene, realitatea existenţei unui scop comun pentru aceste state, a 

condus la dezvoltarea unei pieţe unice, care se sprijină pe cele patru libertăţi, înlăturarea 

controlului de la frontiere, al persoanelor şi al mărfurilor provenind sau având că destinaţie un 

stat membru al UE. Deschiderea frontierelor şi existenţa unor modalităţi de transport diverse 

asigură cetăţenilor europeni un nivel înalt de mobilitate, iar bunurile sunt transportate rapid şi 

eficient de la producător la consumator. Uniunea Europeană a contribuit la deschiderea pieţelor 

naţionale către competiţie, prin înlăturarea barierelor fizice şi tehnice din calea liberei 

circulaţii. 

 Transportul terestru constituie cea mai răspândită şi eficientă formă de transport ce 

foloseşte vehicule dotate cu motoare alimentate cu combustibil lichid. Aceste transporturi au 

început să concureze cu alte tipuri de transporturi abia în secolul al XX-lea datorită mijloacelor 

mecanizate evoluate apărute în decursul acestei perioade. Transportul rutier este o modalitate 

de deplasare terestră şi un subsistem al sistemului naţional şi internaţional al transporturilor 

care asigură circulaţia cu ajutorul autovehiculelor şi al mijloacelor de tractare, a mărfurilor, 

materiilor prime şi a călătorilor
8
. Pornind de la această realitate, în capitolul al III-lea, am 

adus în prim-planul atenţiei unele consideraţii generale cu privire la politica Uniunii Europene 

în domeniul transportului rutier.  

Demersul debutează cu modalităţile de realizare a politicii UE în acest domeniu şi 

                                                             
8
 Potrivit Bârdan Veaceslav, Transporturile internaţionale ca factor al dezvoltării comerţului exterior, teză de doctorat, 

2010, p.  8 (http://www.cnaa.md/files/theses/2010/17966/veaceslav_bardan_abstract.pdf). 
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continuă cu elementele proprii transportului rutier la care se adaugă  aspectele specifice 

stabilite prin intermediul regulamentului.  

 Legislaţia Uniunii Europene în domeniul transportului rutier constă în adoptarea unor 

reglementări de ordin social, tehnic, fiscal, de siguranţă şi privind protecţia mediului, precum 

şi la exercitarea profesiei de transportator de mărfuri şi de pasageri, la dimensiunile, 

caracteristicile şi greutatea vehiculelor
9
. Acesta este motivul pentru care, în general, 

regulamentele referitoare la domeniul transportului rutier vizează de aspecte ce ţin de 

asigurarea unui cadru unitar pentru statele membre în materie. Astfel de acte privesc accesul la 

piaţă în domeniul transportului de bunuri pe şosea în cadrul Uniunii, spre sau dinspre teritoriul 

unui stat membru, sau trecând pe deasupra unuia sau a mai multor state membre, atestarea 

şoferilor, securitatea pe şosele, transportul internaţional de pasageri cu microbuzul sau 

autobuzul etc. 

Piaţa unică în transportul rutier de mărfuri necesită reguli comune aplicabile vehiculelor 

şi, în mod special, cele referitoare la autorizarea greutăţii şi a dimensiunilor pentru vehiculele 

grele.  

Acquis-ul actual al Uniunii Europene în domeniul transportului rutier se concentrează pe 

următoarele aspecte
10

: 

- accesul la piaţă şi concurenţa (accesul la profesii; deschiderea pieţei de mărfuri şi 

călători - internaţională şi de cabotaj); 

- siguranţa călătorilor şi a mărfurilor; inspecţiile tehnice auto; tunelurile; transportul 

mărfurilor periculoase; 

- armonizarea legislaţiei, inclusiv armonizarea fiscală (finanţarea cheltuielilor de 

infrastructură), armonizarea tehnică (dimensiuni şi greutăţi maxime admisibile, inspecţii 

tehnice auto), armonizarea administrativă (obligaţiile juridice ale şoferilor, înmatricularea 

vehiculelor) şi armonizarea socială (în special în privinţa timpului de muncă). 

