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SINTEZĂ 

 

Obiectul studiului  

Studiul prezintă reglementări din state 
membre ale Uniunii Europene ce 
vizează, pe de o parte, servicii de 
transport de persoane – servicii de taxi 
şi servicii de închiriere a unui 
autovehicul cu şofer1 – iar pe de altă 
parte, noile platforme electronice, care 
organizează/intermedi-ază atari servicii 
de transport (de tipul Uber). 

Împărţirea studiului 

Studiul are trei părţi: 

- în prima parte sunt prezentate 
dispoziţii de ordin legislativ/normativ 
din diverse state membre ale Uniunii 
Europene – urmând o tipologie dublă: 
pe de o parte, cadrul legislativ aplicabil 
serviciilor de transport în regim de taxi şi 
de autovehicul închiriat cu şofer, iar pe 
de altă parte, cadrul legislativ – de dată 
mai recentă – privind funcţionarea 
platformelor electronice de tipul Uber; 

- a doua parte expune hotărâri ale unor 
instanţe judecătoreşti din state membre 
ale Uniunii în legătură cu serviciile Uber; 

- a treia parte prezintă aspecte de 
dreptul Uniunii Europene aferente 
platformelor electronice de tipul Uber, 
având ca punct de plecare cauza C-
434/15, Asociación Profesional Elite 
Taxi/Uber Systems Spain, pendinte în 
prezent la Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, în care avocatul general 
Maciej Szpunar a prezentat concluzii la 
11 mai 2017 (ECLI:EU:C:2017: 364). 

                                                           
1
 Terminologic, în anumite state se utilizează şi 

„limuzină” pentru desemnarea unui atare 
automobil. 

Tipologie a serviciilor de 

transport de persoane 

Cadrul normativ din multe state 
membre distinge, în general, între 
servicii de taxi şi servicii de închiriere a 
unui autovehicul cu şofer (cf. 1.4, infra), 
reglementându-se trăsături distincte 
pentru cele două tipuri de servicii. 
Ambele au caracter oneros (remunerat 
sau lucrativ), în opoziţie cu anumite 
forme de transport cu titlu 
(preponderent) gratuit, precum 
utilizarea în comun a unui autovehicul 
(„ride-sharing” sau „covoiturage”). 

Acele forme de transport cu titlu gratuit 
(sau care acoperă doar costurile de 
funcţionare a autovehiculului) sunt 
excluse, în general, din domeniul de 
aplicare a legislaţiei naţionale (de 
exemplu, Franţa, Germania, Italia, 
Portugalia, Spania, Suedia, Ţările de Jos). 

 Aspecte de ordin terminologic – 

domeniul „utilizării în comun a 

autoturismelor” 

Tocmai pentru acest motiv, trebuie 
subliniat că „utilizarea în comun a 
autoturismelor” se află în opoziţie cu 
transportul de persoane cu titlu oneros 
(sau remunerat). 

În limba engleză se utilizează alternativ 
termenii „car pooling” şi „car sharing”, 
definiţi drept „the practice whereby two 
or more people taking the same route 
arrange to travel together in a single 
vehicle owned by one of them, usually 
with the aim of reducing traffic and 
pollution”, în timp ce limba franceză are 
drept corespondent termenul 
„covoiturage” (definit drept „Utilisation 



 
DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

4 
 

d'une même voiture par plusieurs 
personnes pour un même déplacement, 
soit régulièrement (p. ex. trajets 
domicile-travail), soit occasionellement 
(voyages, évenements, ...), et selon des 
modalités diverses (à titre gracieux, à 
tour de rôle, avec participation aux 
frais)”). Limba spaniolă utilizează 
termenul „autostop organizado”2. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene3 a 
operat o distincţie între „ridesharing” / 
«covoiturage» şi serviciile platformelor 
electronice (de tip Uber), arătând că 
prima activitate («covoiturage») este 
definită, de regulă, ca utilizare a 
aceluiaşi autovehicul particular de mai 
multe persoane care parcurg acelaşi 
traseu, în scopul reducerii traficului 
rutier şi împărţirii cheltuielilor de 
transport, în timp ce, în speţa cu care 
Curtea fusese sesizată, serviciul de tip 
Uber era descris a lua forma unor curse 
efectuate de către un şofer şi a cărei 
destinaţie este stabilită doar de pasager. 

Aşadar, precum dispun norme din varii 
state membre ale Uniunii Europene sau 
precum exprimă anumite autorităţi 
naţionale din aceste state, întrucât 
astfel de activităţi nu au caracter 
comercial, ele trebuie excluse – în 
principiu – din domeniul reglementării 
serviciilor de transport („public”) de 
persoane, chiar şi pentru considerentul 
că, din punctul de vedere al clienţilor 
(„consumatorilor”), cele două „pieţe” nu 
sunt concurente. 

Costurile transportului de acest tip nu 
trebuie să depăşească cheltuielile 
obişnuite ale utilizării autovehiculului, 
iar reguli de acest tip întâlnim în mai 

                                                           
2
 A se vedea „Inter-Active Terminology for 

Europe” (Terminologie Interactivă pentru 
Europa), la adresa: http://iate.europa.eu. 
3
 Ordonanţa din 27 octombrie 2016, Uber 

Belgium/Taxi Radio Bruxellois, cauza C-526/15, 
ECLI:EU:C:2016:830, pct. 28. 

multe state (exemple proeminente fiind 
regăsite în dreptul german şi în cel 
olandez). 

În sfârşit, tot în Germania, urmează a 
intra în vigoare în cursul acestui an o 
lege (specială) în domeniul utilizării în 
comun a autovehiculelor. 

Aspecte de ordin legislativ 

Servicii de taxi şi servicii de 

utilizare (închiriere) a unui 

automobil cu şofer 

Legislaţia din state membre defineşte 
trăsături distinctive ale celor două tipuri 
de servicii de transport – precum faptul 
că doar taxiurile pot fi chemate/preluate 
de pasageri de pe drumurile publice şi 
pot staţiona în locuri publice, în timp ce 
vehiculele închiriate cu şofer nu pot 
prelua direct pasageri, ci trebuie 
închiriate (prin intermediul unui 
operator); distincţii de acest tip se 
regăsesc, de pildă, în legislaţia din 
Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit 
etc. 

Reglementările din statele membre în 
privinţa serviciilor de transport de 
persoane (taxi şi punere la dispoziţie 
(închiriere) de autovehicule cu şofer) 
impun condiţii de autorizare pentru 
şoferi, vehicule şi operatori 
(întreprinderi de transport). 

Regula generală este aceea că orice 
persoană care transportă persoane cu 
titlu oneros trebuie să deţină licenţă 
(România, Danemarca, Franţa, 
Germania, Italia, Luxemburg, Spania 
etc.). 

Sunt precizate şi reguli privind 
publicitatea tarifelor şi/sau informarea 
clienţilor. În anumite state, tarifele sunt 
reglementate (administrativ) în mare 
măsură (Italia, Spania), în timp ce în alte 
state ele se stabilesc – sau se vor stabili 

http://iate.europa.eu/
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– urmând condiţii liberalizate 
(Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, 
Suedia etc.). 

Două abordări principale în 

reglementarea noilor tehnologii 

(platforme electronice) pentru 

transportul de persoane 

Problematica reglementării noilor 
tehnologii în transportul de persoane a 
luat varii forme în statele membre, 
urmând însă două abordări majore: fie 
acele noi tehnologii (Uber şi altele 
asemenea) sunt supuse cadrului 
legislativ comun privind transportul în 
regim de taxi / vehicule închiriate cu 
şofer, fie au fost adoptate sau sunt în 
curs de adoptare reglementări specifice 
pentru funcţionarea „platformelor de 
rezervare”. 

Prima abordare – de supunere a noilor 
platforme şi a serviciilor prestate în 
legătură cu atari platforme cadrului 
legislativ comun – se întâlneşte în state 
precum Germania, Irlanda, Luxemburg, 
Slovacia, Suedia, Ţările de Jos; această 
abordare urmează a fi adoptată în 
Danemarca. 

A doua abordare – ce cuprinde 
reglementări recente – este prezentă în 
state precum Finlanda, Franţa, Lituania, 
Spania (Catalonia), Ungaria. 

În alte state au loc dezbateri publice cu 
privire la modificarea legislaţiei – Belgia 
(Regiunea Bruxelles-Capitală), Italia, 
Suedia etc. şi/sau sunt în curs de 
adoptare noi norme – precum în Estonia 
sau Portugalia. 

(Cel puţin) unsprezece state 

membre ale UE dispun sau vor 

dispune (în curând) de 

reglementări specifice aplicabile 

„platformelor electronice” 

În cuprinsul studiului de faţă am 
identificat legislaţie în vigoare ori 
propuneri detaliate referitoare la 
„platformele electronice” (de 
rezervare/de intermediere) în 
următoarele state: Belgia (pentru 
Regiunea Bruxelles Capitală), 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, 
Italia, Lituania, Portugalia, Regatul Unit 
(pentru Londra), Spania (pentru 
Catalonia), Ungaria. 

În şase state membre ale UE am aflat 
legislaţie în vigoare privind platformele 
electronice şi serviciile de transport pe 
care le intermediază: Finlanda, Franţa, 
Lituania, Regatul Unit (pentru Londra), 
Spania (pentru Catalonia), Ungaria. 

În cel puţin şapte alte state membre au 
loc dezbateri publice asupra posibilităţii 
de reglementare a acestor platforme 
sau se află în procedură legislativă atari 
iniţiative: Belgia (pentru Regiunea 
Bruxelles Capitală), Danemarca, Estonia, 
Italia, Portugalia, Suedia, Ţările de Jos4. 

Trăsături – comune şi particulare 

– reglementărilor naţionale 

privind „platformele” de tip Uber 

Deşi reglementarea „platformelor de 
rezervare” (de tipul Uber) la nivelul 
statelor membre ale Uniunii Europene 
se află la început, se pot distinge 
anumite elemente comune sau – 

                                                           
4
 În ţări precum Suedia, Ţările de Jos, dezbaterile 

privind un posibil (viitor) cadru de reglementare 
se află în stadiu incipient, motiv pentru care nu 
există încă detalii suficiente. 
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dimpotrivă – specifice ale normelor 
naţionale. 

Aşadar, patru state au instituit sau 
preconizează să instituie un regim 
distinct (faţă de serviciile de taxi sau 
serviciile de închiriere de autovehicule 
cu şofer) pentru platforme şi serviciile 
prestate prin intermediul lor – Estonia, 
Franţa, Italia, Portugalia – în timp ce alte 
şase state supun sau urmează a supune 
platformele şi serviciile intermediate de 
acelea caracterului comun al serviciilor 
de taxi (Belgia (Regiunea Bruxelles 
Capitală), Danemarca, Lituania, Spania 
(Catalonia), Ungaria) sau, dimpotrivă 
serviciilor de închiriere cu şofer (Regatul 
Unit (Londra)). 

Operatorul (platforma de 
intermediere/rezervare) este vizat(ă) de 
varii obligaţii: 

- cerinţa unui sediu în statul în 
cauză (Belgia, Portugalia); cerinţe 
de capital (Danemarca); 

- în Italia şi în Spania (Catalonia) 
este vizată forma juridică a 
operatorului; 

- virtual toate statele care au 
reglementări sau care 
preconizează să adopte atari 
norme impun condiţia 
înregistrării prealabile începerii 
activităţilor în respectiva ţară; 

- sunt prescrise condiţii de 
informare periodică a 
autorităţilor naţionale – de pildă, 
Estonia, Franţa, Finlanda – , în 
timp ce în alte state, legislaţia 
prevede sau ar urma să prevadă 
obligaţii de păstrare a unor 
registre/informaţii detaliate 
privind operaţiile desfăşurate 
(şoferi, autovehicule şi călătorii), 
plăţi etc. (Belgia (Regiunea 
Bruxelles Capitală), Danemarca, 
Franţa, Spania (Catalonia) etc.); 

cadrul juridic aplicabil în Regatul 
Unit (Londra) precizează 
obligaţia informării autorităţilor 
cu privire la schimbarea 
modelului economic (de afaceri); 

- în Franţa, Lituania şi Regatul Unit 
(Londra) există reguli privind 
răspunderea 
profesionistului/intermediarului 
– de plin drept în prima ţară, în 
timp ce în cel din urmă regim 
legislativ, profesionistul poate 
face proba propriei diligenţe – cu 
privire la respectarea legii; în 
Danemarca ar urma să fie 
precizată obligaţia firmei de a 
răspunde cu privire la modul în 
care şoferul respectă cerinţele 
legii. 

Sunt precizate condiţii privind şoferi – 
statutul de profesionist (Franţa), de 
lucrător ocazional (în Italia, posibil) ori 
statutul de lucrător este prezumat 
(Portugalia); varii reglementări impun 
condiţia deţinerii unei licenţe, iar în 
Londra sunt prescrise explicit şi cerinţe 
de ordin lingvistic. 

În Belgia (Regiunea Bruxelles Capitală) şi 
în Regatul Unit (Londra) – pentru 
tarifare – nu se (va) impune utilizarea 
unui taximetru, ci şoferul utilizează 
aplicaţia din „smartphone”. 

Există îndeobşte obligaţia încheierii de 
asigurări de răspundere. 

În privinţa tarifelor, 

- virtual în toate statele studiate 
există obligaţia informării 
prealabil a clientului (de şofer 
şi/sau de platformă) cu privire la 
tarife/modul de calculare a 
tarifelor; există posibilitatea 
intervenţiei autorităţilor publice 
împotriva mecanismelor de 
ajustare dinamică a tarifelor 
(Finlanda) sau se preconizează o 
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atare atribuţie (Belgia (Regiunea 
Bruxelles Capitală)); 

- în timp ce tarifele se vor stabili în 
mod liber, plata trebuie făcută 
doar electronic (Estonia, 
Portugalia);  

- în viitoarea lege din Danemarca 
ar urma să se introducă un 
sistem de tarifare la nivel 
naţional, însoţit de o plafonare a 
tarifelor; fiecare firmă de 
transport îşi va determina 
tarifele în interiorul structurii 
tarifare definite şi va putea 
utiliza cel mult două grile tarifare 
(de zi/de seară etc.); tarifele se 
vor putea modifica doar 
trimestrial. 

Referitor la raporturile între platformă 
şi şoferi, 

- în Belgia (Regiunea Bruxelles 
Capitală) sunt preconizate reguli 
de protejare a şoferilor în 
raporturile cu platformele 
(inclusiv privind tarifele); în varii 
state sunt prescrise reguli privind 
plata şoferului de taxi de 
întreprinderea de intermediere 
(Regatul Unit (Londra), Spania 
(Catalonia); 

- este impusă (Franţa) sau 
preconizată (Belgia (Regiunea 
Bruxelles Capitală)) interzicerea 
clauzelor de exclusivitate în 
raporturile între platforme şi 
şoferi. 

Se precizează reguli privind evaluarea 
electronică a serviciilor prestate de 
platformă şi tratarea plângerilor (de 
pildă, în Danemarca, Estonia, Spania 
(Catalonia)), este recunoscută 
importanţa protejării drepturilor 
consumatorilor; se stabileşte regula 

soluţionării alternative a litigiilor 
(Danemarca, Portugalia). 

Referitor la regimul sancţionator, în 
Belgia (Regiunea Bruxelles Capitală) se 
are în vedere impunerea retragerii 
acordului de funcţionare şi interzicerea 
funcţionării pe teritoriul regiunii 
operatorului care încalcă legea; în 
Spania (Catalonia) există, printre altele, 
sancţiunea imobilizării imediate a 
autovehiculului, iar în Ungaria se poate 
dispune scoaterea temporară din 
circulaţie a autoturismului folosit în 
activităţi fără autorizaţie; iar aceeaşi 
ţară (Ungaria), autorităţile pot bloca 
temporar aplicaţiile care încalcă legea 
(până la 365 de zile) şi pot amenda 
repetat furnizorii acelor aplicaţii. 

ASPECTE DE ORDIN JURISPRUDENŢIAL 

Patru tipuri principale de hotărâri 

judecătoreşti 

În capitolul al doilea sunt prezentate 

patru tipuri principale de hotărâri 

pronunţate de instanţe judecătoreşti din 

state membre preponderent în legătură 

cu platforma Uber5: în primul rând 

ordonanţe preşedinţiale (măsuri 

provizorii), în esenţă, cereri de 

suspendare a activităţilor Uber; în al 

doilea rând, hotărâri judecătoreşti de 

interzicere a Uber; în al treilea rând, 

hotărâri în cauze având ca obiect 

concurenţa neloială; în al patrulea rând, 

hotărâri judecătoreşti în legătură cu 

sancţiuni aplicate unor conducători de 

automobile neautorizaţi.  

                                                           
5
 Însă nu exclusiv – în Spania, de pildă, au fost 

vizate şi alte platforme – Cabify şi Blablacar. 
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Cinci state membre cu practică 

judecătorească semnificativă 

Am identificat practică judecătorească 

semnificativă în special în următoarele 

cinci state membre: Belgia, Franţa, 

Italia, Germania, Spania. 

În această privinţă, prezintă interes 

deosebit calificarea modelului economic 

utilizat de Uber, iar această practică a 

instanţelor judecătoreşti naţionale 

trebuie pusă în legătură cu viitoarea 

interpretare pe care o va asigura Curtea 

de Justiţie a Uniunii Europene dreptului 

Uniunii. 

Are importanţă specială, în plus, o 

hotărâre pronunţată de o instanţă din 

Regatul Unit, care asimilează şoferii 

Uber statutului lucrătorilor. 

 Un litigiu din România ce vizează 

Uber şi mai multe acţiuni 

împotriva unor amenzi impuse 

unor şoferi neautorizaţi – toate la 

Cluj 

În prezent, pe rolul Tribunalului 

Specializat din Cluj se află o acţiune în 

concurenţă neloială, introdusă împotriva 

Uber. Dacă pe fond acţiunea este 

pendinte, instanţa a admis o cerere de 

ordonanţă preşedinţială, dispunând 

încetarea furnizării de Uber a serviciilor 

de transport public. Curtea de Apel Cluj 

a admis însă apelul introdus de Uber 

împotriva ordonanţei preşedinţiale. 

Decisiv pentru cele două soluţii opuse – 

pronunţate în procedura sumară a 

ordonanţei preşedinţiale, adică fără a se 

intra pe fondul litigiului – a fost 

calificarea modelului economic al Uber: 

în timp ce prima instanţă a reţinut că 

Uber prestează servicii de transport, 

instanţa de apel a ajuns la concluzia 

opusă: Uber gestionează o platformă 

tehnologică. 

La Judecătoria Cluj-Napoca s-au judecat 

mai multe acţiuni în anulare ce priveau 

procese-verbale de contravenţie6, 

pentru aceea că şoferi – înregistraţi în 

aplicaţia Uber – efectuaseră un serviciu 

de transport public de persoane în 

regim de taxi fără a deţine autorizaţie de 

transport persoane. Instanţa a constatat 

aplicarea greşită a sancţiunii 

contravenţionale, în fiecare dintre cauze 

impunându-se sancţionarea şofe-rului, 

nu în calitate de transportator, nivelul 

sancţionator între cele două categorii de 

persoane – particular neautorizat, 

respectiv transportator – fiind 

semnificativ. În consecinţă, într-o cauză, 

sancţiunea amenzii a fost înlocuită cu un 

avertisment, iar în alte două cauze 

procesul-verbal de contravenţie a fost 

anulat. 

 În cel puţin şapte state membre, 

instanţe judecătoreşti au dispus 

interzicerea/încetarea 

activităţilor Uber  

Instanţe judecătoreşti din varii state 

membre – Belgia, Franţa, Germania, 

Italia, Portugalia, Spania, Ţările de Jos – 

au dispus interzicerea/încetarea 

activităţilor sau anumitor activităţi ale 

Uber, urmând justificări precum aceea 

că: 

- prin aplicaţia UberPop se 
transmiteau comenzi unor şoferi 
neautorizaţi să efectueze 
transport de persoane cu titlu 
oneros (Belgia); 

                                                           
6
 Am identificat trei astfel de dosare, prin căutări 

în baza de date ROLIII: http://www.rolii.ro. 

http://www.rolii.ro/
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- exista o concurenţă între Uber, 
pe de o parte, şi sectorul taxi şi 
cel al vehiculelor închiriate cu 
şofer, pe de altă parte (Franţa, 
Germania);  

- activităţile Uber era nelegale 
întrucât aplicaţia transmitea 
cereri de transport de pasageri 
către şoferi neautorizaţi, având 
în vedere depăşirea, prin costul 
călătoriei, a cheltuielilor ce le 
presupunea cea din urmă 
(Germania). 

În sens contrar, alte instanţe 

judecătoreşti au respins acţiuni 

împotriva Uber 

Se pot ilustra şi situaţii contrare, în care 

instanţe judecătoreşti au respins acţiuni 

împotriva Uber: 

- o instanţă franceză a arătat că 
Uber efectuase suficiente 
verificări în privinţa şoferilor 
înscrişi în aplicaţie; 

- o hotărâre a unei instanţe din 
Belgia a calificat modelul Uber ca 
serviciu de taxi şi a constatat că 
întreprinderea în cauză era 
împiedicată să se dezvolte în 
acea ţară prin efectul 
reglementărilor în vigoare, care 
nu puteau fi justificate. 

Trăsături ale modelului economic 

utilizat de Uber, potrivit practicii 

judecătoreşti din state membre 

În numeroase litigii iniţiate împotriva sa, 

Uber s-a apărat arătând că era un 

simplu intermediar (de servicii de 

transport) sau că gestiona o simplă 

aplicaţie informatică. 

În privinţa modelului său economic: 

- o instanţă din Italia a reţinut că 

activităţile Uber depăşeau cadrul unui 

simplu intermediar, implicând aspecte 

directe de ordin organizatoric, 

împrejurare care apropia UberPop de 

încadrarea juridică a transportatorului; 

- potrivit unei instanţe italiene, prin 

UberPop era dezvoltat un „lanţ 

comercial”, care se ocupa de multiple 

aspecte, inclusiv stabilirea tarifelor şi 

variaţiei lor, astfel că serviciul respectiv 

nu era semnificativ diferit de cel de taxi; 

o altă instanţă din acelaşi stat a susţinut 

posibilitatea asimilării serviciului Uber 

unui serviciu de taxi şi a calificat Uber 

drept coautor al încălcării legislaţiei, 

întrucât între Uber şi şoferi exista o 

cooperare conştientă şi strânsă; 

- o instanţă din Italia a arătat legătura 

indisolubilă între conduita Uber (de 

organizare şi stimulare a activităţii unor 

şoferi neautorizaţi şi de a obţine 

câştiguri din acele activităţi) şi 

activităţile şoferilor individuali, 

neautorizaţi; 

- o instanţă din Portugalia a arătat că 

Uber obţinea profit, practic fără costuri, 

cu excepţia plăţilor vărsate şoferilor; 

- o instanţă din Germania a arătat că, 

deşi Uber nu dispunea de vehicule sau 

şoferi proprii, societatea nu era un 

simplu intermediar, întrucât acţiona 

drept partener contractual; aceeaşi 

instanţă germană a respins caracterul 

voluntar al plăţii pentru serviciile oferite 

de Uber; 

- potrivit altei instanţe din acelaşi stat, 

modelul economic al Uber este esenţial 

diferit de activităţile centrelor de taxi şi 

de aplicaţiile de taxi reale, în care 

clientul încheie un contract de transport 

cu şoferii, iar nu cu intermediarul Uber, 
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diferenţa decisivă fiind aceea că, 

exclusiv prin intermediul unui card de 

credit, întreg procesul de plată este 

ţinut sub control; 

- alte instanţe din Germania au respins 

calificarea UberPop şi UberBlack drept 

„ride sharing”, arătând că, în privinţa 

Uber, pasagerul, iar nu şoferul, este cel 

care stabileşte începutul şi destinaţia 

unei călătorii; 

- conform unei instanţe din Germania, 

Uber realiza activităţi (inclusiv 

publicitare) necesare pentru atragerea 

clienţilor, activităţi care sunt parte 

integrantă a societăţii; 

- de asemenea, o altă instanţă germană 

a reţinut că Uber nu constituia nici 

serviciu de taxi, nici serviciu de 

închiriere a unui autovehicul; 

- deosebit de relevantă pentru 

calificarea modelului economic al Uber 

este o hotărâre a unei instanţei 

judecătoreşti din Regatul Unit, care a 

reţinut că este întreprindere de 

transport, iar şoferii deţin calitatea de 

lucrători – întrucât ei sunt recrutaţi de 

Uber pentru a lucra în calitate de 

componente integrale ale organizaţiei 

sale şi, în plus, ei se află într-o poziţie de 

subordonare în raport cu Uber. 

