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                                                      COMUNICAT DE PRESA

          Asociaţia Nationala a Transportatorilor si 
Taximetristilor Independenţi, va aduce la cunostinta punctul  
sau,de vedere legat de conferinta de presa a Domnului OPRRESCU din 
data de 14-02-2013.
-Multumim Domnului OPRESCU pentru grija deosebita manifestata fata de 
activitatea de taximetrie desfasurata pe raza Municipiului BUCURESTI,dar 
tinem sa-i atragem atentia ca o minima informare din legislatia care 
guverneaza aceasta activitate de transport persoane in regim de TAXI,ar fi 
facut posibila o prezentare reala si corecta in cadrul acelei conferinte.
Pentru a motiva cele spuse de noi anterior mentionam urmatoarele:
-Activitatea de TAXIMETRIE ,se desfasoara conform LEGII 38/2003 cu 
modificarile si completarile ulterioare,iar Primaria Municipiului 
BUCURESTI este obligata nu numai sa respecte aceasta LEGE ci sa o si 
aplice.
-Articolul 18 din „Legea Taximetriei” creaza cadrul legal Primariei 
Municipiului BUCURESTI, ca prin Directia de Politie Locala-serviciul 
control transporturi,sa interzica activitatea de taximetrie pe teritoriul 
capitalei tuturor celor autorizati in alte localitati.
-Ce anume l-a impiedicat pe Domnul OPRESCU sa aplice LEGEA si sa 
elimine concurenta neloiala a taxiurilor ce efectueaza ilegal acest serviciu pe 
raza Municipiului BUCURESTI si de ce si-a dat seama abia in anul 2013 ca 
taximetristii Bucuresteni sufera din acest motiv,cand este EDIL-SEF de 
aproape 5 ani???
-Inca de la infintare Asociatia Nationala a Transportatorilor si 
Taximetristilor a actionat prin petitii, notificari si proteste in care si-a 
exprimat si isi exprima in continuare foarte clar punctul de vedere „AFARA 
cu ILFOVUL din BUCURESTI” Suntem total impotriva desfasurarii 
activitatii de taxi in alta localitate decit cea de autorizare



-In cadrul conferintei de presa Domnul OPRESCU invoca faptul ca doreste 
acorduri de cooperare intre autoritatile publice locale,necunoscand faptul ca 
in anul 2010,prin LEGEA 168,Primaria Capitalei avea obligatia ca in termen 
de 30 de zile de la promulgare sa incheie prin Consiliul General un 
PROTOCOL cu CONSILIUL JUDETEAN ILFOV pentru a stabili numarul 
de taxiuri autorizate in localitatile judetului ILFOV,care sa poata executa 
permanent si legal taximetria in Municipiul BUCURESTI.
-Prin semnarea acelui protocol primaria avea posibilitatea sa limiteze 
numarul de taxiuri autorizate de Ilfov care sa opereze pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti.Faptul ca acest protocol nu este semnat nici la 
aceasta data face ca activitatea de transport in regim de taxi in Bucuresti a 
taxiurilor autorizate de Ilfov sa fie ilegala dar nesanctionata.
-Neimplicarea Primariei Municipiului Bucuresti in activitatea de coordonare 
si control a dus la concurenta neloiala si evaziunea fiscala de care se plinge 
Domnul Primar General.Sa fie foarte clar:Primaria Bucuresti are toate pir-
ghjjle necesare si cadrul legal pentru buna desfasurare a activitatii de taxi-
metrie conform legilor in vigoare.
 -Este adevarat ca este criza si ca„un numar mare de Bucuresteni doresc sa 
presteze serviciul de taximetrie”dar il atentionam pe Domnul OPRESCU ca 
taximetria nu este un refugiu social si ca numarul de taxiuri este limitat in 
toata Uniunea Europeana iar la noi in tara este stabilit prin LEGE un numar 
de 4 taxiuri la 1000 de locuitori.(cel mai mare din Uniunea Europeana )
-De asemenea Domnul OPRESCU sesizeaza ca exista autoritati locale 
privilegiate(fara sa le numeasca )ce au eliberat un numar mult mai mare de 
autorizatii TAXI decat cel prevazut de LEGE.
-Domnul OPRESCU este cumva amnezic??????
-Uita ca in anul 2008 a fost PRIMARUL care a promovat si a obtinut prin 
Hotararea Consiliului General al Municipiului BUCURESTI nr.374, o 
marire a numarului de autorizatii TAXI cu 769!!!Aceasta HOTARARE a 
fost ulterior anulata de catre TRIBUNALUL BUCURESTI fiind declarata 
ilegala!!!
-Dar pentru dansul acest fapt nu a fost suficient.In anul 2009 Domnul 
OPRESCU a recidivat promovand o alta Hotarare a Consiliului 
General(259/2009),care in fata justitiei a avut aceeasi soarta:ANULATA si 
declarata ILEGALA!!!
-Domnul OPRESCU mai afirma ca actuala LEGE nu-i permite 
taximetristului independent sa-si spuna parerea in privinta tarifului pe 
kilometru.TOTAL GRESIT!!!
-Legea 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca tariful 
pentru transportul in regim de TAXI se stabileste in urma completarii unei



 Fise de Fundamentare a pretului pe kilometru,cu un profit minim rezonabil 
de 10-15%, fisa ce este parte integranta a Contractului de gestiune delegata 
si se depune obligatoria la Primarie de catre toti transportatorii autorizati,la 
semnarea acestui contract
-De acest lucru insa Domnul OPRESCU nu tine cont in stabilirea tarifului 
pe kilometru,desi Articolul 43 din ORDINUL 243/2007 al Autoritatii 
Nationale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de utilitate 
publica(unde este incadrata si activitatea TAXI)ii da aceasta posibilitate.
-Ce la determinat pe Domnul OPRESCU sa iasa cu aceasta conferinta de 
presa???De ce acum in 2013??De ce dupa aproape 5 ani de mandat in care 
nu a respectat si nu a aplicat legislatia in domeniu???si nici nu la interesat
aceasta activitate.
-Domnul OPRESCU a inceput campania electorala???Se pregateste pentru 
prezidentiale???
-Desi afirma ca este PRIMARUL tuturor Bucurestenilor,noi spunem raspicat 
ca al nostru nu este!!!
-Noi,cei aproape 4000 de Taximetristi Independenti Bucuresteni,impreuna 
cu familiile si prietenii ,suntem nerabdatori sa votam in 2014!!si in anii
electorali urmatori
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