Un loc distinct în economia tezei, l-am repartizat reglementelor specifice transportului 

rutier de mărfuri. În acest sens, pe parcursul celor 4 secţiuni ale capitolului al IV-lea am 

analizat următoarele acte juridice ale Uniunii Europene: Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri; 

                                                             
9
 Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene. Partea specială. Politicile comunitare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

2007, p. 207-208. 
10

 Informaţii preluate din Roman Horvath, Politica UE în domeniul transporturilor şi infrastructurii şi experienţa 

Republicii Slovace în punerea în aplicare a acesteia, în Manualul Afacerilor Europene. Formare iniţială în afaceri europene 

pentru Funcţionarii Publici din Administraţia Publică Centrală din România, Institutul European din România, Bucureşti, 

2005, p.  113. 
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Regulamentul (CEE) nr. 3916/90 privind măsurile care trebuie luate în eventualitatea unei 

crize pe piaţa transportului rutier de mărfuri; Regulamentul (CE) nr. 2888/2000 privind 

repartizarea autorizaţiilor pentru vehiculele grele de marfă care circulă în Elveţia şi 

Regulamentul (UE) nr. 70/2012 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de 

mărfuri. 

În urma cercetării întreprinse, am constatat faptul că regulamentele supuse analizei 

oferă statelor membre un cadru juridic uniform în ceea ce priveşte transportul rutier de mărfuri. 

Considerăm că regulamentele analizate se constituie în veritabile instrumente juridice ale 

Uniunii, la care aceasta a recurs pentru a pune în aplicare una dintre cele mai vechi politici ale 

sale, şi anume transportul terestru.  

Sintetizând, putem reţine că, prin intermediul Regulamentului nr. 1072/2009, se 

realizează o aplicare şi o implementare uniformă a legislaţiei Uniunii Europene în domeniul 

accesului la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri. 

Printre normele comune, care produc efecte în toate statele membre, regăsim: 

- stabilirea condiţiilor care reglementează eliberarea şi retragerea licenţelor comunitare 

şi tipurile de transporturi cărora li se aplică, perioadele de valabilitate şi  normele detaliate 

pentru utilizarea acestora; 

- instituirea unui atestat de conducător auto, care permite statelor membre să verifice, în 

mod eficient, dacă persoanele care au calitatea de conducători auto din ţările terţe sunt angajaţi 

legal sau se află în mod legal la dispoziţia operatorului de transport rutier de mărfuri 

responsabil de respectiva operaţiune de transport; 

- introducerea operaţiunilor de cabotaj; 

- obligaţia statelor membre de a-şi acorda reciproc asistenţă în vederea bunei aplicări a 

dispoziţiilor regulamentului ş.a. 

În conformitate cu prevederile regulamentului, statele membre trebuie să ia măsurile 

necesare pentru punerea în aplicare a acestuia, în special în ceea ce priveşte un regim de 

sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu caracter de descurajare. 

Faptul că acest act juridic al UE contribuie la implementarea politicii Uniunii în 

domeniul transportului rutier, rezultă şi din cuprinsul preambulului care, la pct. 26 precizează 

următoarele: având în vedere că obiectivul regulamentului, şi anume asigurarea unui cadru 

uniform pentru transportul internaţional rutier de mărfuri pe întregul teritoriu al Uniunii, nu 

poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre şi, prin urmare, poate fi realizat 

mai bine la nivel unional, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 
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subsidiarităţii. 

Regulamentul nr. 3916/90 este un alt instrument juridic ale Uniunii Europene prin 

intermediul căruia este implementată politica în domeniul transportului rutier de mărfuri. 