Virtual toate instanţele judecătoreşti 

care au dispus interzicerea activităţilor 

Uber au menţionat şi necesitatea ca 

şoferii înregistraţi în platforma Uber să 

îndeplinească condiţiile impuse de lege 

pentru autorizare. 

În privinţa UberBlack, o instanţă din 

Germania a arătat că acea aplicaţie 

încălca obligaţia de întoarcere la garaj, 

atenuând astfel într-un mod 

inacceptabil distincţia între taxi şi 

vehiculele închiriate cu şofer. 

Anumite instanţe (din Franţa, Germania) 

au făcut referire la existenţa unei 

concurenţe între activităţile promovate 

de Uber şi sectoarele transportului de 

persoane (taxi şi vehicule închiriate cu 

şofer). 

În sens contrar, au existat şi instanţe 

care au admis că Uber gestionează o 

platformă tehnologică (România), o 

argumentaţie similară fiind avansată de 

o instanţă din Spania în privinţa 

Blablacar. 

Motive pentru interzicerea 

activităţilor Uber în state membre 

– protecţia consumatorilor, 

siguranţa rutieră, calitatea 

serviciului de taxi 

Cerinţa autorizării, a arătat o instanţă 

din Germania, avea ca obiectiv 

protejarea pasagerilor, iar cei din urmă 

trebuie să aibă asigurarea că autoritatea 

competentă a supus operatorul unor 

verificări personale şi profesionale în 

cazul transportului public de persoane, 

şi că l-a supravegheat în interesul 

protecţiei consumatorilor. 

O instanţă din Italia a enumerat 

obiectivele legislaţiei naţionale ce 

impunea obţinerea de licenţe pentru 

transportul de persoane cu taxi sau 

autovehicule închiriate cu şofer: 

siguranţa publică; interesul organizării în 

plan teritorial a unei oferte care să 

răspundă nevoilor publice; protecţia 

lucrătorilor; ordinea publică economică 

şi reglementarea ofertei. 

Potrivit unei instanţe olandeze, legislaţia 

naţională ce impunea obţinerea de 
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licenţe, avea ca obiective combaterea 

activităţilor ilegale de taxi, siguranţa 

pasagerilor şi siguranţa rutieră. 

Efectul concurenţial versus 

protecţia consumatorilor 

În sens contrar, o instanţă din Belgia a 

respins justificări de această natură, 

făcând referire la posibilitatea 

utilizatorilor de a beneficia de pe urma 

unei concurenţe între servicii de 

transport de persoane. 

Instanţe din Italia sau Germania, de 

exemplu, au făcut referire la necesitatea 

protejării existenţei şi funcţionării 

sectorului de taxi, ca protejare a 

interesului general,  

ASPECTE AFERENTE DREPTULUI 
UNIUNII EUROPENE 

Pe rolul Curţii de Justiţie se află 

trei cauze privind platforma Uber 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
urmează să ofere o interpretare privind 
natura juridică a serviciului Uber – 
serviciu de transport de persoane sau 
serviciu al societăţii informaţionale, 
potrivit modelului său economic, ceea 
ce va conduce la încadrarea acelui 
serviciu în dispoziţiile în vigoare ale 
dreptului Uniunii Europene: în domeniul 
transporturilor sau în cel al libertăţilor 
fundamentale ale pieţei interne, mai 
precis libertatea de stabilire şi libertatea 
de a presta servicii. 

Uber constituie serviciu de 

transport de persoane: concluziile 

avocatului general Maciej 

Szpunar din 11 mai 2017 în cauza 

Elite Taxi/Uber Systems Spain 

Argumentul central a fost acela că Uber 
exercită un control asupra tuturor 
aspectelor pertinente ale acelui serviciu 
de transport urban pe care îl oferă în 
cadrul platformei sale: preţul, condiţiile 
minime de securitate (având în vedere 
cerinţele pe care le impune 
conducătorilor auto şi autovehiculelor), 
accesibilitatea ofertei de transport, 
(încurajând conducătorii auto să îşi 
desfăşoare activitatea în momente şi în 
locuri în care este cerere mare), 
comportamentul conducătorilor auto 
(prin intermediul sistemului de 
evaluare), posibilitatea eliminării din 
platformă a acelor conducători auto 
care fac obiectul unor evaluări 
defavorabile a utilizatorilor.  

Acest model economic remarcat 
avocatul general, nu implică o 
subordonare ierarhică de natură clasică, 
ci Uber controlează indirect toate acele 
elemente: conducătorul auto nu este 
autonom, deciziile strategice aparţinând 
Uber. 

Grade diferite de „liberalizare” a 

serviciilor – între domeniul 

transporturilor şi libertăţile 

fundamentale ale pieţei interne 

Pornind de la premisa că decizia pe care 
urmează a o pronunţa Curtea de Justiţie 
în cursul acestui an în cauza Elite 
Taxi/Uber Systems Spain va fi 
concordantă soluţiei propuse de 
avocatul general, o atare încadrare a 
platformei Uber în domeniul 
transporturilor este susceptibilă să 
atragă consecinţe importante, ţinând 
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cont că respectivul domeniu, 
reglementat distinct în TFUE, este mai 
puţin „liberalizat” comparativ cu 
libertăţilor fundamentale din cadrul 
pieţei interne. 

Libera circulaţie a serviciilor în domeniul 
transporturilor este supusă dispoziţiilor 
particulare domeniului respectiv din 
TFUE, iar nu regimului general, 
concretizat la rândul său în dreptul 
derivat în mod particular de Directiva 
2006/123 privind serviciile în cadrul 
pieţei interne; de altfel, art. 2 alin. (2) lit. 
d) din directivă exclude din domeniul 
său de aplicare serviciile de transport, 
inclusiv cele de taxi.  

La rândul său, libertatea de stabilire în 
privinţa transporturilor, deşi supusă 
regimului general al acestei libertăţi 
fundamentale (în piaţa internă) conduce 
la concluzia că o obligaţie de a dispune 
de un sediu pe teritoriul statului 
membru gazdă nu poate constitui în sine 

un obstacol sau o restricţie privind acea 
libertate pentru operatorii economici. 

În plus, libertatea de stabilire nu este 
incidentă situaţiilor pur interne dintr-un 
stat membru, adică acelor împrejurări în 
care toate elemente se situează în 
interiorul unui stat membru.  
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I. DREPT COMPARAT ÎN STATE MEMBRE ALE 
UNIUNII EUROPENE 

 

1. Cadrul legislativ aplicabil 

serviciilor de transport în regim 

de taxi şi de autovehicul 

închiriat cu şofer 

1.1.1. ROMÂNIA 

Legea nr. 129 din 3 iunie 2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere7 (art. 7 alin. 
(1) şi (2)) stabileşte că respectivele tipuri 
de transport se execută numai de către 
transportatori autorizaţi, iar autorizaţia 
trebuie eliberată pentru fiecare 
autovehicul utilizat. Este interzis (expressis 
verbis) transportul public, contra cost, de 
persoane, cu un autoturism, fără 
deţinerea unei autorizaţii. 

1.1.2. BELGIA 

În Belgia, cele trei regiuni (Regiunea 
flamandă, Regiunea Bruxelles-Capitală şi 
Regiunea valonă) au competenţe în 
domeniul transporturilor (cu excepţia 
transportului feroviar). 

În Regiunea Bruxelles-Capitală sunt în 
vigoare Ordonanţa din 27 aprilie 1995 
referitoare la serviciile de taxi şi la 
serviciile de închiriere de vehicule cu 
şofer8 şi Decretul din 29 martie 20079, 
modificate şi completate ulterior. 

                                                           
7
 Publicată în Monitorul Oficial nr. 396/5 iunie 

2015. 
8
 Ordonnance relative aux services de taxis et aux 

services de location de voitures avec chauffeur. 
9
 Arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et 
aux services de location de voitures avec chauffeur. 

Serviciile de taxi sunt definite drept acelea 
care asigură, cu şofer, transportul 
remunerat de persoane cu autovehicule şi 
care trebuie să îndeplinească anumite 
condiţii, iar serviciile de închiriere de 
vehicule cu şofer sunt definite ca orice 
servicii de transport remunerat de 
persoane cu autovehicule care nu 
constituie servicii de taxi. 

Dispoziţii corespondente există în 
Regiunea flamandă – Decretul din 18 iulie 
2003 al guvernului flamand referitor la 
servicii de taxi şi la servicii de închiriere de 
vehicule cu şofer10, şi în Regiunea valonă 
– Decretul din 18 octombrie 2007 referitor 
la servicii de taxi şi servicii de închiriere de 
vehicule cu şofer11, modificate ulterior. 

1.1.3. DANEMARCA 

La 9 februarie 2017, partidele politice din 
Danemarca au convenit asupra necesităţii 
modernizării legislaţiei în domeniul 
taximetriei12. Principiile viitoarei legislaţii 
sunt: 

- o autorizare unică pentru toate tipurile 
de transport profesionist de persoane – 
care va înlocui tipurile de autorizaţii 
actuale (pentru taxi, limuzină, servicii de 
transport public şi servicii de transport de 
pacienţi); în cazul în care transportul de 
persoane se efectuează în schimbul unei 

                                                           
10

 Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux 
services de taxi et aux services de location de 
véhicules avec chauffeur. 
11

 Décret relatif aux services de taxis et aux services 
de location de voitures avec chauffeur.  
12

 Modernisering af taxiloven - În prezent, în 
vigoare, este Legea privind serviciile de taxi – nr. 
107 din 30 ianuarie 2013 (Bekendtgørelse af lov 
om taxikørsel m.v.). 

http://www.trm.dk/~/media/files/politiske-aftaler/2017/stemmeaftale-taxilov-9feb2017.pdf
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remuneraţii, ce depăşeşte cheltuielile 
aflate în legătură directă cu transportul în 
cauză, atunci ar urma ca respectiva 
activitate să aibă natură comercială, ce ar 
impune obţinerea unei atari autorizaţii; în 
ipoteza inversă – cea în care cheltuielile se 
află în legătură directă cu utilizarea în 
comun a unui autovehicul – nu se va 
impune obţinerea unei autorizaţii. Se 
consideră cheltuieli aflate în legătură 
directă cu transportul: combustibilul, 
întreţinerea curentă, anvelope, service, 
orice taxe şi tarife. Urmează a se renunţa 
la restricţii teritoriale privind autorizarea, 
vor fi impuse anumite condiţii de 
autorizare pentru autovehicul (inclusiv 
cerinţe de capital - 40.000 DKK pentru 
prima autorizaţie şi 20.000 DKK pentru 
fiecare autorizaţie suplimentară) şi pentru 
şofer (de exemplu, condiţii de pregătire, 
lipsa condamnărilor penale); 

- reguli pentru vânzarea de servicii de 
transport către clienţi privaţi – prin 
intermediul unei firme de transport 
(kørselskontor), care urmează a avea un 
număr de obligaţii faţă de autorităţi şi 
clienţi (în vederea asigurării siguranţei 
rutiere, protecţiei consumatorilor şi 
supravegherii fiscale eficace); se va 
impune obţinerea unei autorizaţii pentru 
a activa drept firmă de transport (o 
cerinţă de capital de 500.000 DKK şi o 
condiţie de deţine echipament pentru 
colectarea şi stocarea informaţiilor);  

- în privinţa şoferilor, va fi abolită cerinţa 
licenţei speciale pentru transportul 
comercial de pasageri; 

- în scopul combaterii evaziunii fiscale, 
firma de transport va avea rolul de a 
strânge şi deţine informaţii despre toate 
cursele efectuate; vor fi menţinute 
obligaţiile în vigoare privitoare la 
taximetre, alături de care informaţiile ce 
urmează a fi preluate şi păstrate vor 
include: identificarea şoferului şi a licenţei 
universale; coordonatele GPS ale cursei; 

momentele de început şi de sfârşit ale 
cursei; durata cursei; plata cursei; firma 
de transport urmează a răspunde de 
modul în care titularul autorizaţiei 
respectă cerinţele respective; cerinţa 
respectivă nu se va aplica acelor vehicule 
utilizate în mod exclusiv pentru 
transporturi în temeiul unui contract cu 
autorităţi publice ori pentru serviciile cu 
limuzină; urmează a fi stabilite reguli 
privind asigurarea de răspundere; 

- reguli privind protecţia consumatorilor – 
în prezent, comunele utilizează diferite 
metode pentru calcularea tarifelor de taxi, 
însă odată cu renunţarea la limitele 
geografice pentru transportul comercial 
de pasageri, se va introduce un sistem de 
tarifare la nivel naţional, însoţit de o 
plafonare a tarifelor; fiecare firmă de 
transport îşi va determina tarifele în 
interiorul structurii tarifare definite prin 
legislaţie, iar calculul serviciilor de taxi ar 
urma să includă un tarif iniţial, un tarif 
kilometric şi un tarif temporal; se vor 
putea utiliza cel mult două grile tarifare – 
una de zi, alta de seară, pentru sfârşitul 
de săptămână sau pentru zile speciale; 
tarifele trebuie afişate vizibil; firma de 
transport va putea modifica tarifele, însă 
nu mai devreme de un trimestru. Serviciile 
cu limuzină nu vor face obiectul unui 
sistem naţional de tarifare, cu o plafonare 
a tarifelor. Fiecare firmă de transport va 
trebui să examineze plângeri de la clienţi 
şi să îi informeze cu privire la remediile de 
care dispun, despre tarife şi servicii etc.; 
fiecare firmă de transport va contribui la 
finanţarea unui organism independent de 
apel, ce va examina plângerile cu care va fi 
sesizat;  

- reguli privind accesibilitatea persoanelor 
cu handicap; 

- cerinţe privind echipamente de siguranţă 
rutieră şi de mediu – constând într-o 
verificare anuală a automobilelor utilizate 
pentru transportul comercial de persoane; 
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afişarea vizibilă a tarifelor, a numărului 
licenţei universale şi a numelui firmei de 
transport, va înlocui cerinţa actuală a 
numărului licenţei, în timp ce restul 
cerinţelor de echipare a automobilului vor 
rămâne nemodificate. Cerinţele privind 
echiparea automobilelor nu vor viza 
vehiculele utilizate în contract încheiate 
cu autorităţi publice ori cele utilizate în 
servicii cu limuzină; 

- sancţiuni – la stabilirea cuantumului 
amenzilor pentru încălcări ale legii, se vor 
avea în vedere câştigurile de ordin 
economic realizate sau urmărite, precum 
şi caracterul încălcării – minoră, gravă sau 
foarte gravă; urmează a fi impusă şi 
sancţiunea retragerii autorizaţiei, alături 
de interzicerea de a mai exercita acea 
profesie; 

- regim tranzitoriu pentru aplicarea 
viitoarei legi – 3 ani. 

1.1.4.  FRANŢA 

În prezent, Codul francez al 
transporturilor13 reglementează (potrivit 
primei cărţi – „Transportul rutier de 
persoane” din partea a treia – 
„Transportul rutier”) următoarele patru 
tipuri de transporturi: transporturile 
publice colective (titlul I), transporturile 
publice particulare (titlul II – care includ 
următoarele subcategorii: taxiuri, vehicule 
de transport cu şofer (voitures de 
transport avec chauffeur – „VTC”14), 

                                                           
13

 Code des transports. 
14

 Categorie introdusă prin Legea „Thévenoud” din 
2014, Legea nr. 2014-1104 (Loi n° 2014-1104 du 
1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures 
de transport avec chauffeur – JORF n°0228 din 2 
octombrie 2014). 
De menţionat că, ulterior intrării în vigoare a acelei 
legi, până la adoptarea noii categorii a activităţilor 
de punere în legătură – prin Legea nr. 2016-1920 
din 29 decembrie 2016 – , prefecţi din varii 
departamente au adoptat dispoziţii prin care au 
interzis activitatea de transport de persoane de 

vehicule motorizate cu două sau trei roţi), 
transportul privat rutier de persoane 
(titlul III – aici intrând şi transportul de tip 
„covoiturage”), activităţile de punere în 
legătură (titlul IV). Cea din urmă categorie 
a fost introdusă în cod prin Legea nr. 
2016-1920 din 29 decembrie 2016 
(denumită şi „Legea Grandguillaume”; 
pentru detalii a se vedea secţiunea 1.2.4, 
infra). 

Art. L. 3132-1 din Codul transporturilor 
defineşte „covoiturage” drept utilizare în 
comun a unui autovehicul de către un 
conducător şi unul sau mai mulţi pasageri, 
efectuată fără scop lucrativ („à titre non 
onéreux”), cu excepţia compensării unor 
cheltuieli, în cadrul unei deplasări pe care 
conducătorul o efectuează pe cont 
propriu. Punerea lor în legătură, în acest 
scop, poate fi efectuată cu titlu oneros şi 
nu intră în domeniul de aplicare a 
profesiilor definite la art. L. 1411-1 din 
acel cod15. 

Anterior, Curtea Constituţională16 a 
reţinut că dispoziţii (în vigoare la acel 
moment17, în prezent abrogate), care 
sancţionau cu închisoare şi amendă 

                                                                                    
tipul Uber în acele departamente, activitate 
desfăşurată cu titlu oneros.  
15

 i.e. comisionarii de transport („commissionnaires 
de transport”), auxiliarii de transport („auxiliaires 
de transport”). 
16

 Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-484 
QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France 
SAS et autre (II), JORF n°0222 du 25 septembre 
2015 page 17083; ECLI:FR:CC:2015:2015.484.QPC. 
17

 Art. L. 3124-13 din Codul transporturilor – în 
varianta rezultată din Legea din 1 octombrie 2014 
(nr. 2014-1104): « Est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le 
fait d'organiser un système de mise en relation de 
clients avec des personnes qui se livrent aux 
activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être 
ni des entreprises de transport routier pouvant 
effectuer les services occasionnels mentionnés au 
chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, 
des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou 
des voitures de transport avec chauffeur au sens 
du présent titre ». 
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organizarea unui sistem de punere în 
legătură a clienţilor cu persoane care 
efectuează în mod ilicit servicii de 
transport cu titlu oneros, nu aveau nici ca 
obiect şi nici ca efect interzicerea 
sistemelor de punere în legătură a 
persoanelor care doresc să practice 
utilizarea în comun a autovehiculelor 
(covoiturage).  

1.1.5. GERMANIA 

1.1.5.1. Legea privind transportul de 
pasageri 

În Germania, folosirea în codiviziune a 
autovehicului fără scop lucrativ este 
definită prin Legea privind transportul de 
pasageri18. Aşa cum se menţionează în 
dispoziţiile generale (art. 1 alin. (2) par. 
(1)), „lege[a] nu se aplică transportului de 
persoane într-un vehicul privat, atât timp 
cât acesta este gratuit sau plata acoperă 
numai costurile de funcţionare ale 
autovehiculului”. Regula generală este 
aceea că orice persoană care transportă 
persoane în calitate de activitate 
comercială trebuie să deţină licenţă19.  

Aceeaşi lege reglementează serviciile de 
taxi şi cele de închiriere a unui autovehicul 
cu şofer, ambele încadrate în categoria de 
transport ocazional cu autovehicule20 
(Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftfahrzeugen). 

În privinţa serviciului de taxi, legea 
defineşte anumite caracteristici: 
operatorul dispune de locuri aprobate, 
efectuează transportul la o destinaţie 
stabilită de pasager, poate accepta 
dispoziţii de transport şi în cursul unei 

                                                           
18

 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) din 1961, 
cu modificări ulterioare. 
19

 În aceeaşi lege (PBefG), închirierea de vehicule 
cu şofer este reglementată la art. 49.  
20

 Mai există o a treia categorie – transportul în 
vacanţă şi excursii (Ausflugsfahrten und Ferienziel-
Reisen). 

deplasări sau la sediul societăţii; de 
regulă, taxiul poate opera doar pe 
teritoriul comunei pe teritoriul căreia 
întreprinderea îşi are sediul, iar prin acord 
între comune se pot orgnaiza forme de 
cooperare. Guvernele regionale 
(Landesregierung) sunt abilitate să 
reglementeze – printre altele – obligaţii de 
funcţionare, reguli privind staţii de taxi şi 
detalii ale serviciului; reguli privind 
rezervarea telefonică, activitatea de 
transport şi sistemul de 
radiotelecomunicaţii. 

În privinţa închirierii unui automobil cu 
şofer, serviciul definit în opoziţie cu cel de 
taxi (art. 49 din PBefG), scopul, destinaţia 
şi cursul transportului fiind stabilite de 
persoana care îl închiriază; transportul 
poate fi realizat doar pornind de la sediul 
întreprinderii ori de la locul stabilit de 
pasager; ulterior încheierii cursei, 
automobilul trebuie să se întoarcă, de 
regulă, la sediul întreprinderii. Firmele 
care închiriază automobile cu şofer au 
obligaţia de a păstra registre timp de un 
an privind contractele de transport. Acele 
automobile nu pot purta semne şi 
caracteristici rezervate pentru taxi.  

1.1.5.2. Noua lege privind favorizarea 
utilizării în comun a autovehiculelor 

La 30 martie 2017, Bundestag-ul a adoptat 
Legea privind favorizarea „carshaing”-ului 
(Gesetz zur Bevorrechtigung des 
Carsharing, Carsharinggesetz – CsgG)21. 
Legea urmează a intra în vigoare la 1 
septembrie 2017. 

                                                           
21

 La 6 decembrie 2016, proiectul de lege a fost 
notificat Comisiei Europene, potrivit „Sistemului 
de informaţii al reglementărilor tehnice” – în 
temeiul Directivei 2015/1535: fişa; textul în limba 
engleză al iniţiativei. 
Comunicatul de presă al Ministerului Federal 
pentru Transport şi Infrastructura Digitală (BMVI). 
Cf. fişa iniţiativei de pe site-ul Bundestag-ului; şi 
cea de pe site-ul Bundesrat-ului.  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/ro/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=639
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/lv/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=639&dLang=EN
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/lv/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=639&dLang=EN
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/carsharing-gesetz.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/carsharing-gesetz.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw13-de-carsharing/499944
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2017/0201-0300/0300-17.html
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Obiectivul urmărit este promovarea şi 
facilitarea modelelor economice/de 
afaceri ale „carsharing”-ului – utilizarea în 
comun a autovehiculelor – la nivel 
naţional, ca formă nouă a mobilităţii, 
pornind de la împrejurarea absenţei în 
dreptul german a unui temei pentru 
acordarea prioritară a unor locuri de 
parcare şi a unor scutiri de la taxele de 
parcare pentru carsharing în spaţii 
publice. Acest fenomen are importanţă 
pentru trafic, politica de mediu şi de 
planificare urbanistică. 