Regulamentul instituie norme ce sunt aplicate, în mod uniform, în toate statele membre. Astfel, 

Regulamentul: 

- introduce un mecanism unional de salvgardare ce are în vedere orice perturbare severă 

de pe piaţa transportului rutier de mărfuri; 

- stabileşte faptul că instituţia Consiliului este cea care trebuie să decidă asupra 

măsurilor care trebuie luate în eventualitatea unei crize în sectorul transportului rutier de 

mărfuri şi 

- asigură disponibilitatea datelor necesare pentru aplicarea respectivei clauze de 

salvgardare. 

Deşi nu se aplică tuturor statelor membre (excepţie făcând România şi Bulgaria), 

Regulamentul nr. 2888/2000 reprezintă un instrument de implementare a politicii UE în 

domeniul analizat, şi asta deoarece instituie o serie de reguli ce sunt aplicate, în mod uniform, 

de către toate statele destinatare. Astfel, regulamentul menţionat, din raţiuni practice, prevede 

faptul că instituţia Comisiei Europene trebuie să distribuie autorizaţiile statelor membre, 

urmând ca statele să repartizeze autorizaţiile între întreprinderile de transport, în funcţie de 

criterii obiective (de ex.: luarea în considerare a fluxului de transport de marfă actuală şi 

nevoile reale ale transporturilor în regiunea alpină). În scopul asigurării unei utilizări optime a 

autorizaţiilor, orice autorizaţie neatribuită trebuie să fie returnată Comisiei pentru a fi 

redistribuită. 

Regulamentul nr. 70/2012 instituie reguli uniforme cu privire la datele statistice 

referitoare la transportul rutier de mărfuri. Este actul juridic prin care se pun la dispoziţia 

Comisiei date statistice comparabile, sigure, sincronizate, regulate şi cuprinzătoare cu privire la 

dimensiunea şi dezvoltarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule înmatriculate în Uniune 

şi cu privire la gradul de utilizare a vehiculelor cu care se realizează acest transport.  

Prin intermediul acestui regulament, se asigură că originea şi destinaţia regională a 

transportului în cadrul Uniunii sunt descrise pe acelaşi temei ca şi în cazul transportului 

naţional şi se asigură o legătură între transportul de mărfuri şi deplasările efectuate de vehicule 

prin măsurarea gradului de utilizare a vehiculelor care realizează acest transport. 

În ceea ce priveşte regulamentele specifice transportului rutier de pasageri (capitolul al 

V-lea), am supus analizei, în demersul nostru, Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind 
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normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și 

autobuzul şi Regulamentul (UE) nr. 181/2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu 

autobuzul și autocarul. 

Şi în acest domeniu, regulamentele adoptate contribuie, în mod firesc, la implementarea 

politicii Uniunii Europene în domeniu. Evoluţia societăţii, în ansamblu, a evidenţiat necesitatea 

modificării unor reguli la nivelul Uniunii, astfel încât să se răspundă, situaţiilor noi apărute, cu 

o reglementare cât mai aproape de realitate. 

În acest sens, precizăm că Regulamentul nr. 1073/2009 este cel care asigură un cadru 

coerent pentru transportul internaţional de persoane cu autocarul şi autobuzul în ansamblul 

Uniunii. Totodată, regulamentul: 

- se aplică tuturor transporturilor internaţionale efectuate pe teritoriul Uniunii; 

- defineşte normele comune aplicabile transportului rutier internaţional de persoane; 

- stabileşte condiţiile în care operatorii de transport nerezidenţi pot presta servicii 

naţionale de transport într-un stat membru. 

Fiind direct aplicabil, regulamentul trebuie respectat de toate statele membre. În vederea 

unei aplicări corecte şi complete, statele membre au obligaţia de a adopta măsurile necesare 

pentru punerea în aplicare a acestui regulament, în special în ceea ce priveşte un sistem de 

sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu caracter de descurajare. Totodată, statele membre au 

obligaţia, în temeiul art. 28 din regulament, ca la fiecare doi ani, să transmită Comisiei 

numărul de autorizaţii eliberate pentru servicii regulate în anul precedent şi numărul total de 

autorizaţii pentru servicii regulate valabile la sfârşitul perioadei de raportare respective. Aceste 

informaţii se prezintă separat pentru fiecare ţară de destinaţie a serviciului regulat. De 

asemenea, statele membre transmit Comisiei datele cu privire la operaţiunile de cabotaj, sub 

formă de servicii speciale regulate şi de servicii ocazionale, efectuate în timpul perioadei de 

raportare de către operatorii de transport rezidenţi. În plus, la fiecare doi ani, autorităţile 

competente din statul membru gazdă transmit Comisiei statistici cu privire la numărul de 

autorizaţii emise pentru operaţiunile de cabotaj sub formă de servicii regulate, menţionate la 

articolul 15 litera (c). 

Regulamentul nr. 181/2011 cuprinde o serie de măsuri ce contribuie la îmbunătăţirea 

drepturilor pasagerilor în sectorul transportului cu autobuzul şi autocarul, ţinând cont de 

caracteristicile specifice acestui sector, care se compune în mare parte din întreprinderi mici şi 

mijlocii.   

În temeiul regulamentului menţionat, statele membre au obligaţii în plus faţă de 
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despăgubirile acordate în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în caz de deces sau 

vătămare corporală, pierdere sau deteriorare a bagajului în cazul accidentelor survenite ca 

urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, pasagerii având dreptul la asistenţă în ceea ce 

priveşte nevoile lor imediate de ordin practic survenite ca urmare a accidentului. Asistenţa de 

acest gen include, atunci când este necesar, primul ajutor, cazare, hrană, îmbrăcăminte şi 

transport. 

Având în vedere art. 9 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap, regulamentul oferă persoanelor cu handicap şi persoanelor cu 

mobilitate redusă posibilităţi de călătorie cu autobuzul şi autocarul comparabile celor ale altor 

cetăţeni, fiind instituite, în acest sens, norme privind nediscriminarea şi asistenţa pe durata 

călătoriilor acestora. Transportatorii au obligaţia de a stabili condiţiile de acces, utilizând 

sistemul de standardizare european. 

În temeiul art. 29 din regulament, până la data de 1 iunie 2015 şi ulterior din doi în doi 

ani, organismele responsabile cu asigurarea aplicării acestui act juridic al Uniunii Europene 

publică un raport referitor la activitatea lor în cursul celor doi ani calendaristici precedenţi, 

raport care conţine în special o descriere a măsurilor luate pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului analizat şi statistici cu privire la plângeri şi la sancţiunile aplicate. 

Statele membre stabilesc norme referitoare la sancţiunile aplicabile încălcărilor 

dispoziţiilor regulamentului şi  adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în 

aplicare a acestora. Sancţiunile prevăzute sunt eficiente, proporţionale şi cu efect de 

descurajare. Statele membre au avut obligaţia de a notifica respectivele norme şi măsuri 

Comisiei până la 1 martie 2013 şi trebuie să trimită, tot Comisiei, fără întârziere, o notificare 

cu privire la orice modificare ulterioară
11

. 

 Capitolul al VI-lea conţine o analiză a regulamentelor specifice accesului pe piaţa 

muncii în domeniul transporturilor rutiere şi condiţiile de muncă. Astfel, cele 3 secţiuni ale 

capitolului conţin ample detalii referitoare la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a 

unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de 

operator de transport rutier, Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor 

dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere şi la Regulamentul (UE) nr. 