Legea defineşte termenul „carsharing” – 
din perspectiva autovehiculului (utilizat de 
un număr nedefinit de şoferi, în temeiul 
unui acord-cadru şi potrivit unei rate 
temporale şi kilometrice) şi a furnizorului 
său (societate, indiferent de forma sa 
juridică, care oferă atari autovehicule) – şi 
stabileşte modalităţile de marcare a 
vehiculelor vizate şi a punctelor de 
preluare şi returnare a lor în spaţii ale 
transportului public, astfel încât să fie 
posibilă instituirea unei reţele în cadrul 
transportului public local, ceea ce ar 
permite reducerea necesarului de 
suprafeţe pentru parcare şi va contribui, 
prin aceasta, la o îmbunătăţire a mediului 
de locuire. Legea permite adoptarea de 
norme de modificare a legislaţiei rutiere, 
în scopul promovării acestui fenomen, 
pentru a putea reglementa semne de 
circulaţie speciale şi reguli privind 
dispunerea lor corespunzătoare. 

1.1.6.  IRLANDA 

Legea privind reglementarea serviciilor de 
taxi din 201322, modificată cel mai recent 
prin Legea privind transportul public din 
201623, reglementează statutul 
dispecerului (dispatch operator), care 
constituie persoana care prestează cu titlu 
oneros un serviciu de rezervări pentru 

                                                           
22

 Taxi Regulation Act 2013. 
23

 Public Transport Act 2016. 

închirierea şi transportul de pasageri cu 
un vehicul condus de către o altă 
persoană. Persoana în cauză trebuie să 
deţină o autorizaţie eliberată de 
Autoritatea Naţională pentru 
Transporturi. 

Subsecvent unei întrebări adresate în Dáil 
Éireann (Camera Deputaţilor), la 23 
septembrie 2015, privind eventuala 
reglementare a funcţionării Uber, 
ministrul pentru transporturi, turism şi 
sport a arătat că Uber a fost înregistrat la 
Autoritatea Naţională pentru Transporturi 
ca operator de dispecerat de taxi (i.e. 
serviciu de rezervări). Uber s-a angajat 
faţă de autoritatea respectivă să utilizeze 
doar vehicule şi şoferi beneficiari ai unei 
licenţe. Autoritatea Naţională pentru 
Transporturi era satisfăcută de faptul că, 
în Irlanda, Uber respecta legislaţia în 
vigoare24. 

1.1.7. ITALIA 

Art. 86 din Codul rutier (Codice della 
strada) – Decretul-lege nr. 285/199225, 
modificat şi completat ulterior, precizează 
că serviciul de taxi cu şofer ori de taxi este 
guvernat de legislaţia specifică aplicabilă 
în domeniu. Aceeaşi dispoziţie 
sancţionează exercitarea unei atari 
activităţi fără deţinerea unei licenţe26 sau 
cu încălcarea normelor în vigoare ori a 
condiţiilor licenţei27. 

                                                           
24

 Textul întrebării (nr. 31948/15) şi răspunsul la 
aceasta sunt disponibile si aici. 
25

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo 
codice della strada. 
26

 Precum amenda administrativă cuprinsă între 
1.777 şi 7.108 euro, confiscarea autovehiculului, 
suspendarea permisului de conducere între patru 
şi douăsprezece luni, revocarea permisului sau 
licenţei etc. 
27

 Amendă administrativă între 84 şi 322 euro. 

http://www.parliamentary-questions.com/question/31948-15
http://www.parliamentary-questions.com/question/31948-15
http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/dail2015092300070
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Potrivit Legii nr. 21 din 15 ianuarie 199228, 
„legea-cadru” pentru transportul public 
de persoane neregulat (trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non 
di linea), modificată ulterior29, acel 
serviciu are următoarele trăsături: este 
colectiv sau individual; are funcţie 
complementară transportului public 
feroviar, rutier, maritim, aerian, lacustru; 
transportul este efectuat la cererea 
persoanei transportate, într-un mod 
necontinuat (discontinuu) sau periodic, 
urmând un traseu şi o programare orară 
stabilită de la caz la caz. 

Acest tip de transport este fie serviciul de 
taxi (cu automobil sau cu alte vehicule), 
fie serviciul de închiriere a unui automobil 
(etc.) cu şofer (servizio di noleggio con 
conducente e autovettura – „NCC”). 

Serviciul de taxi are caracter nediferenţiat 
în raport cu utilizatorul, staţionarea are 
loc într-un loc public, tarifele sunt 
determinate administrativ, potrivit 
modalităţilor de serviciu. 

Serviciul de închiriere a unui automobil cu 
şofer are loc pe temeiul unei cereri 
speciale în avans, cu rezervarea acelui 
serviciu pentru o anumită durată şi/sau 
traseu; vehiculele trebuie parcate într-un 
garaj; sediul prestatorului serviciului 
trebuie să se afle exclusiv pe teritoriul 
comunei (i.e. municipalităţii) care a emis 
autorizaţia. 

Legea nr. 21/1992 conferă competenţe 
regiunilor30 (şi comunelor31) în privinţa 
                                                           
28

 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per 
il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea. 
29

 Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207; legge di 
conversione 27 febbraio 2009, n. 14. 
30

 Regiunile au competenţe de a integra acele 
servicii de transport în cadrul planificării 
economice şi teritoriale. 
31

 Comunele exercită funcţii administrative şi au 
competenţe de a stabili numărul şi tipul de 
vehicule pentru fiecare serviciu, modul de prestare 
a serviciului, criterii pentru stabilirea tarifelor, 

acelor servicii. Ea impune şi cerinţa unei 
autorizaţii prealabile pentru accesul unui 
prestator pe teritoriul unei alte comune. 
Camerele de comerţ, industrie, artizanat şi 
agricultură dobândesc competenţe în 
abilitarea profesională a şoferilor. Este 
enunţat şi statutul juridic al titularului 
licenţei pentru exercitarea acestor servicii: 
obligaţia înscrierii într-o întreprindere de 
transport ori asocierii într-o cooperativă 
sau într-un consorţiu de întreprinderi; 
statutul de întreprindere privată. 

Legea distinge în privinţa obligaţiilor ce 
revin titularilor licenţei (pentru serviciul 
de taxi), respectiv autorizaţiei (pentru 
serviciul de închiriere a unui automobil cu 
şofer): cel dintâi poate circula liber şi 
staţiona în conformitate cu regulamentele 
comunale şi poate prelua clienţi pe 
teritoriul comunei; al doilea nu poate 
staţiona în locuri publice în care 
staţionează autovehiculele care prestează 
servicii de taxi, ci exclusiv în garaje, iar 
rezervarea acelui serviciu se realizează la 
garaj. În plus, după fiecare cursă, 
automobilul trebuie să se întoarcă la 
garaj. 

Automobilele destinate serviciului de taxi 
trebuie să poarte semnalizare luminoasă, 
marcajul „taxi” şi un număr propriu de 
înregistrare şi trebuie echipate cu 
taximetru, iar orice tarif trebuie afişat în 
mod vizibil. 

Automobilele utilizate pentru serviciul de 
închiriere a unui automobil cu şofer 
trebuie să poarte semnalizarea „noleggio” 
(i.e. de închiriat) şi o plăcuţă marcată 
„NCC”. 

În dreptul italian, utilizarea în comun a 
unui autovehicul („carpooling”) este 
menţionată, de exemplu, la art. 22 par. (1) 
din Legea nr. 340/2000 privind măsuri 

                                                                                    
cerinţe şi condiţii pentru emiterea unei licenţe 
(pentru taxi) şi autorizaţii (pentru serviciul de 
închiriere a unui automobil cu şofer). 



 
DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

21 
 

pentru dereglementarea şi simplificarea 
procedurilor administrative32 – ca 
instrumente ale planurilor urbane de 
mobilitate, elaborate de autorităţile 
locale33. 

1.1.8.  LUXEMBURG 

Legea din 5 iulie 201634 reglementează 
cadrul serviciilor de taxi. Potrivit acestei 
legi, utilizarea taxiurilor se poate realiza 
prin comandă radiotelefonică, telefonică, 
în scris sau prin orice alt mijloc electronic. 
Legea impune obţinerea unei licenţe de 
exploatare a taxiului, definită ca titlul 
administrativ ce conferă titularului său 
dreptul de exploatare a unui taxi, în 
vederea prestării de servicii de taxi, 
servicii care constau în transportul rutier 
ocazional remunerat de pasageri. 

Legea limitează numărul maxim de licenţe 
de exploatare a taxiului, ce pot fi atribuite 
în funcţie de zona geografică, iar în 
vederea stabilirii validităţii geografice şi a 
numărului acelor licenţe, teritoriul statului 
în cauză a fost împărţit în şase zone 
geografice. Numărul maxim de licenţe de 
exploatare a taxiului nu poate depăşi 1,5 
taxiuri la mia de locuitori ai statului. 

Sunt stabilite reguli detaliate privind 
dobândirea de şoferul de taxi a unui atare 
titlu (carte de conducteur de taxi). 

Utilizarea de vehicule, altele decât 
taxiurile, nu este autorizată în cadrul 
serviciilor de taxi. 

                                                           
32

 Legge 24 novembre 2000, n. 340 – „Disposizioni 
per la delegificazione di norme e per la 
semplificazione di procedimenti amministrativi – 
Legge di semplificazione 1999”. 
33

 Alte exemple normative sunt evocate la notele 1 
şi 2, p. 5, din raportul „Non-scheduled road 
transport passenger services: taxi, car-and-driver 
hire and technology mobility services” din 21 mai 
2015 al Autorităţii de Reglementare în 
Transporturi, prezentat în secţiunea 2.2, infra. 
34

 Loi du 5 juillet 2016 portant a) organisation des 
services de taxis et b) modification du Code de la 
consommation. 

Legea prescrie condiţii privind publicitatea 
tarifelor. 

Regulamentul din 23 iulie 2016 pune în 
aplicare legea din 5 iulie 201635. 

1.1.9. POLONIA 

Legea din 6 septembrie 2001 privind 
transporturile rutiere36 reglementează 
accesul şi exercitarea activităţilor 
economice în domeniul transportului de 
pasageri cu un autovehicul, fiind impusă 
obţinerea unei licenţe. 

Pe piaţa serviciilor de transport de 
pasageri cu autovehicule activează entităţi 
care au ca activitate intermedierea, prin 
transferul de ordine complexe de 
transport, utilizând aplicaţii mobile, între 
pasageri şi şoferi. Inspectoratul pentru 
transporturi rutiere a identificat activităţi 
de transport efectuate potrivit acelui 
model economic (de afaceri), realizate de 
persoane juridice sau fizice care nu 
dispuneau de licenţele necesare. 

Principalele obiective urmărite de 
standardele incidente prestării serviciilor 
de transport rutier de pasageri rezidă în 
asigurarea calităţii adecvate a serviciilor şi 
sporirea siguranţei pasagerilor şi celorlalte 
persoane care circulă pe drumuri publice. 
Condiţiile de licenţiere sunt considerate a 
avea efect direct asupra creşterii 
siguranţei pasagerilor care utilizează 
servicii ale operatorilor licenţiaţi. 

Ministerul pentru Infrastructură şi 
Construcţii analizează posibilitatea 
modificării legislaţiei în domeniu, care 
poate ţine cont de toate aspectele 
organizării pieţei de transport rutier de 
pasageri, inclusiv noi fenomene în acel 
sector, abordare care să impună 

                                                           
35

 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant 
les modalités d’application de la législation portant 
organisation des services de taxis. 
36

 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym. 
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participanţilor de pe piaţă aceleaşi 
posibilităţi de dezvoltare a afacerilor.37 

Poziţia Autorităţii pentru concurenţă şi 
protecţia consumatorilor din Polonia 
(UOKiK38) privind serviciile Uber – 5 mai 
201639 

Punctul de vedere al autorităţii pentru 
concurenţă a pornit de la constatarea că 
principalul obiectiv al protecţiei 
concurenţei este creşterea eficienţei 
economice şi inovaţiei, care să conducă la 
bunăstarea consumatorilor. Potrivit 
UOKiK, intrarea Uber pe pieţele locale ale 
serviciilor de transport de pasageri din 
Polonia contribuie la dezvoltarea 
concurenţei pe acele pieţe şi are impact 
pozitiv asupra consumatorilor40. Ar fi 
posibile adaptări ale reglementărilor 
pentru a ţine cont de considerente de 
siguranţă, protecţia datelor cu caracter 
personal şi de tratamentul fiscal egal, însă 
orice amendamente ar trebui să fie 
proporţionale cu problemele identificate 
şi să evite soluţii care ar acorda protecţie 
nejustificată concurenţilor existenţei deja 
pe piaţă. UOKiK va continua să 
monitorizeze activ activitatea de pe piaţă 

                                                           
37

 Toate aceste informaţii au fost expuse într-un 
răspuns din 5 mai 2017 la o interpelare adresată 
(de un membru al Seimului) Ministerului pentru 
Infrastructură şi Construcţii din 10 februarie 2017; 
cf. textul interpelării nr. 10362, şi cel al 
răspunsului.  
38

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
39

 Uber – Statement of UOKIK’s position. 
40

 Sunt oferite şi informaţii privind prezenţa Uber 
în Polonia: în Varşovia (din august 2014), în 
Cracovia (din aprilie 2015), Gdansk, Gdynia şi 
regiunea Sopot (din iunie 2015), Poznan (din 
noiembrie 2015) şi Wrocław (din noiembrie 2015). 
Cu începere din luna februarie 2016, acelor şoferi 
care cooperează cu Uber li s-a cerut să dovedească 
faptul că sunt înregistraţi să desfăşoare activităţi 
economice. La sfârşitul anului 2014, numărul 
licenţelor de taxi în Polonia se ridica la 61 300; 
Uber nu oferise date comparabile, însă arătase că 
primise peste 40 000 de cereri de la persoane care 
doreau să presteze servicii de transport în cadrul 
reţelei sale. 

a platformelor online, în vederea 
asigurării respectării protecţiei 
consumatorilor şi dreptului concurenţei. 

Supravegherea funcţionării Uber – 
platformă online care facilitează contactul 
între şoferi şi pasageri – nu a generat 
UOKiK motive de iniţiere a unei proceduri 
prin raportare la protecţia intereselor 
consumatorilor sau a concurenţei. 

Au fost prezentate consideraţii privind 
natura serviciului prestat de Uber, care 
utilizează tehnologia modernă a 
informaţiei, serviciu diferit faţă de alte 
aplicaţii similare de pe piaţă, pentru 
motive expuse de UOKiK după cum 
urmează41: 

-  aplicaţia nu este conectată cu un 
serviciu de taxi; alte aplicaţii oferă 
servicii de transport prestate de un 
număr anumit de firme de taxi, la 
tarife stabilite de acele firme; 

- Uber nu impune şoferilor cu care 
încheie acorduri să deţină o licenţă 
pentru serviciul de taxi de 
pasageri, iar cursa nu este 
calculată prin utilizarea unui 
contor (aparat de măsurat), ci se 
bazează pe distanţa concretă 
parcursă şi pe timpul călătoriei, 
măsura utilizând receptori GPS din 
dispozitive portabile 
(„smartphone”); 

- nu există un sistem automat de 
alocare a şoferului pentru 
pasageri, clienţii aleg şoferul 
ulterior informării cu privire la 
tipul de vehicul al şoferului şi la 
păreri care îl vizează pe cel din 
urmă, provenite de la alţi clienţi; 

                                                           
41

 UOKiK pare a conferi trei trăsături fundamentale 
acelei calificări a Uber: înlocuirea aparatelor de 
măsura cu „aplicaţii” din „smartphone”, operarea 
printr-o reţea socială, respectiv un sistem 
transparent de prezentare a părerilor privind 
calitatea serviciului. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=12533EBA
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=456A2244
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=456A2244
https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=12353
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- Uber pune la dispoziţie şi utilizează 
o platformă electronică, prin care 
un şofer şi un client pot lua 
legătura şi prin intermediul căreia 
se efectuează plata, în timp ce 
şoferul doar prestează un serviciu 
de transport; în consecinţă, 
răspunderea Uber se află în 
legătură cu un serviciu de 
intermediere (utilizarea aplicaţiei 
telefonice şi preluarea plăţilor), în 
timp ce şoferii răspund pentru 
serviciul de transport, 
asemănându-se astfel cu servicii 
prestate de alţi intermediari – 
platforme de rezervare hotelieră, 
servicii de închiriere de 
apartamente private sau site-uri 
de internet pentru vânzări. 

Potrivit UOKiK, caracterul inovator al Uber 
nu poate fi calificat ca activitate ce vizează 
eliminarea concurenţei; tehnologia de 
bază pe care o utilizează nu este protejată 
de brevete şi aşadar firme rivale pot 
utiliza acest model economic sau îl pot 
modifica, având efecte benefice pentru 
dezvoltarea concurenţei şi consumatori; 
împrejurarea este confirmată de existenţa 
unor aplicaţii rivale, asemănătoare Uber, 
în Polonia şi în alte ţări. 

UOKiK a exprimat însă şi preocupări: 

- tipul de serviciu oferit de Uber s-ar 
putea să nu profite fiecărui 
consumator, inclusiv din 
perspectiva imposibilităţii plăţii în 
numerar; 

- protecţia drepturilor pasagerilor 
(protecţia datelor cu caracter 
personal şi siguranţa lor). 

UOKiK a arătat totuşi că alte autorităţi ale 
statului trebuie să analizeze caracterul 
adecvat al garanţiilor impuse de Uber 
şoferilor. Din perspectiva UOKiK, 
principala chestiune în această privinţă 
este măsura în care clientul 

conştientizează suficient că serviciile pe 
care le utilizează prin intermediul 
platformei Uber nu sunt echivalente unui 
serviciu de taxi, iar datele existente pe 
site-ul societăţii nu par a induce în eroare 
consumatorii cu privire la caracterul 
activităţii Uber, stipulându-se că nu 
prestează servicii de transport şi că nu 
este transportator, dar şi faptul că nu este 
parte la un acord de prestare a unor 
servicii de transport (întrucât acel acord 
se încheie între consumator şi şofer). 

Referitor la chestiunea informării cu 
privire la tarife, UOKiK a susţinut că Uber 
nu oferă un nivel mai redus al protecţiei 
împotriva abuzurilor, în măsura în care 
cursa este calculată urmând un sistem 
transparent de tarifare şi parametrii 
obiectivi. 

În privinţa criticilor de ordin fiscal – şoferii 
care lucrează prin intermediul platformei 
Uber nu plătesc contribuţii de securitate 
socială sau impozit pe venit – , UOKiK a 
arătat că ele trebuie examinate printr-un 
punct de vedere normativ, ţinând cont şi 
de necesitatea asigurării unor condiţii de 
concurenţă echitabile. A fost menţionată 
o poziţie a Ministerului de Finanţe42, care 
a declarat că veniturile generate din 
prestarea de servicii de transport utilizând 
aplicaţia fac obiectul impozitului pe venit, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 

1.1.10. REGATUL UNIT43 

Sistemul britanic, descentralizat 
semnificativ, distinge între taxi şi vehicul 

                                                           
42

 Poziţia Ministerului de Finanţe.  
43

 Department for Transport, Taxi and Private Hire 
Vehicle Licensing: Best Practice Guidance (martie 
2010); Law Commission, Taxi and Private Hire 
Services, Law Com No 347, mai 2014.(cf. şi pagina 
care precizează că, până în prezent, guvernul nu şi-
a prezentat poziţia privind recomandările Law 
Commission); Taxi and private hire vehicle licensing 
in England & Wales (notă elaborată în cadrul 
serviciului de cercetare al Camerei Comunelor).  

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/dochody-z-uber-podlegaja-opodatkowaniu
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/212554/taxi-private-hire-licensing-guide.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/212554/taxi-private-hire-licensing-guide.pdf
http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/lc347_taxi-and-private-hire-services.pdf
http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/lc347_taxi-and-private-hire-services.pdf
http://www.lawcom.gov.uk/project/taxi-and-private-hire-services
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN02005
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN02005
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închiriat cu şofer (private hire vehicle, 
„PHV”). 

În acest sens, doar taxiurile pot fi 
chemate/preluate de pasageri de pe 
drumurile publice; vehiculele închiriate cu 
şofer nu pot prelua direct pasageri, ci 
trebuie închiriate prin intermediul unui 
operator, care, de regulă, controlează 
vehiculele prin intermediul sistemelor 
radio. 

În Regatul Unit, sistemul legislativ include 
următoarele: 

- pentru Anglia – exceptând Londra 
– Legea privind poliţia orăşenească 
din 184744, cu modificările 
ulterioare; 

- pentru Londra – Ordinul privind 
taxiurile din 193445, respectiv 
Legea privind închirierea 
vehiculelor cu şofer în Londra din 
199846;  

- pentru Ţara Galilor – Legea privind 
Ţara Galilor din 201747, care a 
transferat recent competenţa 
normativă în domeniul serviciilor 
de taxi autorităţilor galeze;  

- pentru Scoţia – Legea privind 
autorităţile scoţiene din 198248, 
modificată ulterior;  

- pentru Irlanda de Nord – Legea 
privind taxiurile din Irlanda de 
Nord din 200849. 

Autorităţile locale sunt competente să 
acorde licenţe.  

                                                           
44

 Town Police Clauses Act 1847, modificată prin 
Legea privind dispoziţii diverse referitoare la 
autorităţile locale din 1976 (Local Government 
(Miscellaneous Provisions) Act 1976). 
45

 London Cab Order 1934. 
46

 Private Hire Vehicles (London) Act 1998. 
47

 Wales Act 2017. 
48

 Civic Government (Scotland) Act 1982. 
49

 Taxis Act (Northern Ireland) 2008. 

1.1.11. SLOVACIA 

Legea privind transportul rutier – Legea 
nr. 56/2012, modificată şi completată 
ulterior50, se aplică fără distincţie, inclusiv 
serviciilor de taxi prestate prin 
intermediul unei aplicaţii mobile (Uber). 
Controlul respectării legii în privinţa 
serviciilor de taxi nu este asigurat de 
Ministerul Transporturilor, ci de serviciile 
de poliţie locală şi de autorităţile locale 
(cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de 
funcţionare a taxiurilor – precum numărul 
de identificare al vehiculului etc.)51. 

Prestarea serviciilor de taxi este 
condiţionată de obţinerea unei 
„concesiuni”, iar activitatea de şofer de 
taxi este supusă dobândirii unei licenţe; 
mai mult, legea prescrie că şoferul trebuie 
să se afle într-un raport de muncă cu 
operatorul unei taxi ori să activeze ca 
lucrător ce desfăşoară o activitate 
independentă. 

Legea prescrie şi condiţii privind 
autovehiculul utilizat pentru astfel de 
servicii. 

1.1.12.  SPANIA 

1.1.12.1. Cadrul legislativ de la nivel 
naţional 

În Spania, Legea nr. 16/1987 privind 
transporturile terestre52 distinge între 
serviciile de transport public şi serviciile 
de transport privat. În această privinţă, 
legea prevede (art. 101) că „transportul 
privat individual” nu face obiectul unei 
autorizaţii, în cazul în care acesta este 
destinat să răspundă nevoilor de transport 
personale sau domestice ale 
proprietarului autoturismului sau a 

                                                           
50

 Zákon č. 56/2012 Z. z. – Zákon o cestnej doprave. 
51

 Cf. comunicatul de presă al Ministerului 
Transporturilor din 30 martie 2017. 
52

 Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes terrestres. 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=208490
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rudelor sale. Transportul privat nu poate 
avea ca rezultat plăţi directe sau indirecte, 
cu excepţia cheltuielilor de întreţinere sau 
de deplasare pentru proprietar53. 