165/2014 privind tahografele în transportul rutier. În urma cercetării realizate, achiesăm la 

                                                             
11

 Potrivit art. 31 din Regulament. 
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opinia
12

 potrivit căreia „direcţia în care a evoluat piaţa transportului rutier de marfă de la 

începerea procesului de liberalizare din anii ’90 nu a determinat o convergenţă între o 

concurenţă sporită şi un proces paralel de armonizare socială în statele membre ale UE în 

materie de ocupare a forţei de muncă şi de condiţii de muncă pentru lucrătorii din domeniul 

transportului rutier de marfă”. Cercetătorii domeniului
13

 au formulat mai multe recomandări ce 

ar putea constitui orientări pentru anumite domenii în care este nevoie de îmbunătăţirea 

condiţiilor sociale şi de muncă ale conducătorilor auto profesionişti. Astfel, le menţionăm şi 

noi pe următoarele: necesitatea consolidării mecanismelor de punere în aplicare a legii în 

statele membre; studiul posibilităţii introducerii analizelor de evaluare a impactului;  

consolidarea cooperării între statele membre şi între diverse autorităţi ale aceluiaşi stat membru 

şi crearea unui registru european al întreprinderilor de transport.  

 Capitolul al VII-lea este consacrat aspectelor referitoare la implementarea legislaţiei 

Uniunii Europene în domeniul transporturilor rutiere în unele state membre, inclusiv în 

România. Referindu-ne la o analiză a dreptului Uniunii Europene şi la aplicarea lui în statele 

membre considerăm că este necesară observarea cu atenţie a modalităţii concrete în care statele 

membre înţeleg să-şi armonizeze legislaţia naţională cu cea a Uniunii şi să o integreze, 

aplicând direct textele legislative ale Uniuni, acolo unde este necesar.  

Am înţeles, în acest sens, să analizăm un studiu realizat de o echipă de jurişti şi 

politologi care a întreprins acest demers pentru a cerceta condiţiile de participare a statelor 

membre ale Uniunii Europene. Diversitatea situaţiilor naţionale a făcut ca studiul să nu fie 

realizat într-un mod foarte rigid, lăsându-le raportorilor naţionali libertatea de a se adapta la 

particularităţile naţionale, dar în interiorul celor patru direcţii esenţiale ale analizei, şi anume: 

- cadrul juridic şi politic al participării la  Uniunea Europeană; 

- proiecţiile naţionale în instituţiile UE; 

- elaborarea poziţiilor naţionale şi, apoi, derularea procesului de decizie european de 

către autorităţile naţionale; 

- punerea în practică, la nivel naţional, a textelor UE şi respectarea hotărârilor Curţii de 

Justiţie. 

Am putut observa, între altele, faptul că evoluţia ascendentă a măsurilor de armonizare 

                                                             
12

 Studiu realizat în anul 2013 de către Direcţia generală politici interne -  Departamentul tematic B: politici structurale şi 

de coeziune din cadrul Parlamentului European. Studiul este intitulat Transport şi turism. Condiţii sociale şi de muncă ale 

transportatorilor rutieri de marfă. Concluziile pot fi consultate la 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495855/IPOL-TRAN_ET(2013)495855(SUM01)_RO.pdf 
13

 Idem. 
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în domeniul transporturilor poate fi, de multe ori, în contratimp cu liberalizarea acestora. 

Evoluţiile înregistrate nu au fost întotdeauna considerate a fi pozitive. În special cei care au 

susţinut că armonizarea condiţiilor de exercitare a transporturilor trebuie îndeplinite 

întotdeauna înainte ca liberalizarea să se producă sunt de părere că această armonizare este, în 

continuare, insuficientă. O altă problemă pentru statele membre a fost neconcordanţa dintre 

legislaţiile naţionale în privinţa taxelor de drum şi a formalităţilor de înmatriculare ale 

companiilor de transport. De exemplu: ca urmare a diferenţelor mari în ceea ce priveşte taxele 

de drum în Marea Britanie şi Olanda, este atractiv pentru companiile de transport britanice să-

şi înregistreze camioanele în Olanda. În consecinţă, compania britanică a solicitat o autorizaţie 

comunitară în Olanda. 

Potrivit unui studiu publicat de Roman Horvath
14

, în momentul deschiderii negocierilor 

de aderare, în Republica Slovacia au fost create unităţi de integrare europeană la nivelul 

fiecărui organism central al administraţiei publice, iar coordonarea procesului de negociere a 

fost organizată pe capitole de negociere, fiecare capitol de negociere având propriul său grup 

de lucru. La Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacă 

(MTPT RS) au fost înfiinţate două grupuri de lucru
15

, unul pentru politica în domeniul 

transporturilor, şi altul pentru telecomunicaţii şi tehnologia informaţiilor. Slovacia „nu are nici 

un document-cadru în domeniul transporturilor, documentul de bază pentru sectorul 

transporturilor este intitulat „Principiile Politicii de Stat în domeniul Transporturilor în 

Republica Slovacă”. În prezent, este în curs de finalizare „Politica în domeniul transporturilor 

a Republicii Slovace pentru 2015”
16

. La nivelul legislaţiei specifice transportului rutier şi al 

infrastructurii, Slovacia are „3 acte referitoare la căile ferate şi câte un act referitor la 

transportul aerian, navigaţia fluvială şi transportul maritim”
17

.  

În ceea ce priveşte România, conştientă fiind de faptul că  transportul reprezintă una din 

componentele de bază în dezvoltarea pieţei interne şi că este unul dintre domeniile generatoare 

de creştere economică, ţara noastră a negociat şi obţinut, prin Tratatul de aderare, mai multe 

perioade de tranziţie, ultima finalizându-se la sfârşitul anului 2013. România a aderat, prin 

Legea nr. 101/1994, la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care 

efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR). La o analiză atentă a acestui Acord, se 

poate observa faptul că prevederile sociale, referitoare la timpii de conducere şi odihnă, sunt 

                                                             
14

 Roman Horvath, op. cit., p.  120. 
15

 Idem. 
16

 Ibidem, p.  121. 
17

 Idem. 
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identice cu cele din Regulamentul nr. 561/2006. Prin urmare, putem susţine, fără a greşi, că 

România a fost  obligată să aplice aceste prevederi pe teritoriul său în cazul transporturilor 

internaţionale şi să controleze respectarea lor, inclusiv în cazul autovehiculelor înmatriculate în 

România care au efectuat astfel de transporturi, cu mult înainte de data aderării la Uniunea 

Europeană. 

Dotarea autovehiculelor de transport marfă din România cu tahografe a constituit o 

cerinţă care a existat şi înainte de anul 1989, însă, la momentul respectiv, cerinţele tehnice 

impuse nu corespundeau celor din Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor 

care efectuează transporturi rutiere internaţionale şi, cu atât mai puţin, celor cuprinse în 

Regulamentul nr. 165/2014. 

Din prezentarea realizată, considerăm că nu puteau lipsi informaţiile ce fac trimitere la 

răspunderea statelor pentru neaplicarea imediată, directă şi prioritară a regulamentelor Uniunii 

Europene în materia transportului rutier.  

Principiul răspunderii statelor membre ale Uniunii Europene pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor asumate constituie unul dintre principiile fundamentale pentru asigurarea 

eficacităţii depline a dreptului Uniunii. Consacrarea acestui principiu reprezintă una dintre cele 

mai semnificative evoluţii ale jurisprudenţei Curţii, alături de alte principii, precum cel al 

efectului direct şi cel al priorităţii dreptului UE în raport cu dreptul intern. În lipsa 

recunoaşterii principiului amintit, efectul direct al dreptului UE ar fi fost, cel mai probabil, 

numai parţial eficient în vederea valorificării drepturilor particularilor conferite prin normele 

juridice ale UE. 

Ultima parte a tezei este dedicată prezentării concluziilor şi formulării unor recomandări 

şi propuneri (capitolul al VIII-lea).  