Realizarea transportului public de 
persoane este condiţionată de deţinerea 
unei autorizaţii din partea administraţiei 
generale a statului ori, după caz, din 
partea comunităţii autonome (art. 42 din 
Legea nr. 16/1987). 

Potrivit art. 99 alin. (4) din Legea nr. 
16/1987 privind transporturile terestre, 
dispoziţie modificată prin Legea nr. 
9/201354, închirierea de autovehicule cu 
şofer (vehículos de alquiler con conductor 
– „VTC”) constituie mijloc de transport 
public al pasagerilor, iar exercitarea sa 
este condiţionată de obţinerea unei 
autorizaţii, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 42 şi art. 43 alin. (1) şi cu normele de 
punere în aplicare55. 

Art. 43 alin. (1) condiţionează acordarea 
unei autorizaţii de transport public unei 
societăţi solicitante de aspecte precum: 
deţinerea naţionalităţii spaniole ori a unui 
alt stat membru al Uniunii Europene ori 
deţinerea unui regim similar pentru 
străini; obiectul de activitate trebuie să 
includă şi transportul public; existenţa 
unei adrese în Spania la care să ţină la 
dispoziţia serviciilor de inspecţie a 
transporturilor rutiere documente 
referitoare la gestiunea sa, prescrise prin 
normele de aplicare a legii; deţinerea 

                                                           
53

 Alin. (2) al art. 101 adaugă faptul că transportul 
privat individual nu este supus unei autorizaţii 
administrative, iar acţiunea administraţiei publice 
vizează doar regulile ce privesc utilizarea 
infrastructurilor deschise şi a celor privind 
siguranţa rutieră etc. 
54

 Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de 
julio, de Seguridad Aérea. Textul consolidat al Legii 
nr. 16/1987. 
55

 Reprezentate de Decretul regal nr. 1057 din 20 
noiembrie 2015 – infra. 

unuia sau mai multor vehicule înregistrate 
în Spania; îndeplinirea obligaţiilor de ordin 
fiscal, de muncă şi de ordin social 
prescrise prin legislaţia în vigoare; 
îndeplinirea altor condiţii specifice 
necesare pentru o prestare 
corespunzătoare a serviciilor, stabilite prin 
norme de aplicare, cu respectarea 
principiilor proporţionalităţii şi 
nediscriminării, în raport cu tipul de 
transport în cauză în fiecare caz. 

Decretul regal nr. 1057 din 20 noiembrie 
2015, care modifică Regulamentul de 
aplicare a Legii privind transporturile 
terestre56, reglementează această o nouă 
categorie de transport – vehicule 
închiriate cu şofer. Condiţiile de autorizare 
a acelor vehicule sunt cele stabilite la art. 
43 alin. 1 din Legea nr. 16/1987 privind 
transporturile terestre (modificată prin 
Legea nr. 9/2013). Sunt exceptate de la 
îndeplinirea condiţiilor prescrise prin 
decret vehiculele care utilizează surse 
alternative de combustibil etc.; totodată, 
ca regulă generală, acele vehicule care au 
o vechime mai mare de zece ani nu mai 
pot continua să fie închiriate cu şofer. În 
cazul în care există dispoziţii privind limite 
cantitative în privinţa transportului public 
de pasageri cu autovehicule, comunităţile 
autonome (sau municipalităţi ale acelora) 
pot refuza acordarea de noi autorizaţii 
pentru vehicule închiriate cu şofer în 
vederea menţinerii unui echilibru adecvat 
între mijloacele de transport de pe 
teritoriul lor. Este stabilit un raport de 1 la 
30 între numărul de licenţe pentru un 

                                                           
56

 Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, 
por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, 
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley 
9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de 
julio, de Seguridad Aérea. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17803
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17803
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vehicul închiriate cu şofer în raport cu 
licenţele pentru taxi. 

Atari vehicule nu pot fi conduse pe 
drumurile publice în căutare de clienţi şi 
nu pot staţiona în acest scop. Tarifele 
trebuie comunicate publicului. 

Acele vehicule nu pot purta semne de 
identificare care pot induce confuzie cu 
activitatea de taxi; comunităţile autonome 
pot impune totuşi identificarea unor atari 
vehicule prin semne distinctive. 
Activităţile vehiculelor închiriate cu şofer 
trebuie să se limiteze, de regulă, la 
prestarea de servicii pe teritoriul 
comunităţii autonome care a acordat 
autorizaţia57. 

O trăsătură comună a legislaţiei spaniole 
(atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
regional – comunităţi autonome) este 
încadrarea încălcărilor legii (infracciones) 
în trei mari categorii: încălcări foarte 
grave, încălcări grave şi încălcări minore 
(muy graves, graves y leves).58 

1.1.12.2. Comunităţi autonome 

În temeiul statutului propriu de 
autonomie, comunităţile autonome au 
competenţe legislative în materia 
transporturilor urbane şi interurbane. 

                                                           
57

 Decretul în cauză a fost criticat de autoritatea 
spaniolă de concurenţă (Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia – „CNMC”) pentru 
aceea că, pe de o parte, restrânge intrarea pe 
piaţă şi posibilitatea de concurenţă a vehiculelor 
închiriate, iar pe de altă parte, reduce concurenţa 
în privinţa serviciilor de transport urban de 
pasageri şi consolidează monopolul de pe piaţa 
serviciilor de taxi; cf. comunicatul de presă al 
CNMC, 21 ianuarie 2016. La 6 aprilie 2016, CNMC a 
introdus o acţiune în contencios administrativ 
împotriva acelui decret: cf. comunicatul de presă al 
CNMC. 
58

 Un studiu recent – din luna mai 2017 – Impacto 
socioeconómico de la modernización de los 
servicios VTC, elaborat de Analistas Financieros 
Internacionales, militează pentru liberalizarea 
sectorului VTC, care ar permite funcţionarea 
platformelor digitale (plataformas digitales). 

De exemplu, în Comunitatea Madrid, 
Legea nr. 20/1998 privind transporturile 
urbane în respectiva regiune59, modificată 
ulterior, impune obligaţia de a deţine o 
licenţă acordată de autorităţile locale 
pentru acel autovehicul care efectuează 
servicii de transport urban de pasageri în 
autoturisme (servicios de transporte 
urbano de viajeros en automóviles de 
turismo), iar licenţele municipale 
corespund unei categorii unice, denumită 
licenţă de autotaxi (licencia de auto-taxi). 

Acea lege sancţionează realizarea 
transportului public de pasageri cu 
autoturismul fără deţinerea unei licenţe 
municipale şi/sau autorizaţii de transport 
inclusiv prin imobilizarea imediată a 
vehiculului.  

Dispoziţii suplimentare sunt precizate în 
Regulamentul serviciilor de transport 
public urban în autoturisme, aprobat prin 
Decretul nr. 74/200560. Printre altele, 
regulamentul instituie limite cantitative 
pentru acordarea de licenţe de taxi, în 
funcţie de numărul de locuitori ai 
municipalităţii în cauză; stabileşte condiţii 
detaliate privind autoturismele utilizate în 
acest scop şi pentru conducătorii lor; 
norme privind regimul tarifar; precizează 
norme de control şi instituie sancţiuni. 

În Catalonia, serviciile de taxi urban şi 
interurban sunt reglementate prin Legea 
nr. 19 din 4 iulie 2003 privind serviciile de 
taxi61, modificată prin Legea nr. 3/201562. 

                                                           
59

 Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación 
y Coordinación de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad de Madrid. 
60

 Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público Urbano en Automóviles de 
Turismo. 
61

 Ley 19/2003, de 4 de julio, del Taxi [Llei 19/2003, 
de 4 de juliol, del taxi]. 
62

 Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas [Llei 3/2015, d'11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives]. 

http://www.cnmc.es/file/98676/download
http://www.cnmc.es/file/98676/download
http://www.cnmc.es/file/106945/download
http://www.cnmc.es/file/106945/download
http://www.afi.es/afi/libre/pdfs/grupo/documentos/completo%20170510_informe.pdf
http://www.afi.es/afi/libre/pdfs/grupo/documentos/completo%20170510_informe.pdf
http://www.afi.es/afi/libre/pdfs/grupo/documentos/completo%20170510_informe.pdf
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Activitatea de taxi este condiţionată de 
obţinerea unei licenţe locale şi a unei 
autorizaţii din partea autorităţilor 
regionale (Administración de la 
Generalidad). Legea în cauză stabileşte 
procedura de acordare a licenţelor şi 
instituie numărul lor maxim, recunoscând 
posibilitatea persoanelor fizice şi juridice 
de a deţine licenţe. Sunt precizate reguli 
privind stabilirea tarifelor pentru serviciile 
de taxi urban, care trebuie să respecte 
„normele în vigoare în materia preţurilor”. 
Tarifele trebuie să garanteze în orice 
moment acoperirea costurilor serviciului 
şi să asigure un câştig „rezonabil”. Tarifele 
pentru serviciul interurban se aprobă de 
departamentul competent în materia 
transporturilor (din cadrul guvernului 
regional). 

În Comunitatea autonomă Murcia este în 
vigoare Legea nr. 10/201463, care 
stabileşte cadrul transportului public de 
persoane cu autoturisme, desfăşurat 
exclusiv în interiorul acelei regiuni. 

1.1.13. SUEDIA 

Legea 2012:211 privind serviciile de taxi64 
impune deţinerea unei autorizaţii pentru 
desfăşurarea acelei activităţi, stabileşte 
reguli privind informarea pasagerilor 
asupra tarifelor şi precizează sancţiuni 
(penale şi administrative) pentru 
desfăşurarea de activităţi fără autorizaţie. 

Regulamentul 2012:238 privind serviciile 
de taxi65 completează dispoziţiile Legii 
2012:211. Printre altele, regulamentul 
stabileşte obligaţia informării în scris a 
Agenţiei suedeze pentru transporturi cu 
privire la utilizarea unui autovehicul în 

                                                           
63

 Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del 
transporte público de personas en vehículos de 
turismo por medio de taxi de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
64

 Taxitrafiklag (2012:211). 
65

 Taxitrafikförordning (2012:238). 

operaţii de taxi, informare care trebuie 
făcută de titularul autorizaţiei de taxi. 

1.1.14. ŢĂRILE DE JOS (OLANDA) 

Legea privind transportul de persoane din 
2000, modificată în 2011 („WP 2000”)66 
defineşte serviciul de taxi drept transport 
de pasageri cu un autovehicul în schimbul 
unei remuneraţii; conform legii olandeze, 
serviciul de taxi nu are caracter public. 

Dispoziţiile WP 2000 au fost completate 
prin decretul din 14 decembrie 2000 
(„BP 2000”)67. 

În domeniul de aplicare a WP 2000 nu 
intră modalităţi alternative de transport, 
precum este utilizarea în comun a unui 
vehicul, dat fiind că nu se cere vreo 
remuneraţie pentru transport, iar anumite 
cheltuieli (pentru combustibil sau 
întreţinere) nu constituie plată. 

Legea interzice prestarea serviciilor de taxi 
fără obţinerea unei autorizaţii din partea 
ministerului de resort (art. 76 alin. (1)). 

Legea şi normele sale de aplicare exclud şi 
alte tipuri de transport, precum 
transportul voluntar sau servicii de condus 
utilizând automobilul clientului.68  

                                                           
66

 Wet personenvervoer 2000. 
67

 Besluit van 14 december 2000, houdende 
vaststelling van een algemene maatregel van 
bestuur ter uitvoering van de Wet personenvervoer 
2000 (Besluit personenvervoer 2000). 
68

 Într-un raport independent de evaluare a 
legislaţiei olandeze, realizat de „RebelGroup 
Executives” – Tussentijdse evaluatie taxiwet, 19 
decembrie 2014 s-a susţinut că Legea privind 
serviciile de taxi nu împiedica noile evoluţii în 
sectorul transportului de persoane de tip Uber. În 
plus, două servicii Uber (UberLux şi UberBlack) 
utilizau şoferi care deţineau licenţă de taxi, în timp 
ce serviciul UberPop nu intra în domeniul de 
aplicare a legislaţiei în vigoare, dat fiind că 
respectivul utiliza şoferi particulari, încălcând 
legea, împrejurare ce inducea inegalităţi 
comparativ cu operatorii de taxi. 
Ulterior, într-o notă a secretarului de stat pentru 
infrastructură şi mediu adresată la 5 mai 2015 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/05/05/bijlage-1-rapportage-tussentijdse-evaluatie-taxiwet
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1.2. Cadrul legislativ pentru 

funcţionarea „platformelor 

electronice” de tip „Uber” 

Unele state membre au modificat 
legislaţia naţională în domeniul 
transportului ori sunt în curs de 
modificare a acelei legislaţii pentru a 
reglementa „serviciile de intermediere” 
(sau „platformele electronice”) pentru 
furnizarea serviciilor de transport de 
persoane. 

1.2.1. BELGIA 

Regiunea Bruxelles-Capitală 

Mai recent, printr-un aşa-numit „plan 
taxi”69, prezentat în luna aprilie 2017 de 
ministrul pentru mobilitate al guvernului 
respectivei regiuni, a fost iniţiată o 
reflecţie privind reformarea sectorului de 
„transport remunerat” de persoane, 
definit ca serviciu de transport la cerere 
cu şofer împotriva unei remuneraţii, 
remuneraţie care depăşeşte cheltuielile 
generate de acel serviciu. Dat fiind că, 
istoric, transportul remunerat de 
persoane s-a concentrat asupra serviciilor 
prin vehicule cu şofer, în defavoarea altor 
mijloace de transport la cerere, situaţia a 
generat o multiplicare a serviciilor 
nereglementate, urmărindu-se în viitor 
integrarea şi dezvoltarea lor în cadrul 
sectorului de transport remunerat de 
persoane. Printre altele, nu există un 
cadru normativ incident „platformelor de 
rezervare” (plateformes de réservation). 

                                                                                    
Camerei Reprezentanţilor, având ca obiect 
raportul independent de evaluare a legislaţiei în 
domeniul serviciilor de taxi (Evaluatie taxibeleid, la 
adresa), s-a susţinut că reglementarea continua să 
fie necesară în vederea asigurării standardului de 
bază în privinţa calităţii în sectorul de taxi. 
Respectivul ministru de resort afirma că UberPop 
trebuia să se adapteze regulilor incidente 
serviciului de taxi. 
69

 A se vedea Principes de réforme secteur du 
transport rémunéré. 

Sectorul în cauză urmează a fi structurat 
în trei categorii, calificate ca serviciu de 
utilitate publică. 

Cea dintâi categorie – „taxi”70 – va viza 
transportul cu autovehicul, care urmează 
a include atât autovehicule autorizate să 
preia pasageri de pe stradă sau din locuri 
determinate, potrivit unui tarif fix; cât şi 
autovehicule autorizate să presteze 
serviciul prin intermediul unor rezervări 
prin mijloace electronice, cu tarif liber71; 
fiecare taxi urmează a fi dotat cu un 
instrument la bord care să înregistreze 
disponibilitatea, cursele şi veniturile 
obţinute, respectiv fiecare taxi va trebui 
să adere la o platformă recunoscută în 
regiune. Toate autovehiculele vor trebui 
să respecte aceleaşi criterii de bază şi să 
aibă o identitate vizuală. 

Urmează să fie reglementate platformele 
şi centralele telefonice, în sensul în care – 
printre altele – vor fi obligate să aibă un 
sediu administrativ în Belgia, să ţină 
registre ale şoferilor, autovehiculelor şi 
călătoriilor; să încheie asigurări adecvate 
pentru transportul remunerat de 
persoane; nu vor putea impune vreo 
regulă de exclusivitate şoferilor proprii72; 
nu vor putea defini preţul serviciului fără 
acordul titularului licenţei; vor fi obligate 
să dovedească transparenţa în privinţa 
costurilor impuse şoferilor, iar fiecare 

                                                           
70

 Celelalte două categorii sunt minibusul (minim 
opt persoane + şoferul,„vans”) şi altele – biciclete, 
motociclete, scutere electrice etc. 
71

 Tarifarea liberă în cazul rezervării prealabile, 
telefonice sau electronice, va trebui să respecte un 
tarif minim, în scopul evitării dumpingului; fiecare 
platformă urmează a-şi stabili tarifele în consultare 
cu şoferii şi va propune clienţilor preţul prestaţiei 
potrivit serviciilor oferite şi le va putea majora cu 
maxim 250 % (în scopul limitării „surge pricing”). 
Platformele vor fi obligate să îşi comunice tariful şi 
o estimare a preţului total al cursei comandate 
către client înainte ca acela să confirme curse. 
Plata se va putea face prin mijloace electronice. 
72

 Astfel că şoferii ar putea adera la mai multe 
platforme. 

http://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/05/05/evaluatie-taxiwet/evaluatie-taxiwet.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/05/05/evaluatie-taxiwet/evaluatie-taxiwet.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/taxis
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/taxis
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impunere de costuri/comisioane va trebui 
convenită cu şoferii; vor fi obligate să 
colaboreze cu regiunea în privinţa 
gestiunii plângerilor; regula conform 
căreia o platformă nu va putea opera dacă 
nu este înscrisă în acest cadru; aceste 
platforme nu vor putea opera ca 
„operator de transport remunerat de 
persoane” (neputând juca rolul de 
platformă şi simultan de deţinător de 
licenţe); sancţiunile vor include retragerea 
acordului de funcţionare şi interzicerea 
funcţionării pe teritoriul regiunii – inclusiv 
în cazul încălcărilor privind dreptul muncii 
(numărul de ore prestate etc.) şi al relaţiei 
cu şoferul fără licenţă/autorizaţie. 

Cadrul legislativ în materie urmează a fi 
promovat de guvernul regiunii Bruxelles în 
luna mai 2017, pentru a intra în vigoare în 
anul 2018. 

1.2.2 ESTONIA  

La 25 februarie 2016, 26 de membri ai 
Riigikogu (Parlamentul Estoniei) au depus 
o iniţiativă de modificare a Legii privind 
transporturile publice, Legii privind 
traficul şi Legii privind tarifele de stat (188 
SE), care preconiza impunerea cu începere 
de la 1 septembrie 2017 a unei obligaţii de 
notificare prestatorilor de servicii de 
transport la cerere, respectiv – plata 
serviciilor prin mijloace electronice de la 
începutul anului 201873. 

Propunerea legislativă vizează organizarea 
prestării de servicii de transport la cerere 
de persoane fizice şi juridice şi simplifică 
totodată cerinţele incidente serviciilor de 
taxi. 

Serviciile de transport la cerere ar 
constitui o subcategorie a transporturilor 
publice, iar principala diferenţă faţă de 
serviciile de taxi rezidă în împrejurarea că 

                                                           
73

 Cf. comunicatul de presă al Comisiei pentru 
afaceri economice a Riigikogu, 13 decembrie 2016; 
fişa iniţiativei legislative se poate consulta aici. 

respectivele curse la cerere pot fi 
solicitate prin intermediul unei platforme 
electronice şi plătite prin mijloace 
electronice. 

Propunerea ar urma să instituie şi 
obligaţia (prealabilă călătoriei) de 
informare a clientului cu privire la costul 
călătoriei şi posibilitatea aceluia de a avea 
acces la evaluarea prestatorului printr-o 
platformă electronică. 

Spre deosebire de taxiuri, vehiculele 
utilizate pentru serviciile de transport la 
cerere nu vor trebui să aibă semne 
luminoase sau echipamente pentru 
calcularea tarifului, motiv pentru care 
prestatorii celor din urmă servicii nu vor 
putea utiliza locurile publice utilizate de 
taxiuri şi, în plus, atari servicii de transport 
nu vor putea fi contractate de pe stradă, 
locuri de oprire a transportului public, prin 
telefon, ci doar prin mijloace ale societăţii 
informaţionale. 

Prestatorii de servicii de călătorie la 
cerere vor avea obligaţia de a transmite 
informări registrului activităţilor 
economice. 

Iniţiativa legislativă se află în dezbatere 
parlamentară (a treia lectură), în prezent 
preconizându-se intrarea sa în vigoare la 1 
noiembrie 2017. 

1.2.3 FINLANDA 

În 2016, a fost iniţiată o amplă reformare 
a Codului transporturilor (Legea privind 
serviciile de transport), obiectivul 
fundamental al reformării fiind 
dereglementarea. Pe lângă eliminarea 
restricţiilor cantitative pentru licenţele de 
taxi şi facilitarea accesului la piaţă pentru 
toţi operatorii, alături de liberalizarea 
tarifelor pentru serviciile de taxi, reforma 
intenţiona adaptarea normelor existente 
la noi modele de afaceri, permiţând 
operaţii de transport al pasagerilor la 
scară redusă pentru neprofesionişti, 

http://www.riigikogu.ee/en/press-releases/economic-affairs-committee-en/economic-affairs-committee-sent-demand-ride-sourcing-bill-factions
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/17074c56-bf09-477f-befb-a6e4ea86461f/%C3%9Chistranspordiseaduse%20muutmise%20seadus
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facilitate prin mijloace digitale („platforme 
colaborative”), sub o anumită cifră de 
afaceri anuală (i.e. 10 000 euro)74. 

Noua lege a fost adoptată de Parlament la 
19 aprilie 201775. 

Prestatorul de servicii de intermediere de 
taxi sau reprezentantul său în Finlanda va 
avea obligaţia de a informa anual Agenţia 
pentru Siguranţă în Transporturi din 
Finlanda (Trafi) cu privire la sumele totale 
pe care le-au primit prestatorii de servicii 
de transport, pe care le-a intermediat. 

Titularul autorizaţiei de taxi şi prestatorul 
de servicii de intermediere vor fi obligaţi 
să informeze pasagerul înaintea începerii 
unei curse cu privire la preţul total al 
acesteia sau, dacă nu poate fi stabilit în 
avans preţul exact, elementele de stabilire 
a preţului. 

Trafi a dobândit competenţe generale de 
control, inclusiv, în particular, în privinţa 
modului de respectare a legislaţiei de 
către prestatorul serviciilor de 
intermediere. 

În contextul liberalizării scontate a 
tarifelor, Trafi va putea interveni şi în 
cazul unei creşteri nerezonabile a tarifelor 
de transport. 

Drepturile pasagerilor sunt ocrotite de 
Ombudsmanul pentru consumatori. 

Legea urmează a intra în vigoare la 1 iulie 
2018, însă anumite dispoziţii ale sale vor 
intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. 

1.2.4 FRANŢA 

Legea nr. 2016-1920 din 29 decembrie 
201676 – „Legea Grandguillaume” – a 

                                                           
74

 A se vedea declaraţia de presă a Ministerului 
Transporturilor din 18.4.2016 privind reforma 
transporturilor; fişa „Taxi services in the Transport 
Code”, a aceluiaşi minister; comunicatul de presă 
„The Transport Code submitted to Parliament for 
consideration”, 22.09.2016. 
75

 Și aici.  

introdus o reglementare complet nouă (în 
Codul transporturilor77) în privinţa 
„activităţilor de punere în legătură”, 
reglementare încadrată în sectorul 
transportului public particular de 
persoane. Respectivele activităţi se 
desfăşoară de profesionişti care pun în 
legătură conducători de autovehicule 
(şoferi) sau întreprinderi de transport şi 
pasageri pentru realizarea unor deplasări; 
sunt exceptate activităţile efectuate în 
cadrul „covoiturage”, astfel definite la art. 
L. 3132-1 din Codul transporturilor. Noua 
reglementare nu se aplică nici persoanelor 
care exploatează servicii de transport, 
atunci când punerea în legătură are ca 
obiect serviciile de transport pe care le 
execută ea însăşi, respectiv persoanelor 
care organizează servicii private de 
transport în condiţiile prevăzute la art. L. 
3131-178, atunci când punerea în legătură 
are ca obiect acele servicii private de 
transport. 