În ceea ce priveşte concluziile, acestea sunt, în sinteză, următoarele:  

Până în prezent, din cercetarea realizată, putem susţine faptul că politica Uniunii 

Europene în domeniul transporturilor a înregistrat o serie de realizări, precum:  

- îmbunătăţirea drepturilor pasagerilor; 

- siguranţă sporită; 

- dezvoltarea unui transport inteligent şi durabil; 

- îmbunătăţirea infrastructurii şi a finanţării; 

- un program de lucru rezonabil pentru persoanele ce lucrează în domeniul 

transporturilor;  

- mai multe posibilităţi de transport pentru călători şi companii;  
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- mai puţină poluare. 

Totuşi, „pe măsură ce societăţile noastre devin din ce în ce mai mobile, politica UE în 

domeniul transportului trebuie să aibă în vedere problemele apărute privind blocajele asociate 

traficului rutier şi aerian, dependenţa de petrol şi emisiile de gaze cu efect de seră. Strategia 

UE se axează pe aducerea infrastructurii de transport la un anumit nivel pe întreg teritoriul UE 

şi pe găsirea unor soluţii prin care sectorul european al transporturilor să poată concura pe 

piaţa mondială aflată într-o rapidă dezvoltare”
18

. 

Potrivit doctrinei
19

, provocările majore cu care se confruntă transporturile la nivelul 

Uniunii Europene sunt:  

- blocajele de trafic ce afectează traficul rutier; 

- dependenţa de petrol
20

; 

- emisiile de gaze cu efect de seră
21

; 

- infrastructura şi  

- concurenţa externă
22

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Ileana Tache, Alexandru Bucoi, Provocări actuale ale politicii europene în domeniul transporturilor, în Buletinul 

ştiinţific, nr. 15/2014, Editura Infomarket, Bucureşti, p. 155. 
19

 Idem. 
20

 Ileana Tache, Economie europeană, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2013, citat de Ileana Tache, Alexandru 

Bucoi, op. cit., pag. 159. 
21

 http://europa.eu/pol/trans/index_ro.htm 
22

 Ileana Tache, Alexandru Bucoi, op. cit., pag. 159. 
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23. Hotărârea CJCE, 16 iulie 1956, Fédéchar, 8/55; 
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3. Presidency Conclusions of the Laeken European Council (14 and 15 December 2001) ;  

4. Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului 

feroviar transeuropean de mare viteză, abrogată prin Directiva 2008/57/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea 

sistemului feroviar în Comunitate; 
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privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional, abrogată prin 

Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 
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http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61969J0040
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61981J0146
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61981J0146
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61971J0094
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61971J0094
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61977J0113
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principiului libertăţii de a presta servicii în transporturile maritime între state membre și 

între state membre și ţări terţe;  
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Regulamentului (CEE) nr. 4056/86 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a 
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Regulamentului (CE) nr. 1/2003 în sensul extinderii domeniului de aplicare al acestuia 

pentru a include cabotajul și serviciile tramp internaţionale; 
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12. Regulamentul (CEE) nr. 4058/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 privind o acţiune 

coordonată de garantare a accesului liber la traficul transoceanic; 
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http://ec.europa.eu/competition/consultations/.../aviation_guidelines_ro.docx


32 

 

privind permisele de conducere; 
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24. Regulamentul (CEE) nr. 881/92 al Consiliului din 26 martie 1992 privind accesul pe 

piaţa transportului rutier de mărfuri în cadrul Comunităţii către sau dinspre teritoriul 

unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre, 

abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 

transportului rutier internaţional de mărfuri; Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al 

Consiliului din 25 octombrie 1993 de stabilire a condiţiilor în care transportatorii 

nerezidenţi pot să opereze servicii de transporturi rutiere naţionale de marfă în interiorul 

unui stat membru, abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1072/2009; 

25. Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind normele 

comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul și autobuzul, abrogat 

prin Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a 

serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 561/2006; 

26. Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind implementarea 

sistemului eCall interoperabil la nivelul UE, COM(2013) 315 final, 13.6.2013; 

27. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și 

Social European - Programul de lucru anual al Uniunii pentru standardizarea 

europeană, COM(2013) 561 final, p.  7 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0561:FIN:RO:PDF) ; 

28. Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare, încheiată la 

Hamburg în 1978, mai este cunoscută sub denumirea de „Regulile de la Hamburg din 
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29. Decretul nr.343/1981, publicat în Buletinul Oficial al României, nr.95 din 28 noiembrie 

1978; 

30. Regulamentul (CE) nr. 923/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui 

de-al doilea program Marco Polo de acordare a asistenței financiare comunitare pentru 

îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri ( Marco 

Polo II) ; 

31. Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze 

naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului; 

32. Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a 

Directivei 2003/55/CE; 

33. Regulamentul nr. 1191/69 (CEE) al Consiliului din 26 iunie 1969 privind acţiunea 

Statelor Membre în ceea ce priveşte obligaţiile inerente noţiunii de serviciu public în 

domeniul transportului feroviar, rutier şi pe căi navigabile interioare;  

34. Regulamentul (CEE) nr. 1107/70 al Consiliului din 4 iunie 1970 privind acordarea 

ajutoarelor de stat pentru transportul feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare; 

35. Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier 

internaţional de mărfuri; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0561:FIN:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0561:FIN:RO:PDF
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36. Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 

privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de 

mărfuri; 

37. Regulamentul (CEE) nr. 4058/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind stabilirea 

preţurilor la transportul rutier de mărfuri între statele membre; 

38. Regulamentul (CE) nr. 2679/98 al Consiliului din 7 decembrie 1998 privind 

funcţionarea pieţei interne în legătură cu libera circulaţie a mărfurilor între statele 

membre; 

39. Orientările Cărţii Albe, identificat electronic în limba engleză pe site-ul  

http://ec.europa.eu/transport/intermodality/overview/white_paper_en.htm. ; 

40. Agenda 2000, Pour une Union plus forte et plus large, COM(97)2000, Bruxelles, 1997; 

41. Cartea verde intitulată Către o reţea transeuropeană de transport mai bine integrată în 

slujba politicii comune în domeniul transporturilor, COM/2009/0044 final;  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.7.1.html; 

42. Comunicarea Comisiei privind aplicarea tarifelor percepute pentru utilizarea de către 

vehiculele private uşoare a infrastructurilor rutiere naţionale, COM/2012/0199 final,  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0199:FIN:RO:HTML. 

43. (COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)),  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0066+0+DOC+PDF+V0//RO 

44. Comunicarea Comisiei privind Introducerea serviciului european de taxare rutieră 

electronică, COM/2012/0474 final,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0474:FIN:RO:HTML 

45. Comunicarea Comisiei Pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări 

pentru politica de siguranţă rutieră 2011-2020, COM(2010) 389/3, 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/com_20072010_ro.pdf  

46. Carte verde - Modernizarea Directivei privind calificările profesionale, COM(2011) 

367 final, 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0367:FIN:ro:PDF 

47. Acordul internaţional privind transportul internaţional ocazional de pasageri cu 

microbuzul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), a intrat în vigoare în Comunitatea 

Europeană la 1 ianuarie 2003; 

48. Foaie de parcurs pentru spaţiul unic european al transporturilor – către un sistem 

competitiv şi eficient din punctul de vedere al resurselor, p.11,  

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/sec-2011-391-

unofficial-translation_ro.pdf 

49. COM 2008(433) disponibilă la  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0433:FIN:RO:PDF. 

50. COM 2008(886 final) disponibilă la  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0886:FIN:RO:PDF. 

51. Directiva Consiliului 96/62/CE din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi gestiunea 

calităţii aerului ambiant şi Directiva Consiliului 1999/30/CE din 22 aprilie 1999 

referitoare la stabilirea de valori limită pentru dioxidul sulfuros, dioxidul de azot şi oxizii 

de azot, particule şi plumb în aerul ambiant; 
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http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/sec-2011-391-unofficial-translation_ro.pdf
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