Acel profesionist (care pune în legătură) 
se asigură că orice conducător care 
realizează o deplasare dispune de o 
autorizaţie pentru a practica respectiva 
activitate, respectiv de o asigurare a 
vehiculului utilizat, dar şi de o asigurare de 
răspundere civilă pentru activitatea 
practicată; profesionistul se asigură şi cu 
privire la respectarea condiţiilor tehnice şi 
de confort ale vehiculului.  

Constituie „centrală de rezervare” acel 
profesionist care pune în legătură 
                                                                                    
76

 Loi no 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative 
à la régulation, à la responsabilisation et à la 
simplification dans le secteur du transport public 
particulier de personnes (JORF nr. 0303 din 30 
decembrie 2016). 
77

 Code des transports, art. L. 3141-1 – art. L. 3143-
4. 
78

 Respectivul articol dispune posibilitatea 
organizării de servicii private de transport rutier de 
persoane de persoane publice, întreprinderi şi 
asociaţii, „pentru noile normale ale funcţionării lor, 
în special pentru transportul personalului sau 
membrilor proprii”.  

http://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Liikennekaari_hyvaksyminen_20170419.aspx
http://www.lvm.fi/en/-/transport-code-enables-better-transport-services-and-flexible-business-operations
http://www.lvm.fi/documents/20181/880492/20-2016+Taxi+services+in+the+Transport+Code/b4ed2299-0039-44d8-8c20-baa3121263b6
http://www.lvm.fi/en/-/the-transport-code-submitted-to-parliament-for-consideration
http://www.parliament.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Liikennekaari_hyvaksyminen_20170419.aspx
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pasageri cu şoferi profesionişti 
(conducători care exercită activitatea lor 
cu titlu profesional). 

Profesionistul care constituie o „centrală 
de rezervare” este obligat să îşi declare 
activitatea la autoritatea administrativă, 
declaraţie reînnoită anual sau ori de câte 
ori intervin modificări în elementele 
declaraţiei. Ca regulă, centrala de 
rezervare răspunde („de plin drept”) faţă 
de client pentru buna executare a 
obligaţiilor rezultate din contractul de 
transport. 

Centrala de rezervare nu poate interzice 
conducătorului unui taxi să preia un client 
care îl solicită direct, în cazul în care taxiul 
nu a fost indisponibilizat printr-o 
rezervare şi el este oprit sau staţionat ori 
circulă pe drumuri deschise circulaţiei 
publice, potrivit autorizaţiei sale de 
staţionare79. 

Se interzice centralelor de rezervare să 
impună şoferilor clauze de exclusivitate, 
pentru a le permite legături cu mai multe 
centrale ori comercializarea propriilor 
servicii fără intermediar. 

Legea nr. 2016-1920 introduce şi sancţiuni 
(administrative şi penale, inclusiv 
răspunderea penală pentru persoane 
juridice)80. 

                                                           
79

 Justificarea este aceea că taxiurile deţin 
monopolul posibilităţii de a prelua un clint de pe 
drumul public fără rezervare şi de a circula sau 
staţiona pe drumul public în căutarea clienţilor 
(„maraude” – fr.), în timp ce VTC nu pot prelua 
clienţi decât printr-o rezervare prealabilă: raportul 
elaborat de senatorul J.-F. Rapin în numele 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
dezvoltării durabile asupra propunerii de lege 
(devenită Legea nr. 2016-1920), 19 octombrie 
2016, la p. 9, aici.  
80

 Contextul elaborării iniţiativei legislative 
devenite Legea nr. 2016-1920 a rezidat în 
preocuparea autorităţilor franceze (iniţial guvernul 
francez) de restabilire cât mai rapidă a condiţiilor 
unei concurenţe loiale şi echitabile între taxiuri şi 
alte mijloace de transport public de persoane, 

Această nouă reglementare nu a înlocuit, 
ci a completat cadrul existent în Codul 
transporturilor. Astfel, codul stabileşte o 
distincţie între operatori („exploitants”) 
de vehicule de transport cu şofer 
(„voitures de transport avec chauffeur”, 
„VTC”) şi „intermediari” care pun în 
legătură VTC cu utilizatori. Categoria 
respectivă este distinctă de categoria 
intermediarilor care pun în legătură şoferi 
şi pasageri pentru servicii (fără scop 
lucrativ) de utilizare în comun a unui 
autovehicul (covoiturage). 

Legea nr. 2016-1920 precizează 
posibilitatea marcării (etichetării) celor 
care exploatează vehicule de transport cu 
şofer, care oferă pasagerilor prestări care 
îndeplinesc anumite norme de calitate, iar 
criteriile şi modalităţile de atribuire a 
etichetării urmează a fi stabilite prin 
norme de aplicare. 

În plus, norme de aplicare urmează a 
determina condiţiile de aptitudini şi de 
onorabilitate profesională ale 
conducătorilor de autovehicule. 

1.2.5. ITALIA 

1.2.5.1. Lucrări şi poziţii oficiale 

Varii autorităţi şi instituţii italiene au emis 
poziţii în legătură cu necesitatea 
actualizării cadrului legislativ italian în 
materia transportului 
neregulat/neprogramat de persoane 
pentru a lua în considerare noile evoluţii 
tehnologice. 

Raportul Autorităţii de Reglementare în 
Transporturi din 21 mai 201581 

                                                                                    
printre care şi acele „platforme care ocolesc legea” 
(„plateformes qui contournent la loi”): cf. 
comunicatul de presă al guvernului francez din 28 
ianuarie 2016. 
81

 Non-scheduled road transport passenger 
services: taxi, car-and-driver hire and technology 
mobility services, 21 mai 2015; Atto di 
segnalazione al Governo e al Parlamento 

http://www.senat.fr/rap/l16-060/l16-060.html
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/01/28.01.2016_communique_de_presse_de_manuel_valls_premier_ministre_-_reunion_avec_les_federations_representatives_des_taxis.pdf
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Necesitatea reglementării platformelor 
tehnologice care intermediază între 
cerere şi ofertă (desemnate ca „servicii 
tehnologice de mobilitate” / „servizi 
tecnologici per la mobilità” – „STM”) a 
pornit de la constatarea extinderii utilizării 
pe scară largă a tehnologiilor 
informaţiei82, iar în acea privinţă, 
respectiva autoritate s-a preocupat de 
identificarea unor mijloace pentru 
promovarea concurenţei şi asigurarea 
unor niveluri adecvate de calitate şi 
eficienţă în privinţa serviciilor de transport 
public rutier de persoane, transport fără 
caracter regulat. 

Autoritatea a concluzionat în sensul 
existenţei unui caracter complementar al 
serviciilor reglementate şi a serviciilor 
prestate prin utilizarea de noi tehnologii. 

În chestiunea preţurilor unor atari curse 
(intermediate de STM), s-a constatat că 
uneori preţurile sunt proporţionale 
„cheltuielilor de întreţinere” („spese vive”) 
ale şoferului, în timp ce în alte cazuri ele 
acoperă costuri de natură comercială, iar 
alteori implică aplicarea unor mecanisme 
de ajustare dinamică a preţurilor („surge 
pricing”). 

În privinţa utilizării în comun a unui 
autovehicul („carpooling”), în cadrul 
consultărilor întreprinse de autoritatea 
publică s-a arătat că viitoarea 
reglementare ar trebui să aibă în vedere 
faptul că o atare activitate nu are caracter 
comercial şi nu constituie o piaţă cu 
servicii concurente. 

                                                                                    
sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi, 
noleggio con conducente e servizi tecnologici per la 
mobilità – ambele disponibile aici.  
82

 La data prezentării acestui raport (i.e. mai 2015) 
era evocată creşterea exponenţială în ultimele 12 
luni a numărului şoferilor neprofesionişti 
înregistraţi pe platforme care prestează „STM” şi 
creşterea corespondentă a numărului utilizatorilor 
înregistraţi şi a curselor efectuate. 

Propunerile de amendare a cadrului 
legislativ în vigoare (Legea nr. 21/1992), 
prezentate de autoritatea în cauză83, au 
pornit de la premisa păstrării trăsăturilor 
curente ale serviciilor de taxi, servicii 
publice caracterizate de următoarele 
trăsături: vehicul identificabil; remunerare 
potrivit unor tarife (preţuri) reglementate; 
acces gratuit la locuri de parcare marcate 
pe domeniul public şi în zone limitate de 
trafic, precum şi dreptul de a utiliza benzi 
preferenţiale în centre urbane; scutiri 
pentru accize la carburanţi; alte avantaje 
şi stimulente precizate în legislaţie. 

S-a propus modificarea formei juridice a 
activităţii de şofer de taxi, care, spre 
deosebire de serviciile de închiriere a unui 
automobil cu şofer, este exclusă din 
activitatea comercială; s-a preconizat o 
anumită liberalizare a sectorului, precum 
şi posibilitatea creşterii concurenţei între 
serviciile de taxi şi serviciile de închiriere a 
unui automobil cu şofer; s-a propus 
revizuirea conceptului de „teritorialitate” 
– prin extinderea lui de la nivelul comunal 
la cel regional, în sensul abilitării 
regiunilor să identifice caracteristicile 
economice, culturale şi turistice şi 
atribuirea funcţiilor administrative 
inerente stabilirii numărului de 
autovehicule. 

În privinţa anumitor noi formule de 
transport fără caracter regulat, altele 
decât serviciile de taxi şi serviciile de 
închiriere a unui automobil cu şofer, 
autoritatea a preconizat impunerea unor 
obligaţii complet noi, aferente calităţii şi 
siguranţei serviciului prestat. 

S-a propus o distincţie între, pe de o 
parte, platforme care promovează 
utilizarea în comun a unui autovehicul, 
fără caracter comercial, cu natură de 
„curtoazie”, iar pe de altă parte, 
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 Amendamentele sunt incluse în anexa 1 la 
raportul de faţă – Allegato 1 - Proposte di modifica 
della normativa vigente.  

http://www.autorita-trasporti.it/documentazione-per-atto-di-segnalazione-l-n-2192
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2015/06/allegato-1-proposte-di-modifica-della-normativa-vigente_signed.pdf
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platforme care oferă servicii tehnologice 
de intermediere la cerere cu caracter 
comercial. În cel din urmă caz, chiar dacă 
activităţile şoferilor se efectuează fără 
caracter profesional, serviciul este prestat 
potrivit unui preţ care nu acordă doar 
costurile călătoriei, definită la cererea 
pasagerului, ci care asigură şi un profit 
platformei şi şoferului. Natura comercială 
a serviciului de transport ar trebui să 
presupună obligaţii specifice referitoare la 
servicii de intermediere şi la cerinţele 
impuse şoferului (care nu se vor aplica 
serviciilor oferite pe bază de „curtoazie”), 
precum: 

- definirea ca „intermediari” a acelor 
întreprinderi care prestează STM, care, 
prin utilizarea unei platforme tehnologice, 
pun în legătură pasageri şi şoferi în 
vederea prestării la cerere a unui serviciu 
remunerat de transport pe teritoriul 
naţional; intermediarii ar urma să fie 
înregistraţi la nivelul regiunilor, care, dat 
fiind caracterul presupus intercomunal – 
dacă nu chiar interregional al serviciului, 
ar trebui să îndeplinească şi funcţii 
administrative, direct sau printr-o entitate 
delegată; 

- calificarea mai multe categorii persoane 
ca „şoferi”: titulari ai unei licenţe de a 
presta servicii de taxi, titulari ai unei 
autorizaţii de a presta servicii de închiriere 
a unui automobil cu şofer şi şoferi 
particulari, care utilizează un autovehicul 
aflat în proprietatea lor. În acest din urmă 
caz, şoferul particular ar trebui calificat ca 
lucrător ocazional, impunându-i-se un 
anumit plafon anual de venituri şi un timp 
de lucru săptămânal care să nu 
depăşească 15 ore. Toţi şoferii vor trebui 
înscrişi într-un registru special, constituit 
la nivel regional. 

Poziţia Autorităţii pentru Concurenţă şi 
Pieţe din 29 septembrie 201584 

Autoritatea pentru concurenţă a susţinut 
necesitatea adoptării cât mai curând 
posibil a unui cadru de reglementare („cât 
mai puţin intruzive”) pentru transportul 
urban realizat de şoferi neprofesionişti 
prin intermediul unor platforme digitale 
pentru „smartphone”, tablete etc., fiind 
vizate Uber şi varii „aplicaţii” („Apps”), ca 
o a treia categorie – care să completeze 
cadrul ce vizează serviciile de taxi şi 
serviciile de închiriere a unui automobil cu 
şofer – pentru a permite extinderea 
sistemelor de oferire de servicii în 
beneficiul consumatorilor. 

În privinţa serviciilor UberBlack şi 
UberVan, în absenţa oricărui cadru de 
reglementare, a fost susţinută 
legitimitatea platformei, ce vizează servicii 
de transport privat de persoane neregulat 
(„servizi di trasporto privato non di linea”) 
– calificare atribuită şi de Consiliul de Stat 
–, precum şi faptul că obligaţiile instituite 
prin legislaţia în vigoare (Legea nr. 
21/1992) sunt inaplicabile, întrucât o 
platformă digitală care pune în legătură, 
printr-un „smartphone”, oferta şi cererea 
de servicii prestate de operatori de servicii 
de închiriere a unui automobil cu şofer nu 
poate respecta, prin definiţie, o regulă 
care impune şoferilor să presteze un 
serviciu dintr-un garaj şi să se întoarcă la 
garaj la încheierea călătoriei. 

În privinţa UberPop, serviciul prestat de 
şoferi neprofesionişti, autoritatea de 
concurenţă a făcut referire la ordonanţa 

                                                           
84

 Cf. comunicatul de presă al autorităţii în cauză: 
AS1222 – The Italian Antitrust Authority to 
Parliament: “New set of rules for Uber and for 
digital apps for urban transport”; cf. şi versiunea 
originală – AS1222 - L'Antitrust al Parlamento: 
"Una nuova regolamentazione su Uber e sulle app 
digitali per il trasporto urbano". A se vedea şi 
documentul „AS1222 – Legge quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea”.  

http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2276-as1222-the-italian-antitrust-authority-to-parliament-%E2%80%9Cnew-set-of-rules-for-uber-and-for-digital-apps-for-urban-transport%E2%80%9D.html
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7927-as1222-l-antitrust-al-parlamento-una-nuova-regolamentazione-su-uber-e-sulle-app-digitali-per-il-trasporto-urbano.html
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/7927-as1222-l-antitrust-al-parlamento-una-nuova-regolamentazione-su-uber-e-sulle-app-digitali-per-il-trasporto-urbano.html
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/AS1222.pdf/download.html
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/AS1222.pdf/download.html
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(ordinanza) Tribunale di Milano, care a 
blocat utilizarea de aplicaţii (Apps) pe 
teritoriul naţional, arătând că activitatea 
în cauză nu poate fi exercitată în 
detrimentul interesului public primar al 
garantării siguranţei pasagerilor, atât prin 
raportare la eficienţa vehiculelor utilizate, 
cât şi la abilitarea şoferilor, precum şi prin 
asigurarea corespunzătoare pentru 
transportul de pasageri. Autoritatea a 
cerut legiuitorului să adopte o 
reglementare minimă a acestui tip de 
servicii (una regolamentazione minima di 
questo tipo di servizi), cu intenţia sporirii 
beneficiilor vădite în domeniul 
concurenţei şi pentru utilizatorii finali. 

Avizul Consiliului de Stat nr. 3586 din 23 
decembrie 201585 

Ministerul de Interne din Italia a sesizat 
Consiliul de Stat referitor la aplicabilitatea 
Legii nr. 21/1992 şi a sancţiunilor 
prevăzute pentru încălcarea ei (art. 85 şi 
86 din Codul rutier – Codice della Strada86) 
noilor forme de organizare şi gestiune 
telematică a transportului de persoane cu 
autovehicule. Avizul a făcut referire pe 
larg la poziţiile anterioare – ale autorităţii 
de concurenţă şi autorităţii de 
reglementare în domeniul transporturilor 
–, concluzionând în sensul caracterului 
incomplet al legislaţiei în vigoare. 

Poziţia Autorităţii pentru Concurenţă şi 
Pieţe din 10 martie 2017 

În luna martie 2017, autoritatea de 
concurenţă a transmis Parlamentului şi 
Guvernului o informare privind 
necesitatea reformării rapide a sectorului 
serviciilor de taxi şi de închiriere a unui 
automobil cu şofer87, cu obiectivul creării 
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 Il parere del Consiglio di Stato n. 3586 del 23 
dicembre 2015. 
86

 i.e. conducerea unui autovehicul închiriat fără a 
deţine o autorizaţie, respectiv fără a deţine o 
licenţă – în cazul serviciilor de taxi. 
87

 Cf. comunicatul de presă „S2782 - Segnalazione 
a Parlamento e Governo per rapida riforma settore 

unor condiţii de concurenţă echitabile (în 
original – creare un “level playing field”) şi 
evitării fenomenelor descrise deseori 
incorect drept „concurenţă neloială”. 
Contextul general era prelungirea până la 
31 decembrie 2017 a termenului pentru 
promulgarea unui decret al Ministerului 
pentru Infrastructură şi Transporturi 
privind prevenirea practicii de exercitare 
abuzivă a serviciilor de taxi şi de închiriere 
a unui automobil cu şofer. Pe lângă 
apărarea deschiderii pieţei spre 
concurenţă, raportul reafirmă punctele de 
vedere exprimate în raportul prezentat în 
septembrie 2015 şi susţine că viitoarea 
reglementare ar trebui să fie minim 
invazivă, dispunând înregistrarea 
platformelor într-un registru public şi 
identificarea unei serii de cerinţe şi 
obligaţii pentru platforme şi şoferi. 
Autoritatea de concurenţă a mai avut în 
vedere posibile instrumente pentru 
compensarea efectului deschiderii pieţei 
şi extinderii sectorului serviciilor de 
transport neregulate. 

1.2.5.2. Regiuni 

Piemont – legea regională şi decizia Curţii 
Constituţionale 

Legea regională nr. 14 din 6 iulie 2015 
privind „măsuri urgente pentru 
combaterea activităţilor neautorizate”88 a 
prevăzut că serviciul de transport de 
persoane care prevedere chemarea, 
indiferent de modalitate, a unui 
autovehicul, în schimbul unei plăţi 

                                                                                    
taxi e NCC”. Raportul - Segnalazione ai sensi degli 
articoli 21 e articolo 22 della legge 10 ottobre 
1990, n. 287 in merito alla riforma del settore della 
mobilità non di linea inviato al Presidente del 
Senato, Presidente della Camera dei Deputati, 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
88

 Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. 
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 
24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico 
non di linea su strada). 

http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XAHH5LYLP3PBOFRKBCSYKT7ATM&q
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XAHH5LYLP3PBOFRKBCSYKT7ATM&q
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8651-s2782-segnalazione-a-parlamento-e-governo-per-rapida-riforma-settore-taxi-e-ncc.html
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/S2782Segnalazione.pdf/download.html
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economice, se putea exercita doar de 
persoane autorizate (să presteze serviciul 
de taxi sau serviciul de închiriere a unui 
automobil cu şofer), sub sancţiuni 
administrative pentru exercitarea abuzivă 
a unui atare serviciu. 

Preşedintele Consiliului de Miniştri a 
sesizat Curtea Constituţională a Italiei, 
susţinând, printre altele, încălcarea acelei 
dispoziţii din Constituţie care atribuie 
statului (nu regiunilor) competenţa 
legislativă exclusivă în materia „protejării 
concurenţei” (art. 117 alin. (1)). 

Acţiunea a fost admisă prin decizia nr. 265 
din 15 decembrie 201689, dispoziţia 
respectivă din legea regională fiind 
declarată neconstituţională.  

Curtea Constituţională a reţinut că legea 
regională fusese adoptată drept 
consecinţă a evoluţiilor recente în privinţa 
anumitor forme de transport de persoane, 
generate de noi instrumente tehnologice 
(aplicaţii informatice) şi faptul că, printr-o 
ordonanţă din 2 iulie 2015, Tribunale di 
Milano, a considerat că anumiţi operatori 
de platforme informatice (i.e. Uber) au 
practicat o concurenţă neloială în raport 
cu operatori tradiţionali din sectorul 
transporturilor neregulate de persoane. 
Or, stabilind persoanele abilitate să ofere 
anumite tipuri de servicii, a fost limitată 
libertatea iniţiativei economice şi a fost 
afectată concurenţa între operatorii 
economici de pe piaţa relevantă. 

Curtea Constituţională a notat că legislaţia 
în vigoare în Italia datează din 1992 şi că 
evoluţiile tehnologice şi schimbările de 
ordin economic şi social induse de acelea 
au ridicat varii discuţii, nu doar în instanţe 
judecătoreşti naţionale, dar şi în autorităţi 
independente şi instituţii politice. Arătând 
că discuţii privind modalităţi de transport 
prin utilizarea de aplicaţii informatice se 
poată atât în Uniunea Europeană, cât şi în 
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 Aici  

multe state membre ale ei, dar şi în ale 
ţări din lume, şi că dezbaterile sunt mai 
animate în ariile metropolitane, interesate 
direct, se impune actualizarea cadrului 
juridic, de legiuitorul competent. 

1.2.5.3. Legea nr. 19 din 27 februarie 
2017 

Prin Legea nr. 19 din 27 februarie 201790, 
Parlamentul a prelungit până la 31 
decembrie 2017 termenul de suspendare 
a adoptării unor norme în materia 
sectorului taxi şi automobilelor închiriate 
cu şofer – decretul Ministerului pentru 
Infrastructură şi Transporturi de 
combatere a practicii de exercitare 
abuzivă a serviciului de taxi şi a celui cu 
vehicule închiriate cu şofer (decreto del 
Ministero delle infrastrutture e trasporti 
finalizzato ad impedire le pratiche di 
esercizio abusivo del servizio taxi e del 
servizio di noleggio con conducente). Acel 
decret ar urma să stabilească orientări 
generale privind activităţile de 
programare şi planificare ale regiunilor. 

Termenul iniţial pentru emiterea acelui 
decret, stabilit la 25 mai 2010, a fost 
prelungit de zece ori. 

La 22 martie 2017, ministerul în cauză a 
prezentat asociaţiilor din sectorul taxi un 
proiect al unui viitor decret91. 

1.2.6. LITUANIA 

Legea nr. XII-2653 din 27 septembrie 
2016, care modifică Codul transporturilor 
rutiere92, defineşte organizatorul 
transportului de persoane drept persoana 
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 Legge 27 febbraio 2017, n. 19: Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e 
definizione di termini. Proroga del termine per 
l'esercizio di deleghe legislative; cf. fișei.  
91

 Cf. comunicatul de presă.  
92

 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 7 
ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2016 m. 
rugsėjo 27 d. Nr. XII-2653. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0265s-16.html.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1000119/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione13-h2_h250&spart=si
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/taxi-autotrasporto-passeggeri/taxi-e-ncc-presentata-bozza-decreto-contro
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32caf3508c8111e6b969d7ae07280e89
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32caf3508c8111e6b969d7ae07280e89
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32caf3508c8111e6b969d7ae07280e89
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fizică sau juridică care organizează 
transportul de pasageri sau care creează 
condiţii tehnice şi organizatorice pentru ca 
transportatorul şi pasagerul să convină 
asupra serviciilor de transport cu 
automobil în schimbul unui tarif. 

Transportul remunerat de persoane cu 
automobile poate fi realizat în temeiul 
unui contract scris ori unui contract prin 
care transportatorul şi pasagerul convin 
prin medierea organizatorului 
transportului. Transportatorul sau 
organizatorul transportului autorizat de el 
trebuie să pună la dispoziţia instituţiilor 
de control al transportului rutier 
contractul de transport, iar în cazul în care 
el a fost încheiat prin intermediul unui 
echipament de telecomunicaţii, toate 
datele cu privire la condiţiile contractului 
referitoare la transportul remunerat de 
pasageri. Atunci când acordul referitor la 
transportul de pasageri este atins prin 
medierea organizatorului transportului, 
cel din urmă se asigură că pasagerul 
primeşte serviciul în conformitate cu 
cerinţele impuse de lege.  

Transportatorii trebuie să deţină 
automobile care îndeplinesc cerinţele 
generale impuse de legislaţia lituaniană 
privind siguranţa rutieră şi să prezinte o 
declaraţie cu privire la intenţia de a 
desfăşura astfel de activităţi autorităţii 
municipale de la locul sediului societăţii 
transportatorului sau de la locul de 
reşedinţă, în cazul în care el este persoană 
fizică. 

Permisiunea de a desfăşura activităţi de 
transport de pasageri se acordă, de 
regulă, a doua zi de la depunerea 
declaraţiei sau în ziua ulterioară zilei 
indicate în declaraţie. Transportatorul are 
dreptul să abiliteze organizatorul 
transportului de pasageri să prezinte în 
contul său respectiva declaraţie autorităţii 
municipale. Permisiunea se suspendă în 
cazul încălcării obligaţiilor legale, dacă 

automobilul indicat în permisiune nu 
îndeplineşte cerinţele, iar 
transportatorului îi este acordată un 
termen nu mai mic de 30 de zile 
lucrătoare pentru eliminarea 
deficienţelor. 

Transportatorii trebuie să depună fiscale 
declaraţii cu privire la veniturile din 
activităţile de transport remunerat de 
pasageri sau să abiliteze organizatorul 
transportului, cu care încheie un contract, 
să depun acele declaraţii în contul lor. 

Dispoziţiile legii se completează cu 
viitoare reguli privind transportul de 
pasageri şi bagajelor acestora şi reguli 
privind transportul de pasageri cu 
autovehicule şi cu taxiuri. 

Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2017. 

1.2.7. PORTUGALIA 

La 22 decembrie 2016, Consiliul de 
Miniştri a aprobat un proiect de lege, 
transmis Parlamentului la 10 ianuarie 
2017 – proiectul de lege 50/XIII, care 
vizează instituirea unui nou regim juridic 
pentru activitatea de transport de 
pasageri cu autovehicule utilizând o 
platformă electronică93. 

Iniţiativa se află, în prezent, în procedură 
legislativă. 

Acest nou regim – activitatea de transport 
de pasageri cu autoturisme, facilitată de o 
platformă electronică (transporte em 
veículo descaracterizado a partir de 
plataforma eletrónica – „TVDE”), 
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 Proposta de Lei 50/XIII – Cria o regime jurídico 
do transporte em veículo a partir de plataforma 
eletrónica; cf. fişa iniţiativei pe site-ul 
Parlamentului portughez. 
Iniţiativa a avut ca punct de pornire lucrări 
întreprinse în 2016 în cadrul unui „grup de lucru 
pentru modernizarea sectorului de transport 
public de pasageri cu automobile”, înfiinţat în 
acelaşi an de guvern. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40897
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activitate individuală şi remunerată – ar 
urma să fie distinct de regimul aplicabil 
serviciilor de taxi94.  

Legea va reglementa şi platformele 
electronice care organizează şi pun la 
dispoziţia părţilor interesate modalitatea 
de transport menţionată; în schimb, legea 
nu se va aplica platformelor electronice 
care sunt doar „agregatori” de servicii şi 
care nu îndeplinesc condiţiile unui model 
propriu de afaceri. 

Legea va exclude din domeniul său de 
aplicare şi activităţile de transport fără 
scop lucrativ (atividades de partilha de 
veículos sem fim lucrativo – carpooling) şi 
închirierea de autovehicule cu şofer pe 
termen scurt, având trăsături de utilizare 
în comun (aluguer de veículo sem 
condutor de curta duração com 
características de partilha – carsharing), 
organizate sau nu prin intermediul unor 
platforme electronice. 

Proiectul de lege reglementează, pe de o 
parte, activitatea de transport de pasageri 
cu autoturisme, facilitată de o platformă 
electronică („TVDE”), care se va exercita 
pe teritoriul portughez de persoane 
juridice, care transportă remunerat 
pasageri. Anterior începerii activităţilor, 
operatorul în cauză trebuie să se 
înregistreze (prin mijloace electronice) la 
autorităţile portugheze – Institutul pentru 
Mobilitate şi Transporturi95 („IMT”). Legea 
urmează a prescrie şi condiţii de bună 
reputaţie pentru persoana în cauză.  
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 Reglementat prin Decretul-lege nr. 251 din 11 
august 1998, cu modificări ulterioare, şi prin Legea 
nr. 6 din 22 ianuarie 2013. Reglementarea duală 
este motivată – în expunerea de motive a 
proiectului de lege 450/XIII – prin aceea că 
serviciul de taxi răspunde unor nevoi specifice şi 
unor imperfecţiuni ale pieţei, fiind supus astfel 
unor varii obligaţii de serviciu public, precum şi 
mai multor avantaje care le compensează pe cele 
dintâi. 
95

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes. 

Sunt precizate condiţii pentru 
conducătorii de autovehicule care exercită 
activitatea de transport de pasageri cu 
autoturisme, facilitată de o platformă 
electronică (TVDE), inclusiv deţinerea unui 
certificat eliberat de autorităţile 
portugheze (IMT), precum şi condiţii de 
bună reputaţie. 

Raporturile juridice dintre operatorul 
TVDE şi conducătorul TVDE, „indiferent de 
numele adoptat de părţi”, urmează a fi 
reglementate de Codul muncii96. 

Urmează a fi stabilite şi condiţii pentru 
automobilele destinate acelui tip de 
activitate (vechime admisă, stare tehnică, 
obligaţia asigurării de răspundere civilă, 
stabilirea unei semnalizări vizibile etc.).  

Tarifele încasate pentru prestarea 
serviciului TVDE ar urma să fie stabilite în 
mod liber, respectând însă preţul stabilit 
sau formula prezentată pe platforma 
electronică; plata tarifului ar urma să fie 
realizată şi înregistrată prin rezervare 
electronică. 

Serviciul TVDE ar urma să fie disponibil 
doar prin intermediul unei înregistrări şi 
rezervări prealabile, realizate prin 
mijloace electronice; automobilele 
destinate acelui serviciu nu vor putea 
prelua pasageri de pe drumurile publice. 

Pe de altă parte, proiectul de lege vizează 
reglementarea funcţionării platformelor 
electronice de rezervări – definite ca 
infrastructuri electronice deţinute sau 
exploatate de persoane juridice care 
prestează, potrivit unui model propriu de 
afaceri, un serviciu de intermediere între 
utilizatorii şi prestatorii de servicii TVDE 
care aderă la platformă, potrivit rezervării 
efectuate de utilizator printr-o aplicaţie 
informatică dedicată. Platformele 
electronice trebuie notificate în prealabil 

                                                           
96

 Mai concret de acea dispoziţie a codului (art. 12) 
ce reglementează prezumţia existenţei unui 
contract de muncă. 
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autorităţilor (IMT), prin mijloace 
electronice. Acel operator ce utilizează 
atari platforme care nu are un sediu pe 
teritoriul portughez va avea obligaţia de a 
comunica IMT un reprezentant pe 
teritoriul portughez, identificat prin 
aceleaşi elemente97.  

Respectivele informaţii trebuie puse la 
dispoziţia persoanelor interesate. 

Proiectul precizează că operatorii de 
platforme electronice vor presta 
următoarele servicii:  

- servicii de organizare şi gestionare 
a pieţei TVDE, stabilind condiţiile 
de acces şi prezenţă pe platformă;  

- intermedierea conexiunii dintre 
utilizator şi operatorul de serviciu 
TVDE;  

- procesarea plăţii pentru serviciul 
TVDE în contul operatorului. 

Platformele electronice vor asigura: 

- utilizarea de hărţi digitale pentru 
monitorizarea în timp real a 
traseului vehiculului; 

- prezentarea către utilizator, într-
un mod clar, inteligibil şi obiectiv, 
înaintea începerii fiecărei călătorii, 
a tarifului fix prestabilit ori a unei 
estimări a tarifului, potrivit unei 
formule de calcul, pentru serviciul 
TVDE;  

- evaluarea calităţii serviciului de 
utilizat, într-un mod transparent, 
credibil şi fiabil;  

- posibilitatea identificării de 
utilizator, prin mijloace 
electronice, a şoferului, cu 
fotografie, a modelului de vehicul, 
a numărului de înmatriculare şi a 

                                                           
97

 Precum cele comunicate în cazul notificării 
platformelor electronice – ale operatorilor cu 
sediul pe teritoriul naţional. 

identificării complete a 
operatorului TVDE;  

- emiterea unei facturi electronice 
de prestatorul de serviciu TVDE, 
împreună cu identificarea unui cod 
unic de referinţă al călătoriei, care 
să indice valoarea totală a plăţii. 

Proiectul precizează şi obligaţii generale 
ce ar urma să fie impuse operatorilor de 
platforme electronice – în principal de 
informare, de acces egal şi 
nediscriminatoriu al utilizatorilor; privind 
protecţia datelor cu caracter personal al 
utilizatorilor. 

Este stabilită regula soluţionării 
alternative a litigiilor (prin mijloace 
extrajudiciare), sunt indicate autorităţile 
publice cu competenţe în asigurarea 
respectării viitoarei legi, sunt prescrise 
sancţiuni. 

De menţionat că, la 10 martie 2017, 
formaţiunea politică „Bloco de Esquerda” 
(Blocul de Stânga) a iniţiat un proiect de 
lege – 450/XIII98 de instituire a unui nou 
cadru juridic pentru activitatea de 
transport de pasageri în autovehicule 
„nemarcate”99.  

1.2.8. REGATUL UNIT 

1.2.8.1. Londra 

Cadrul normativ în materia închirierii 
vehiculelor cu şofer vizează şi servicii de 
tipul Uber100. 

                                                           
98

 Projeto de Lei 450/XIII - Estabelece um novo 
regime jurídico para a atividade de transporte de 
passageiros em veículos automóveis ligeiros 
descaracterizados; cf. fişa iniţiativei pe site-ul 
Parlamentului portughez. 
99

 Această iniţiativă are caracter alternativ în 
raport cu proiectul iniţiat de guvern şi vizează – în 
sens contrar proiectului celui din urmă – 
supunerea acestei activităţi de transport 
condiţiilor pieţei serviciilor de taxi. 
100

 Cf. de exemplu Mayor of London (Primarul 
Londrei), Taxi and Private Hire Action Plan 2016.  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41116
http://content.tfl.gov.uk/taxi-and-private-hire-action-plan-2016.pdf
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Legea privind închirierea vehiculelor cu 
şofer în Londra din 1998101 defineşte 
vehiculul destinat închirierii private drept 
acel vehicul (cu mai puţin de nouă locuri) 
pus la dispoziţia publicului spre închiriere, 
cu şofer, în scopul transportării 
pasagerilor, altul decât un taxi ce deţine 
licenţă ori un vehicul ce prestează un 
serviciu public. 

Orice operator care pune la dispoziţia 
publicului vehicule închiriate cu şofer 
trebuie să deţină o licenţă în acest sens, 
eliberată de autorităţile publice. În 
vederea utilizării unui vehicul pe 
drumurile publice din Londra, şoferul său 
trebuie să deţină o licenţă în acest scop. 
Legea în cauză cuprinde o dispoziţie în 
sensul în care un operator se poate apăra 
într-o procedură iniţiată împotriva sa 
făcând dovada diligenţei în împiedicarea 
utilizării unui vehicul fără deţinerea unei 
licenţe. 

Legea interzice şoferilor de vehicule 
închiriate să preia pasageri direct din 
locuri publice, ci doar prin intermediul 
unei rezervări realizate prin intermediul 
operatorilor ce deţin o licenţă în acest 
sens. 

Legea interzice utilizarea de vehicule de 
acest tip a unor denumiri care includ 
cuvinte precum „taxi", „taxis", „cab", 
„cabs", fiind permisă însă – în principiu – 
utilizarea unor cuvinte precum „minicab”, 
„mini-cab" sau „mini cab". 

La 27 iunie 2016 au intrat în vigoare 
modificări ale cadrului privind închirierea 
privată a autovehiculelor102. Modificările 

                                                           
101

 Private Hire Vehicles (London) Act 1998. 
102

 The Private Hire Vehicles (London) (Operator’s 
Licences) (Amendment) Regulation 2016; The 
Private Hire Vehicles (London PHV Driver’s 
Licences) (Amendment) Regulations 2016; The 
Private Hire Vehicles (London PHV Licences) 
(Amendment) Regulations 2016 – toate disponibile 
aici; cf. şi Notice 10/16 – Important Changes to 
Private Hire Regulation aici. 

au fost precedate de recomandări 
formulate la sfârşitul anului 2014 de 
Comisia pentru transporturi (Transport 
Committee) a Adunării Londrei (London 
Assembly)103, dar şi de o consultare 
desfăşurată de „Transport for London” 
(autoritatea de resort a Londrei, în 
continuare „TfL”) în cursul anului 2015104. 

În privinţa vehiculelor închiriate, noul 
cadru impunea încheierea unei asigurări 
care să fie valabilă şi pentru timpul în care 
acelea nu sunt utilizate ca vehicul 
închiriat. Detaliile privind asigurarea 
trebuie afişate la loc vizibil.  

Şoferii de vehicule închiriate sunt obligaţi 
să deţină o copie a asigurării, pe care să o 
prezinte la cerere. Toţi şoferii (noi sau 
existenţi la acel moment) urmau a fi 
obligaţi să dovedească cunoaşterea limbii 
engleze, fiind exceptate acele persoane 
provenite dintr-o ţară vorbitoare de limba 
engleză. 

Operatorii care închiriază autovehicule 
trebuie să pună la dispoziţia pasagerului o 
confirmare a rezervării înaintea începerii 
călătoriei, care să includă numele 
şoferului, numărul permisului, date 
privind înregistrarea autovehiculului şi o 
fotografie a şoferului. Operatorii trebuie 
să se asigure că pasagerii pot lua legătura 
cu o persoană de la centrul lor operativ 
(operating centre) pentru a depune o 
plângere sau să discute orice aspect în 
legătură rezervarea lor. 

Operatorii trebuie să informeze „TfL” cu 
privire la orice modificări privind modelul 
de funcţionare a afacerii lor, înainte de a fi 

                                                           
103

 Future proof. Taxi and Private Hire Services in 
London, decembrie 2014.  
104

 Private Hire Regulations Review: Response to 
consultation and Proposals, septembrie 2015. În 
luna decembrie 2015, autoritatea pentru 
concurenţă din Regatul Unit (Competition and 
Markets Authority) a expus o serie de observaţii şi 
critici în provinţa porpunerilor TfL.  

http://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/taxi-and-private-hire
http://content.tfl.gov.uk/10-16-important-changes-to-private-hire-regulation.pdf
http://www.london.gov.uk/about-us/london-assembly/london-assembly-publications/future-proof-taxi-and-private-hire-services
http://www.london.gov.uk/about-us/london-assembly/london-assembly-publications/future-proof-taxi-and-private-hire-services
http://consultations.tfl.gov.uk/tph/private-hire-proposals-2015/user_uploads/private-hire-proposals-sept-2015.pdf
http://consultations.tfl.gov.uk/tph/private-hire-proposals-2015/user_uploads/private-hire-proposals-sept-2015.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481450/CMA_response_to_TfL.pdf
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puse în practică, modificări care ar putea 
privi (cu titlu exemplificativ)105:  

- introducerea de noi tipuri de 
servicii pentru pasageri, precum 
utilizarea în comun a unui 
autovehicul (ridesharing); 

- introducerea de servicii despre 
care nu este clar imediat dacă ar 
intra în domeniul legislaţiei privind 
închirierea de autovehicule cu 
şofer, de pildă punerea la 
dispoziţie de vehicule fără şofer, 
servicii pentru hoteluri, cluburi 
private, servicii pentru evenimente 
sociale ori pentru asistenţă 
sanitară; 

- introducerea unei noi metode de 
plată – dacă şoferii ar accepta 
plata doar prin card de credit sau 
debit ori prin internet; 

- introducerea unor noi sisteme de 
rezervare ce utilizează aplicaţii şi 
servicii suplimentare oferire prin 
„aplicaţiile” existente; 

- subcontractarea majorităţii 
rezervărilor către alţi operatori 
titulari de licenţe, fie în Londra, fie 
în afara ei. 

Operatorii au şi alte obligaţii: 

- de a informa „TfL” prin e-mail cu 
privire la şoferii şi autovehiculele 
utilizate pentru rezervări sau care 
le-au fost puse la dispoziţia lor 
pentru onorarea rezervărilor;  

- de a informa clienţii cu privire la 
estimarea costului călătoriei 
înainte de începerea călătoriei, cu 
excepţia situaţiei în care tarifele au 
fost convenite în prealabil;  

                                                           
105

 Reguli introduse la 18 noiembrie 2016, în 
vigoare din 21 noiembrie 2016 – prin The Private 
Hire Vehicles (London) (Operator’s Licences) 
(Amendment) (No.2) Regulations 2016; cf. Notice 
17/16 – Private Hire Vehicle Operators - 
Notification of Operating Model Changes.  

- de a păstra registre – privind 
rezervări, plângeri şi bunuri 
pierdute, precum şi referitor la 
şoferi şi autovehicule – , pentru un 
termen de cel puţin 12 luni;  

- să înregistreze principala 
destinaţie a călătoriei clientului 
înaintea începerii ei. 

La 16 octombrie 2015, o instanţă 
judecătorească a Regatului Unit106 a 
pronunţat o hotărâre prin care a stabilit că 
„smartphone”-ul deţinut de şoferul unui 
vehicul închiriat în sistemul Uber, 
„smartphone” pe care este instalat 
aplicaţia în cauză, nu constituie un 
taximetru (i.e. instrument de calculare a 
tarifelor) – precum impune legea în 
privinţa taxiurilor. 

1.2.8.2. Scoţia 

Ordonanţa din 2009, adoptată în aplicarea 
Legii din 1982 privind autorităţile scoţiene 
din107, impune condiţii pentru licenţierea 
birourilor de rezervări (booking offices), 
care desfăşoară rezervări prin orice 
mijloace de comunicare, pentru public, în 
vederea închirierii unui autovehicul. 
Respectivele birouri au obligaţia de a 
păstra un registru pentru fiecare 
rezervare, care să precizeze numărul de 
înregistrare al vehiculului şi numele 
şoferului; în plus, ele au obligaţia să se 
asigure că autovehiculul închiriat şi şoferul 
îndeplinesc condiţiile precizate în lege 
(deţin licenţele prescrise de lege). 

                                                           
106

 The High Court of Justice, Queen's Bench 
Division, Administrative Court [Înalta Curte de 
Justiţie, Divizia Băncii Reginei (Secţia 
administrativă)], Transport for London v Uber 
London Limited, Licensed Taxi Drivers Association 
şi Licensed Private Hire Car Association, Case No: 
CO/1449/2015, [2015] EWHC 2918 (Admin).  
Hotărârea în cauză s-a pronunţat într-o procedură 
necontencioasă, declaratorie. 
107

 The Civic Government (Scotland) Act 1982 
(Licensing of Booking Offices) Order 2009. 

http://content.tfl.gov.uk/private-hire-operator-regulation-amendment-no2.pdf
http://content.tfl.gov.uk/private-hire-operator-regulation-amendment-no2.pdf
http://content.tfl.gov.uk/private-hire-operator-regulation-amendment-no2.pdf
http://content.tfl.gov.uk/17-16-private-hire-vehicle-operators-notification-of-operating-model-changes.pdf
http://content.tfl.gov.uk/17-16-private-hire-vehicle-operators-notification-of-operating-model-changes.pdf
http://content.tfl.gov.uk/17-16-private-hire-vehicle-operators-notification-of-operating-model-changes.pdf
http://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/tfl_-v_uber-final_approved-2.pdf
http://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/tfl_-v_uber-final_approved-2.pdf
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1.2.9. SPANIA 

Comunităţi autonome – Catalonia 

În aplicarea Legii nr. 19 din 4 iulie 2003 
privind serviciile de taxi, modificată prin 
Legea nr. 3/2015108, a fost adoptat 
Decretul nr. 314 din 8 noiembrie 2016 
stabileşte condiţii de contractare şi 
comercializare a serviciilor de taxi, precum 
şi regimul juridic al activităţii de 
intermediere (actividad de mediación)109. 
Această activitate este definită ca prestare 
de servicii de contractare şi comercializare 
în privinţa serviciilor de taxi urban şi 
interurban, fie prin mijloace radio, 
telefonie, aplicaţii informatice, dispozitive 
fixe sau mobile sau alte sisteme similare. 
În sensul respectivului decret, se 
consideră că aceia care realizează 
intermedierea prestează serviciile de 
transport în contact direct cu potenţialii 
utilizatori, indiferent de canalul de 
comercializare utilizat. 

Decretul precizează condiţii ce trebuie 
îndeplinite de persoana ce desfăşoară 
activităţi de intermediere: calitatea de 
persoană juridică (societate comercială, 
societate cu participarea lucrătorilor sau 
cu lucrători asociaţi (sociedad laboral110) 
sau cooperativă legal constituită); 
deţinerea unui spaţiu deschis publicului 
sau a unui sistem telematic care să 

                                                           
108

 i.e. legi regionale ale acelei comunităţi 
autonome.  
109

 Decreto 314/2016, de 8 de noviembre, por el 
que se determinan las condiciones específicas de 
contratación y comercialización de servicios de taxi 
y el régimen jurídico de la actividad de mediación 
[Decret 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es 
determinen les condicions específiques de 
contractació i comercialització de serveis de taxi i 
el règim jurídic de l'activitat de mediació].  
La 24 mai 2017, autoritatea spaniolă de 
concurenţă (CNMC) a introdus o acţiune în 
contencios împotriva acestui decret, susţinând că 
dispoziţii ale sale ce vizează serviciile de 
intermediere nu respectă principiile necesităţii şi 
proporţionalităţii; cf. comunicatul de presă. 
110

 i.e. formă juridică specifică dreptului spaniol.  

permită interacţiunea cu clienţii (tratarea 
plângerilor); îndeplinirea obligaţiilor legale 
(de ordin fiscal, de dreptul muncii, 
comercial, în materia protecţiei datelor cu 
caracter personal); încheierea unei 
asigurări de răspundere; deţinerea unui 
sistem de comunicare care permite 
transmiterea datelor şi alocarea serviciilor 
de taxi, fie prin frecvenţă radio, fie prin 
sistem telematic etc.; justificarea legăturii 
între societate şi titularii unui număr 
minim de licenţe, determinat de 
autoritatea competentă în funcţie de 
numărul de licenţe de taxi pentru 
municipalitatea sau zona în cauză111; 
adoptarea unor reguli interne de 
funcţionare în scopul supravegherii 
(privind sistemul de atribuire de servicii, 
sistemul de abonament, regimul tarifar, 
gestionarea relaţiilor cu clienţii etc.); 
existenţa unei aplicaţii de internet pentru 
dispozitive mobile sau analoage pentru 
tratarea plângerilor de la utilizatori (în 
cazul în care serviciile sunt prestate prin 
mijloace electronice). 

Exercitarea activităţii de intermediere este 
supusă unei notificări prealabile către 
autorităţile administrative regionale şi 
controlului respectivelor autorităţi. 
Prestatorul acestor activităţi are, printre 
altele, obligaţia de a menţine un registru 
anual care să precizeze datele de 
identificare a operaţiilor desfăşurate. 

Decretul stabileşte reguli privind plata 
şoferului de întreprinderea de 
intermediere. 

În privinţa răspunderii pentru prestarea 
adecvată a serviciului de taxi, aceasta 
revine, în general, titularului licenţei de 
taxi, iar ca excepţie întreprinderii de 

                                                           
111

 Numărul minim de licenţe ar urma să fie stabilit 
prin ordin al departamentului competent în 
materia transportului din cadrul guvernului 
regional (Administración de la Generalidad de 
Cataluña / Administració de la Generalitat de 
Catalunya). 

http://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2017/20170524_NP_LGUM_Decreto_Generalitat.pdf
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intermediere; decretul enumeră situaţiile 
în care este ţinută să răspundă respectiva 
întreprindere: împrejurarea de a nu presta 
serviciul în mod nejustificat; încălcarea 
regimului tarifar, dacă plata se realizează 
către întreprinderea de intermediere; 
contractarea de şoferi de taxi neautorizaţi 
(„fără a se aduce atingere răspunderii 
administrative incidente”). 

Decretul stabileşte un termen de un an de 
conformare pentru societăţile care 
efectuează activităţi de intermediere. 

În privinţa regimului sancţionator, Legea 
nr. 19/2003 privind serviciile de taxi, 
modificată, califică printre cele mai grave 
încălcări ale legii şi realizarea fără drept a 
activităţii de mediere în contractarea 
serviciilor de taxi, inclusiv oferirea acelor 
servicii. Printre sancţiunile care se pot 
aplica acelei categorii de încălcări ale legii 
este şi aceea a imobilizării imediate a 
autovehiculului.  

1.2.10. SUEDIA 

La 23 iulie 2015, guvernul suedez a iniţiat 
o investigaţie specială referitoare la taxi şi 
la utilizarea în comun a unui autovehicul 
(samåkning)112, termenul iniţial pentru 
prezentarea raportului fiind stabilit la 1 
iulie 2016, prelungit apoi pentru luna 
decembrie a anului 2016. 

Investigaţia urmărea trei direcţii: în primul 
rând, evaluarea şi eventual propunerea 
utilizării obligatorii a taximetrelor de 
taxiuri, fără excepţie113; în al doilea rând, 
studierea necesităţii unei noi categorii de 
transporturi comerciale de pasageri şi 
eventual formularea de propuneri; în al 
treilea rând, revizuirea şi, dacă era 
necesar, prezentarea de amendamente 
sau clarificări pentru regulile privind 
utilizarea în comun a unui autovehicul 
                                                           
112

 Anpassning till nya förutsättningar för taxi och 
samåkning.  
113

 Precum permite în prezent cadrul normativ în 
vigoare – Legea 2012:211 etc.; a se vedea supra 
secţiunea (1.1.13). 

între particulari. Obiectivul principal al 
misiunii era de ordin fiscal, iar un alt 
obiectiv rezida în adaptarea la noile 
tehnologii a cadrului legislativ în vigoare, 
aplicabil taxiurilor şi utilizării în comun a 
unui autovehicul. 

Raportul a fost prezentat la 30 noiembrie 
2016114. Printre altele, raportul relevă 
absenţa unei definiţii în legislaţie a 
utilizării în comun a unui autovehicul 
(samåkning), astfel încât, potrivit legii în 
vigoare, utilizarea în comun trebuie 
calificată ca servicii de taxi. Ancheta a 
susţinut necesitatea unei distincţii clare 
între cele două categorii115, astfel că: în 
primul rând, utilizarea în comun a unui 
autovehicul – de cunoscuţi (persoane care 
se cunosc) – trebuie să rămână 
nereglementată; în al doilea rând, 
utilizarea în comun a unui autovehicul – 
de persoane care nu se cunosc – şi 
împărţirea cheltuielilor de călătorie nu 
trebuie definite ca operaţii de taxi şi ar 
trebui să fie posibile pentru orice 
destinaţie; în al treilea rând, proprietarul 
autovehiculului şi/sau şoferul nu trebuie 
să poată obţine profit economic din 
utilizarea în comun a unui autovehicul. În 
privinţa costurilor, raportul sugerează 
posibilitatea deducerii fiscale a unor 
cheltuieli. 

În scopul evitării riscului de creştere a 
serviciilor clandestine de taxi, calificate ca 
utilizare în comun a unui autovehicul, 
raportul susţine continuarea actualelor 
măsuri de cercetare penală şi de control în 
cazul suspiciunii de servicii ilegale de taxi. 

În privinţa platformelor digitale (care 
facilitează utilizarea în comun), comisia de 
anchetă a examinat posibilitatea 
autorizării lor în calitate de intermediari, 

                                                           
114

 Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i 
övermorgon.  
115

 Potrivit raportului, distincţia între cele două se 
impune în vederea evitării oricărei concurenţe 
neloiale pe piaţa serviciilor de taxi. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/07/dir.-201581
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/07/dir.-201581
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201686
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201686
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iar nu de prestatori de servicii de 
transport; concluzia a fost totuşi aceea că 
indiferent de calificarea platformelor, 
trebuie să li se impună o procedură de 
autorizare sau notificare. Mai mult, 
comisia de anchetă a examinat şi aspectul 
eventualei necesităţi a unei legislaţii care 
să combată utilizarea „social media” 
pentru servicii ilegale de taxi, concluzia 
fiind aceea că „social media” trebuie 
calificate ca servicii ale societăţii 
informaţionale. 

1.2.11. UNGARIA 

Legea nr. LXXV din 24 iulie 2016116 
reglementează consecinţe juridice şi 
sancţiuni ale transportului de persoane cu 
autovehiculul fără a deţine o licenţă în 
acest sens. 

Unul dintre obiectivele urmărite de lege 
este blocarea accesului la internet pentru 
servicii ilegale de taxi ori asimilate. 
Autoritatea de transport dispune blocarea 
temporară până la 365 de zile a aplicaţiilor 
care intermediază sau organizează servicii 
de transport de persoane cu scop lucrativ. 
Sunt vizate acele aplicaţii – informaţii 
publicate prin intermediul reţelelor de 
transmisie electronică – care asigură 
utilizarea serviciului de transport de 
persoane, sau care promovează, 
facilitează în mod direct utilizarea acelui 
serviciu, prin prezentarea paşilor necesari 
pentru utilizare. Decizia privind blocarea 
temporară a accesului la informaţiile 
electronice se aduce la cunoştinţa 
publicului prin intermediul unui anunţ al 
autorităţii de transport, care este 
menţinut 15 zile pe pagina de internet a 
acelei autorităţi. 

                                                           
116

 2016. évi LXXV. törvény az engedély nélkül, 
személygépkocsival végzett személyszállító 
szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről. 

Executarea procedurii de blocare 
temporară revine Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii şi Media117. 

Legea prescrie şi sancţiunea amenzii (între 
50.000 şi 200.000 de forinţi) pentru 
furnizori ai unor atari aplicaţii, sancţiune 
care poate fi aplicată în mod repetat, în 
cursul neîndeplinirii obligaţiilor. 

O altă sancţiune este scoaterea din 
circulaţie, pentru o perioadă determinată 
în legislaţia privind transportul rutier pe 
drumuri publice, a unui autoturism folosit 
în transportul rutier pe drumuri publice 
fără autorizaţie. 

 

 

 

 

18 mai 2017 
actualizare 14 iunie 2017 

                                                           
117

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – 
„NMHH”. 
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Anexa 

Cadrul funcţionării platformelor electronice pentru servicii de transport de persoane în state membre ale Uniunii 

Europene (cu legislaţie specială) 

 

STATUL 
ŞI STADIUL CADRULUI 

LEGISLATIV 

DISTINCŢIE ÎNTRE 
TIPURI DE SERVICII 
(TAXI, RESPECTIV 

SERVICII DE 
TRANSPORT 

INTERMEDIATE DE 
PLATFORME) 

REGLEMENTĂRI SPECIFICE 
PRIVIND OPERATORUL / 

PLATFORMA 
ELECTRONICĂ 

REGLEMENTĂRI 
PRIVIND ŞOFERII ŞI 

TARIFELE 

ALTE OBSERVAŢII SANCŢIUNI (ŞI 
CONTROL) 

Belgia  
(Regiunea Bruxelles 
Capitală) 
reglementări 
preconizate (2017 / 
2018) 

nu – noul regim în 
cadrul sectorului taxi 

- cerinţa unui sediu în 
Belgia; obligaţia 
înregistrării prealabile;  
- obligaţia de a păstra 
registre ale şoferilor, 
autovehiculelor şi 
călătoriilor 

- dispozitive la bord; 
- obligaţii de informare 
(prealabilă) cu privire la 
tarife şi împotriva 
mecanismelor de 
ajustare dinamică a lor 

- reguli de protejare a 
şoferilor în raporturile cu 
platformele (inclusiv 
privind tarifele);  
- interzicerea clauzelor de 
exclusivitate în raporturile 
între platforme şi şoferi 

- retragerea 
acordului de 
funcţionare şi 
interzicerea 
funcţionării pe 
teritoriul regiunii 

Danemarca 
legislaţie preconizată 
(acord politic) 

nu – regim comun 
(unitar) 

- obligaţii privind păstrarea 
de informaţii privind 
activităţile desfăşurate 

- „liberalizare” parţială a 
tarifelor, cu plafonare şi 
reguli detaliate – 
autonomie în stabilirea 
propriilor tarife; două 
tipuri de tarife; 
plafoanele se pot 
modifica doar 
trimestrial 
 

- regula soluţionării 
alternative a litigiilor; 
- regim tranzitoriu – 3 ani 

- organism 
independent 
pentru 
soluţionarea 
plângerilor 
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Estonia 
reglementări în 
procedură legislativă 

da – noul regim 
distinct 
- servicii doar prin 
platforme  

- obligaţie de înregistrare 
prealabilă; 
- informări periodice 
pentru autorităţi 
 

- informarea prealabilă 
a clientului cu privire la 
tarifare 

- accesul clientului la 
evaluarea serviciilor 
platformei  

 

Finlanda 
în vigoare (din 2018) 

 - informări periodice 
pentru autorităţi – cu 
privire la sumele primite şi 
la plăţi 

- informare prealabilă a 
clientului asupra 
tarifelor (atât din partea 
şoferului, cât şi a 
platformei); 
- posibilitatea de 
intervenţie a 
autorităţilor cu 
competenţe de control 
în cazul creşterii 
tarifelor 
 

- ocrotirea drepturilor 
consumatorilor 
(pasagerilor) de 
Ombudsmanul pentru 
consumatori 

- competenţe 
generale de 
control pentru 
autoritatea de 
siguranţă în 
transporturi 

Franţa 
în vigoare 

da - noul regim distinct - autorizare prealabilă şi 
declaraţii anuale;  
- profesionistul se asigură 
de respectarea legii de 
şoferi şi de vehiculele 
utilizate (răspundere de 
plin drept) 
 

- şoferul trebuie să fie 
profesionist; 
- obligaţia încheierii de 
asigurări de răspundere 

- interzicerea clauzelor de 
exclusivitate în raporturile 
între platforme şi şoferi 

- administrative 
şi penale, inclusiv 
răspunderea 
penală a 
persoanelor 
juridice 

Italia  
reglementări 
preconizate / 
propuneri de 
amendare a 
legislaţiei în vigoare 

da – a treia categorie - înregistrarea într-un 
registru public 

- calificarea noii 
categorii de şoferi 
(particulari) ca lucrători 
ocazionali; înscrierea lor 
într-un registru regional 
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Lituania  
în vigoare 

nu – în cadrul 
serviciilor de transport 
de persoane şi taxi 

- organizatorul 
(intermediarul) 
transportului se asigură de 
respectarea condiţiilor 
legale pentru serviciul de 
transport 

 - contract de transport 
încheiat prin mijloace 
electronice;  
- transportatorul poate 
împuternici intermediarul 
transportului să îl 
reprezinte 

 

Portugalia 
reglementări în 
procedură legislativă 

da – distinct de 
serviciile de taxi 
(serviciu doar prin 
mijloace electronice) 

- obligaţie de înregistrare 
prealabilă; informarea 
publicului;  
- cerinţa sediului pe 
teritoriul naţional;  
 

- pentru şofer - 
prezumarea existenţei 
unui contract de muncă; 
- informarea prealabilă a 
clientului cu privire la 
formula de calcul a 
tarifului; 
- tarifele se vor stabili în 
mod liber;  
- plata electronică;  

 

- regula soluţionării 
alternative a litigiilor 

 

Regatul Unit 
(Londra) 
în vigoare 

- nu (regim inclus în 
materia închirierii 
vehiculelor cu şofer) 

- licenţă pentru operator;  
- un operator se poate 
apăra făcând dovada 
diligenţei în împiedicarea 
utilizării unui vehicul 
nelicenţiat; 
- obligaţia informării 
autorităţilor cu privire la 
schimbarea modelului de 
afaceri  

- licenţă pentru şofer; 
cerinţe de ordin lingvistic;  
- obligaţia încheierii unei 
asigurări de răspundere; 
- reguli privind informarea 
prealabilă asupra tarifelor 

- reguli privind plata 
şoferului de taxi de 
întreprinderea de 
intermediere 

 

Spania 
(Catalonia) 
în vigoare 
 

nu – noile reguli suit 
incluse în regimul de 
taxi 

- statut de persoană 
juridică;  
- obligaţia înregistrare;  
- varii obligaţii – registru 
anual al operaţiilor 

 - reguli privind plata 
şoferului de întreprinderea 
de intermediere; 
- reguli privind 
răspunderea şoferului sau 
întreprinderii de 

- imobilizarea 
imediată a 
autovehiculului 
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intermediere;  
- obligaţia deţinerii unui 
sistem electronic de 
tratare a plângerilor 
 

Ungaria 
în vigoare 

nu - taxi    - blocarea 
temporară a 
„aplicaţiilor” 
(până la 365 de 
zile);  
- amenzi 
repetate; 
- blocarea 
autoturismului 
folosit în 
activităţi fără 
autorizaţie 
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II. HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI DIN STATE 
MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 

PRIVIND ACTIVITĂŢI DE TIP „UBER” 

 

2.1. Măsuri provizorii 

(ordonanţe preşedinţiale) 

 

2.1.1. BELGIA 

Tribunalul comercial din Bruxelles – 

hotărârea din 31 martie 2014 (Taxi 

Radio Bruxellois/Uber Belgium)118 

Acţiunea – introdusă de Taxi Radio 

Bruxellois – avea ca obiect constatarea 

unui act contrar practicilor loiale de 

piaţă şi pronunţarea unei ordonanţe 

de încetare.  

Instanţa a admis acţiunea, constatând 

că, prin transmiterea de cereri de 

efectuare a unor curse către şoferi 

care nu dispuneau de autorizaţia 

impusă de lege119, Uber săvârşise un 

act contrar practicilor loiale ale pieţei. 

Au fost impuse penalităţi cominatorii – 

constând în 10.000 euro pentru 

fiecare încălcare constatată ulterior 

comunicării hotărârii.120 

                                                           
118

 Tribunal de commerce de Bruxelles. 
119

 i.e. Ordonnance du 27 avril 1995 de la 
Région de Bruxelles-Capitale, relative aux 
services de taxi et aux services de location de 
voitures avec chauffeurs. 
120

 A se vedea reacţia subsecventă (15 aprilie 
2014) a lui Neelie Kroes, la acel moment 
membrul Comisiei Europene cu atribuţii în 
materia concurenţei: „Crazy court decision to 
ban Uber in Brussels”.  

Tribunalul comercial din Bruxelles 

(camera neerlandofonă) – hotărârea 

din 23 septembrie 2015 (Uber 

Belgium/Taxi Radio Bruxellois) 

Uber a atacat hotărârea din martie 

2014 la Tribunalul comercial din 

Bruxelles.  

Instanţa a menţinut soluţia iniţială, 

dispunând Uber să înceteze practicile 

de transmitere de cereri de curse 

remunerate pe teritoriul regiunii 

Bruxelles Capitală către şoferi care nu 

posedau licenţa impusă de lege, 

acelea fiind acte contrare practicilor 

loiale ale pieţei. Penalităţile au fost 

menţinute la 10.000 euro pentru 

fiecare încălcare constatată ulterior 

hotărârii, cuantumul lor maxim fiind 

stabilit la 1 milion de euro. 

 În consecinţă, cu începere din 

septembrie 2015, aplicaţia 

UberPop şi-a încetat 

funcţionarea în Bruxelles. Au 

continuat să fie active două 

alte aplicaţii – UberX şi 

UberBlack, cu 300 de şoferi cu 

licenţă şi 30.000 de utilizatori. 

Tot prin acea hotărâre, Tribunalul 

comercial din Bruxelles a sesizat 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

cu o întrebare preliminară121. 

                                                           
121

 Având următoarea formulare: „Principiul 
proporţionalităţii consacrat la articolul 5 TUE 

http://www.ie-forum.be/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/IEFBE/IE-Forum_be%20Tribunal%20de%20commerce%20Bruxelles%2031%20mars%202014,%20IEFbe%20782%20(Taxi%20Radio%20Bruxellois%20contre%20Uber%20Belgium).pdf
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/kroes/en/content/crazy-court-decision-ban-uber-brussels-show-your-anger.html
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/kroes/en/content/crazy-court-decision-ban-uber-brussels-show-your-anger.html
http://www.lcii.eu/wp-content/uploads/2015/10/Pr%C3%A9s.-Comm.-Brux.-23.9.15-Uber-Traduction-fran%C3%A7aise-LCII-D.-MUHEME-N.-NEYRINCK.pdf
http://www.lcii.eu/wp-content/uploads/2015/10/Pr%C3%A9s.-Comm.-Brux.-23.9.15-Uber-Traduction-fran%C3%A7aise-LCII-D.-MUHEME-N.-NEYRINCK.pdf
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Prin ordonanţa din 27 octombrie 

2016, Uber Belgium/Taxi Radio 

Bruxellois, C-526/15, 

ECLI:EU:C:2016:830, Curtea de Justiţie 

a refuzat să răspundă la acea 

întrebare, arătând că decizia prin care 

fusese sesizată cuprindea o descriere 

sumară şi contradictorie a serviciului 

furnizat de Uber122. 

2.1.2. FRANŢA 

Tribunalul Comercial din Paris, 

ordonanţa privind măsuri provizorii 

din 1 august 2014 (Association 

française des taxis / SAS Uber France şi 

SARL Uber BV)123 

                                                                             
şi la articolul 52 alineatul (1) din [Carta 
drepturilor fundamentale] coroborat cu 
articolele 15, 16 şi 17 din cartă şi cu articolele 
28 TFUE şi 56 TFUE, trebuie interpretat că se 
opune unei reglementări precum cea 
prevăzută în Ordonanţa Regiunii Bruxelles-
Capitală din 27 aprilie 1995 privind serviciile 
de taxi şi serviciile de închiriere de vehicule cu 
conducător auto, înţeleasă în sensul că 
noţiunea „servicii de taxi” se aplică şi în cazul 
conducătorilor auto particulari neremuneraţi 
care practică ride-sharing (utilizarea în comun 
a vehiculelor) prin acceptarea unor solicitări 
de curse care le sunt propuse prin intermediul 
unei aplicaţii software a întreprinderilor Uber 
BV şi alţii stabilite în alt stat membru?” – JO C 
429, 21.12.2015, p. 9. 
122

 „Il ressort, en effet, de la question 
préjudicielle adressée à la Cour que ce service 
est qualifié de «covoiturage» (ridesharing 
dans le texte de cette question), activité 
définie usuellement comme l’utilisation d’une 
même voiture particulière par plusieurs 
personnes effectuant le même trajet, afin 
d’alléger le trafic routier et de partager les 
frais de transport, alors même qu’il découle 
de la décision de renvoi, lue dans son 
ensemble, que ledit service est décrit comme 
prenant la forme de courses effectuées par un 
chauffeur et dont la destination est fixée par 
le seul passager.” – considerentul 28 din 
ordonanţă. 
123

 Tribunal de commerce de Paris, 
ordonnance de référé; cf. şi aici. 

Tribunal de commerce de Paris a fost 

sesizat cu susţinerea că tarifele pentru 

servicii propuse de Uber încălcau vădit 

regulile în vigoare la acea dată privind 

informarea clientului, la momentul 

rezervării VTC (vehicule de transport 

cu şofer), cu privire la preţul total al 

prestaţiei124 şi constituiau o practică 

de concurenţă neloială; s-a cerut ca 

instanţa să dispună ca, începând de la 

pronunţarea ordonanţei, Uber să 

propună tarife de transport de 

persoane în conformitate cu 

dispoziţiile de reglementare, sub 

sancţiunea unor penalităţi cu titlu 

cominatoriu de 30.000 euro pentru 

fiecare zi de întârziere. 

Printre premisele instanţei au fost, pe 

de o parte, constatarea existenţei unei 

situaţii de concurenţă pe piaţa 

transportului cu rezervare prealabilă 

între taxiuri şi VTC, deşi cele două 

profesii sunt supuse unor reglementări 

diferite, şi pe de altă parte, faptul că 

Uber nu era ca atare prestator al 

serviciului de transport, ci acţiona ca 

intermediar, punând în legătură 

persoane care exploatau VTC şi 

particulari, printr-o aplicaţie 

informatică pe care a dezvoltat-o. 

Instanţa a interzis Uber să stabilească 

şi să adreseze clienţilor partenerilor 

                                                           
124

 Cf. art. R231-1-4 din Codul turismului (Code 
du tourisme): „Sans préjudice de la possibilité 
de commandes complémentaires facturées 
ultérieurement, les conditions fixées à l'avance 
mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent 
le prix total de la prestation ayant motivé la 
commande qui doit être communiqué au client 
au moment de la réservation préalable. La 
méconnaissance de cette obligation est punie 
dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 
du code de la consommation”.  
Dispoziţia a fost abrogată cu începere din 16 
octombrie 2014. 

http://droitdupartage.files.wordpress.com/2014/09/ordonnance-tc-paris-uber-1er-aout-2014.pdf
http://droitdupartage.files.wordpress.com/2014/09/ordonnance-tc-paris-uber-1er-aout-2014.pdf
http://droitdupartage.com/2014/09/02/uber-devant-le-tribunal-de-commerce-de-paris-analyse-de-lordonnance-du-1er-aout-2014
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săi care exploatează VTC, în calitate de 

mandatar ai celor din urmă, facturi ale 

curselor realizate care să detalieze 

preţul în funcţie de durata cursei şi de 

distanţa parcursă, impunând penalităţi 

de 15.000 euro pentru fiecare 

încălcare constatată. 

Tribunalul comercial din Nanterre – 

hotărârea din aprilie 2016125 

Reclamanţii – G7, Taxis Bleus şi mai 

mulţi şoferi de taxi – au sesizat 

Tribunal de commerce de Nanterre 

cerând obligarea Uber să înceteze 

orice parteneriat cu acei şoferi care 

exercitau o activitate în mod ilicit în 

temeiul legislaţiei în domeniul 

transporturilor de persoane sau care 

nu deţineau un titlu profesionist de 

VTC, susţinându-se producerea de 

pierderi ca urmare a acţiunilor Uber, 

de concurenţă neloială împotriva VTC. 

Instanţa a respins cererile. S-a reţinut 

că Uber efectuase suficiente verificări 

privind statutul şoferilor parteneri, 

astfel că impunerea pentru Uber a 

unor verificări permanente ca şoferii 

care operează prin intermediul 

aplicaţiei Uber să fie titulari ai unor 

autorizaţii necesare depăşea 

obligaţiile legale şi reglementare. A 

fost respinsă şi susţinerea existenţei 

unei concurenţe neloiale, 

constatându-se, printre altele, că 

prejudiciile susţinute de reclamanţi şi 

legătura de cauzalitate între fapte şi 

prejudicii nu fuseseră dovedite.  

 

 

                                                           
125

 Taxis versus VTC: Uber gagne une manche 
contre G7 . 

2.1.3. GERMANIA 

UberPop 

Tribunalul Regional din Berlin – 

decizia din 11 aprilie 2014, dosarul nr. 

15 O 43/14126 

Printr-o cerere de măsuri provizorii, 

instanţa a interzis Uber în landul 

Berlin, arătând că, independent de 

calificarea sa ca „transportator”, în 

sensul PBefG, conduita Uber trebuia 

considerată contrară Legii împotriva 

concurenţei neloiale (UWG127), în 

măsura în care, în calitate de 

intermediar, Uber contribuise, cel 

puţin, la încălcarea PBefG. Uber a 

încălcase şi obligaţia prescrisă prin 

lege de întoarcere a autovehiculului la 

garaj ulterior încheierii cursei, dat fiind 

că, în fapt, aplicaţia permitea şoferilor 

să preia din stradă călătorii. 

Interdicţia era compatibilă cu dreptul 

Uniunii Europene, în măsura în care, în 

speţă, nu era incidentă libera circulaţie 

a serviciilor. 

Tribunalul Regional din Frankfurt pe 

Main – decizia din 25 august 2014, 

dosarul nr. 2-03 O 329/14128 

Cererea de măsuri provizorii, 

introdusă de organizaţia germană a 

întreprinderilor de taxi129, s-a 

                                                           
126

 Landgericht Berlin; sau aici.  
127

 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 
UWG; o versiune în limba engleză. 
Instanţa a admis cererea de măsuri provizorii 
în temeiul art. 12 alin. (1) din UWG: 
„Provisional injunctions can be granted in 
order to secure the claim to cease and desist 
specified in this Act, also without exposition 
and substantiation of the conditions required 
by sections 935 and 940 of the Civil Procedure 
Code”. 
128

 Landesgericht Frankfurt am Main.  
129

 Taxi Deutschland Servicegesellschaft für 
Taxizentralen. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/uber-gagne-une-manche-contre-g7-ce-n-est-que-partie-remise-taxis-561625.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/uber-gagne-une-manche-contre-g7-ce-n-est-que-partie-remise-taxis-561625.html
http://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2014/mdb-senatsverwaltungen-justiz-kammergericht-presse-15_o_43_14_urteil_vom_11.4.2014_landgericht_berlin_anonymisiert.pdf
http://www.verkehrslexikon.de/Texte/Rspr6715.php
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7354086
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întemeiat pe Legea împotriva 

concurenţei neloiale (UWG). 

Instanţa a interzis – pe întreg teritoriul 

german – transmiterea, prin 

intermediul aplicaţiei, de cereri de 

transport de pasageri către şoferi care 

nu dispun de o autorizare în temeiul 

Legii privind transportul de pasageri 

(Personenbeförderungsgesetz – 

PBefG), în cazul în care costul 

călătoriei depăşeşte cheltuielile 

aceleia. 

Măsurile provizorii au fost dispuse, în 

temeiul art. 5 alin. (3) din 

Regulamentul nr. 44/2001130, în 

vigoare la acel moment, împotriva 

Uber BV (din Ţările de Jos), privind 

instanţa competentă; s-a arătat că 

aplicabilitatea dreptului german 

decurgea din art. 6 alin. (1) din 

Regulamentul 864/2007 („Roma 

II”)131. 

Instanţa a reţinut că părţile în litigiu 

erau concurente, oferind servicii 

similar în acelaşi cerc de clienţi. În 

plus, chiar dacă pârâta, Uber, nu 

presta în mod direct servicii de 

transport, era cel puţin participantă la 

o încălcare săvârşită de şofer, ce 

presupune ocolirea legislaţiei (PBefG), 

şi era implicată în calcularea 

preţurilor.  

Ulterior, la 16 septembrie 2014, 

Tribunalul Regional din Frankfurt pe 

                                                           
130

 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al 
Consiliului din 22 decembrie 2000 privind 
competenţa judiciară, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor în materie civilă şi 
comercială. 
131

 Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 
iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor 
necontractuale („Roma II”). 

Main a revocat acele măsuri provizorii 

pentru motive de procedură – 

dispariţia urgenţei132. 

2.1.4. ITALIA 

Tribunale di Milano – ordonanţa 

(ordinanza) din 25 mai 2015, 

confirmată la 2 iulie 2015 (TaxiBlu şi 

alţii/Uber şi alţii)133 – UberPop 

În 2015, societăţi care gestionau 

servicii de taxi prin radio în Milano, 

Torino şi Genova, precum şi sindicate 

şi asociaţii profesionale şi operatori de 

taxi au sesizat Tribunalul din Milano 

(Tribunale di Milano) ca, prin 

intermediul unor măsuri provizorii, să 

interzică utilizarea serviciului 

UberPop. Reclamanţii au susţinut că 

Uber gestiona un sistem echivalent 

serviciului de taxi prin radio (radio 

taxi), prin care recrutase şoferi care 

ofereau un serviciu ilegal, pentru 

motivul încălcării legislaţiei în vigoare 

(precum şi principiile integrităţii 

profesionale). 

Temeiul acelei acţiuni a fost 

reprezentat de art. 2598 alin. (3) din 

Codul civil italian, care sancţionează 

concurenţa neloială. 

Prin ordonanţa sa, Tribunalul din 

Milano a admis parţial cererea, 

interzicând utilizarea aplicaţiei 

UberPop, şi a stabilit cu titlu de 

penalităţi cominatorii suma de 20.000 

euro pentru fiecare zi de întârziere în 

conformarea Uber cu acea interdicţie, 

din cea de-a cincisprezecea zi de la 

comunicarea ordonanţei. 

Printre altele, instanţa a făcut referire 

la autonomia deplină a legiuitorului 

                                                           
132

 Cf. şi comunicatul de presă al Uber. 
133

 Hotărârea. 

http://newsroom.uber.com/germany/uber-begrust-die-entscheidung-des-landgerichts-frankfurt-zur-aufhebung-der-einstweiligen-verfugung-gegen-uberpop-3
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2015/05/ordinanza%20.pdf
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naţional (la piena autonomia del 

legislatore nazionale) de a aplica 

sectorului de taxi o reglementare 

specifică care să implică concesiunea 

unui titlu care să autorizeze 

exercitarea acelui drept. 

Fundamentul concurenţial al acţiunii 

introduse de reclamante impunea 

verificarea existenţei unui raport de 

concurenţă care trebuia apreciat în 

concret în legătură cu activitatea 

părţilor şi cu capacitatea lor efectivă 

de a se adresa aceleiaşi clientele, 

actuală sau potenţială. 

Instanţa a respins susţinerea Uber, 

potrivit căreia UberPop constituia o 

simplă aplicaţie informatică, arătând 

că ansamblul (complexul) activităţilor 

pe care le derula Uber părea a depăşi 

cadrul unui simplu intermediar, 

implicând aspecte directe de ordin 

organizatoric, împrejurare care 

apropia UberPop de încadrarea 

juridică a transportatorului în sensul 

Codului civil italian (art. 1678 şi 1681).  

În speţă, conduita (comportamento) 

societăţilor Uber – de organizare şi 

stimulare a activităţii unor şoferi 

neautorizaţi (autisti abusivi) şi de a 

obţine câştiguri (proventi) din acele 

activităţi – se afla cu siguranţă într-o 

legătură indisolubilă cu activităţile 

şoferilor individuali (singoli autisti) 

care, prin conduita lor încălcau 

legislaţia în materia serviciilor de taxi, 

exploatând într-un mod exponenţial, 

capacitatea de alterare a pieţei 

(capacita di alterazione del mercato), 

supuse unei reglementări 

administrative şi unui nivel tarifar. 

Tribunale di Torino – sentinţa 

(sentenza) din 24 martie 2017 (Uber 

Italy şi alţii/Società Cooperativa 

Pronto Taxi) – au fost menţinute 

măsurile provizorii împotriva UberPop 

– a se vedea infra (2.2.4) 

2.1.5. PORTUGALIA 

Tribunalul din Lisabona – hotărârea 

din 23 aprilie 2015 (ANTRAL/Uber)134 

Instanţa a admis cererea ANTRAL 

(Associação Nacional dos Transportes 

Rodoviários em Automóveis Ligeiros) – 

asociaţie profesională ce grupează 

întreprinderi din sectorul de transport 

rutier de pasageri cu autovehicule – şi 

a dispus încetarea imediată a 

activităţii Uber în Portugalia, inclusiv 

închiderea site-ului de internet şi 

aplicaţiei, sistarea activităţilor de 

transport mediate de respectiva 

aplicaţie, precum şi interzicerea 

utilizării cărţilor de credit şi a 

sistemelor de plată prin internet în 

scopul înregistrării pe platforma Uber. 

A fost reţinută susţinerea ANTRAL, 

potrivit căreia modelul economic al 

Uber nu respecta cerinţele legale de 

acces la activitatea de transport de 

pasageri şi de control al acelei 

activităţi, nu se întemeia pe vreo 

structură de costuri fixă şi nu suporta 

costuri pentru obţinerea unor permise 

şi licenţe de la autorităţile 

competente, de achiziţie şi adaptare a 

vehiculelor, de întreţinere şi reparare 

a lor, de contractare şi formare a 

şoferilor, pentru asigurarea necesară 

pentru transportul de pasageri cu titlu 

oneros, şi nici cele de ordin fiscal. Or, 

Uber obţinea profit, practic fără 

                                                           
134

 Tribunal da Comarca de Lisboa; cf. şi 
Tribunal de Lisboa proíbe atividade da Uber 
em Portugal. Para já . 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/31/uber-taxi-ordinanza-tribunale-torino
http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/31/uber-taxi-ordinanza-tribunale-torino
http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/31/uber-taxi-ordinanza-tribunale-torino
http://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2015/04/decisao-comarca-de-lisboa-uber.pdf
http://observador.pt/2015/04/28/tribunal-da-relacao-lisboa-proibe-atividade-da-uber-portugal
http://observador.pt/2015/04/28/tribunal-da-relacao-lisboa-proibe-atividade-da-uber-portugal
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costuri, cu excepţia plăţii (comissão) 

făcută şoferilor pe care îi utiliza. 

Pe de o parte, activitatea Uber 

constituia o practică de concurenţă 

nelegală, dificil de controlat, puternic 

dăunătoare şi dificil de reparat pentru 

sectorul în cauză, iar pe de altă parte, 

prezenta un risc serios pentru public, 

în general, întrucât transportul de 

pasageri este reglementat în scopul 

protejării publicului; ea era în fapt o 

activitate ilegală, care utiliza o 

publicitate înşelătoare şi care 

constituia un risc pentru utilizator. 

2.1.6. ROMÂNIA 

Tribunalul Specializat Cluj – 

ordonanţa preşedinţială135 nr. 2268 

din 16 noiembrie 2016136 (Uber este 

serviciu de transport) 

„Asociaţia de Monitorizare Taxi 

Transilvania” a chemat în judecată pe 

SC Uber Systems Romania SRL şi Rasier 

Operations B.V., solicitând încetarea, 

respectiv interzicerea practicilor de 

concurenţă neloială constând în 

furnizarea de servicii de transport 

public, contra cost, de persoane cu un 

autoturism, fără a deţine autorizaţiile 

prevăzute de lege, în principal pe 

teritoriul României şi, în subsidiar, pe 

raza municipiului Cluj-Napoca, până la 

                                                           
135

 Procedura ordonanţei preşedinţiale este 
definită la art. 997 alin. (1) din noul Cod de 
procedură civilă (Legea nr. 134/2010, cu 
modificări ulterioare) în sensul în care 
„[i]nstanţa de judecată, stabilind că în 
favoarea reclamantului există aparenţa de 
drept, va putea să ordone măsuri provizorii în 
cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept 
care s-ar păgubi prin întârziere, pentru 
prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-
ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea 
piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”. 
136

 http://rolii.ro. 

soluţionarea definitivă a cauzei având 

ca obiect o acţiune în concurenţă 

neloială, care face obiectul cauzei 

principale137. 

Instanţa a admis, în parte, cererea de 

ordonanţă preşedinţială – şi a dispus 

încetarea furnizării de Uber a 

serviciilor de transport public, contra 

cost, în municipiul Cluj Napoca, până 

la soluţionarea cauzei principale. 

Argumentul a fost acela că „[…] 

activitatea de transport de persoane 

similară celei în speţă este specifică 

unei activităţi strict reglementate, 

încălcarea dispoziţiilor legale privind 

funcţionarea pe piaţă fiind de natură 

să aducă atingere atât principiului 

concurenţei loiale, astfel cum aceasta 

este definită de art. 11 lit. a) din Legea 

nr. 11/1991138, cât şi drepturilor 

consumatorilor, care au dreptul de a 

beneficia de protecţia stabilită de 

norma legală în ceea ce priveşte 

prestarea serviciilor de transport 

public, precum cele din speţă.” 

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, 

decizia civilă nr. 102 din 16 februarie 

2017139 (Uber nu este serviciu de 

transport) 

Instanţa a admis apelul formulat de 

Uber Systems Romania şi Rasier 

Operations împotriva ordonanţei 

preşedinţiale nr. 2268/2017. 

Un aspect central al motivării expuse 

de instanţă a fost acela că „Asociaţia 

de Monitorizare Taxi Transilvania”, 

                                                           
137

 În prezent, acel litigiu este pendinte la 
Tribunalul Specializat Cluj; cf. fişa dosarului în 
„Portalul instanţelor de judecată”. 
138

 Legea nr. 11/1991 privind combaterea 
concurenţei neloiale, modificată şi completată 
ulterior. 
139

 http://rolii.ro. 

http://rolii.ro/
http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000051844&id_inst=1285
http://rolii.ro/
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persoană juridică fără scop 

patrimonial, nu dovedise calitatea sa 

procesuală, mai concret întrucât nu 

putuse justifica un interes legitim, 

născut şi actual în privinţa concurenţei 

neloiale. 

Un alt aspect privea absenţa calităţii 

procesuale pasive a Uber Systems 

România şi Rasier Operations, instanţa 

reţinând că – la nivelul aparenţei de 

drept – „Uber Systems România 

realizează activităţi de marketing şi 

suport pentru Uber BV care, în esenţă, 

constau în următoarele: (i) activităţi 

de marketing constând în asigurarea 

de publicitate şi de promovare a 

aplicaţiei Uber către persoanele 

interesate de utilizarea acesteia 

respectiv (ii) activităţi de suport 

constând în verificarea documentaţiei 

prezentate de [f]urnizori (act de 

identitate, permis de conducere, talon 

al autovehiculului, asigurări, caziere 

judiciare şi caziere auto), sesiuni de 

informare a celor care doresc să 

utilizeze aplicaţia. De asemenea, 

pârâta Rasier Operations B.V., în 

aceleaşi condiţii, a încheiat, într-o 

perioadă de timp determinată (până în 

luna iulie 2016), o serie contracte cu 

[f]urnizorii, fără a deţine mijloace de 

transport destinate unei activităţi 

specifice celei de transport persoane.” 

„Curtea apreciază că, în raport de 

obiectul concret al cererii adresate 

instanţei de judecată, reţinând 

incidenţa în speţă a prevederilor 

art. 999 [din Codul de procedură civilă] 

şi având în vedere probele 

administrate cu privire la activităţile 

desfăşurate de către pârâte, nu se 

poate susţine cu temei că, la nivel de 

aparenţă a dreptului, acestea au 

prestat sau prestează activităţi de 

transport public de persoane fără a 

deţine autorizaţiile prevăzute de lege 

aşa încât să poată fi obligate la 

încetarea respectiv interzicerea 

acestora în contextul unor practici de 

concurenţă neloială invocate de 

reclamantă. 

Nu în ultimul rând, reţinând textele 

legale care definesc activităţile de 

transport şi transport public, 

activităţile desfăşurate de [Uber 

Systems România şi Rasier Operations] 

constând în punerea în legătură a unor 

persoane cu alte persoane pentru 

satisfacerea unor nevoi economice 

reciproce privind deplasarea de la A la 

B nu echivalează cu activităţi de 

transport sau activităţi de transport 

public. Activitatea de a gestiona o 

platformă tehnologică ce facilitează 

desfăşurarea de activităţi (economice 

sau de socializare) nu echivalează cu 

desfăşurarea efectivă, de către 

gestionarul platformei, a activităţilor 

ce se desfăşoară prin intermediul 

acesteia.” 

► În prezent, litigiul pe fond – având 

ca obiect acţiunea în concurenţa 

neloială – este pendinte la Tribunalul 

Specializat Cluj140. 

2.1.7. SPANIA 

2.1.7.1. Uber 

Tribunalul Comercial nr. 12 din 

Madrid – hotărârea din 9 decembrie 

2014 (Asociación Madrileña del Taxi 

contra Uber Technologies Inc)141 

                                                           
140

 Cf. fişa dosarului în „Portalul instanţelor de 
judecată”.  
141

 Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid; 
ECLI:ES:JMM:2014:74A; cf. şi comunicatul de 

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000051844&id_inst=1285
http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000051844&id_inst=1285
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-Un-juez-de-Madrid-ordena-el-cese-de-actividades-de-la-empresa-UBER-en-todo-el-territorio-nacional
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Instanţa a interzis furnizarea serviciilor 

de transport cu autovehicule, sub 

denumirea „UberPop” sau orice altă 

denumire – pe întreg teritoriul 

naţional142, pentru motivul 

concurenţei neloiale. 

Pentru prestarea serviciului de 

transport de persoane cu un vehicul 

propriu este necesară respectarea 

Legii nr. 16 din 30 iulie 1987 privind 

organizarea transportului terestru 

(LOTT), care, impune (la art. 42) 

obţinerea unei autorizaţii, fie din 

partea statului, fie a unei comunităţi 

autonome. Pe de altă parte, art. 22.2 

din acea lege stabileşte obligaţia de a 

deţine o licenţă ori autorizaţie de 

transport, atât întreprinderii, cât şi 

şoferilor, pentru a efectua serviciul de 

transport rutier de pasageri. Regula 

este dezvoltată la art. 53 din lege, în 

privinţa regimului întreprinderilor şi 

activităţilor (de transport), căruia Uber 

nu s-a conformat, precum şi la art. 91 

din lege, care abilitează pe cei 

autorizaţi să presteze servicii de 

transport de persoane pe întreg 

teritoriul naţional. Ulterior instanţa a 

făcut referire la cadrul legislativ al 

Comunităţii autonome Madrid şi a 

admis caracterul întemeiat al cererii 

de măsuri provizorii – dată fiind 

existenţa unei activităţi care încalcă 

                                                                             
presă „Un juez de Madrid ordena el cese de 
actividades de la empresa UBER en todo el 
territorio nacional”.  
142

 Iar nu doar pe teritoriul Comunităţii 
autonome Madrid, instanţa reţinând 
argumentul efectivităţii – pornind de la natura 
serviciului comercial al Uber, vocaţia sa 
transfrontalieră, voinţa sa de a ocupa într-un 
mod secvenţial piaţa de transport, fără 
îndeplinirea cerinţelor administrative impuse 
în legislaţie. 

normele juridice într-o manieră vădită 

într-un sector reglementat143. 

Tribunalul Comercial nr. 12 din 

Madrid – hotărârea din 22 mai 2015 

(Uber Technologies Inc contra 

Asociación Madrileña del Taxi)144 

Instanţa a respins acţiunea Uber 

împotriva măsurilor provizorii dispuse 

la 9 decembrie 2014. 

2.1.7.2. Cabify 

Tribunalul Comercial nr. 12 din 

Madrid – ordonanţa din 23 noiembrie 

2015 (Federación del Taxi de Madrid 

contra Maxi Mobility Spain S.L.)145 

A fost respinsă cererea de măsuri 

provizorii pentru încetarea şi 

interzicerea prestării de servicii de 

transport de pasageri cu autovehicule 

închiriate cu şofer, prin utilizarea 

aplicaţiei Cabify, pentru motivul că, la 

acel moment, societatea pârâtă era 

activă de mai mulţi ani. 

2.1.7.3. Blablacar 

Tribunalul Comercial nr. 2 din Madrid 

– ordonanţa din 26 ianuarie 2016 

(Confederación Española de 

Transporte en Autobús (Confebús) 

contra Comuto S.A. y Comuto Iberia S. 

L. (Blablacar))146 

O argumentaţie similară a fost 

prezentată şi în ordonanţa prin care, la 

                                                           
143

 „Dada la existencia de una actividad que 
infringe las normas jurídicas de manera muy 
evidente en un sector regulado, debe 
concluirse que existe apariencia de buen 
derecho en la solicitante.” 
144

 Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid; 
ECLI:ES:JMM:2015:1428A. 
145

 Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid; 
146

 Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid; a 
se vedea şi comunicatul de presă din 1 
februarie 2017.  

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/Pressroom/Press-Releases/La-jueza-desestima-la-suspension-cautelar-de-Cabify-solicitada-por-la-Federacion-del-Taxi-de-Madrid
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/NOTAS%20DE%20PRENSA/20160201%20AJMer,%20Madrid,%20n%C3%BAm.%202,%2026-01-2016.pdf
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f1b8b050a6c92510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextlocale=eu&perfil=1&vgnextfmt=default&lang_choosen=eu&vgnextchannel=05bc3da6cbe0a210VgnVCM100000cb34e20aRCRD
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f1b8b050a6c92510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextlocale=eu&perfil=1&vgnextfmt=default&lang_choosen=eu&vgnextchannel=05bc3da6cbe0a210VgnVCM100000cb34e20aRCRD
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26 ianuarie 2016, Tribunalul Comercial 

nr. 2 din Madrid a respins o cerere a 

Confebús de acordare de măsuri 

provizorii, prin care să se dispună 

încetarea activităţii platformei digitate 

Blablacar ce constă în partajarea 

(compartir) de călătorii prin 

intermediul internetului. 

2.2. Hotărâri judecătoreşti de 

interzicere a Uber 

2.2.1. BELGIA 

La 16 februarie 2017, Tribunalul 

comercial din Bruxelles (camera 

neerlandofonă) a respins acţiunea în 

încetare introdusă de Autolux 

împotriva Uber privitoare la aplicaţia 

sa UberPop, dosarul având ca obiect 

prezenţa Uber la aeroportul 

Zaventem147.  

Prima hotărâre, favorabilă Autolux, a 

fost pronunţată în septembrie 2015. 

În hotărârea din 16 februarie 2017, 

tribunalul a reţinut că reglementarea 

flamandă şi cea din comuna Zaventem 

în materia taxiurilor erau contrare 

dreptului Uniunii Europene, întrucât 

împiedicau Uber să dezvolte şi să 

exploateze modelul său economic. 

Ulterior hotărârii din septembrie 2015, 

Uber şi-a oprit activităţile de la 

aeroportul Zaventem. 

Printr-o a doua hotărâre intermediară, 

din iunie 2016, instanţa a arătat că 

modelul Uber trebuia considerat ca 

serviciu de taxi, însă că întreprinderea 

                                                           
147

 Le tribunal de commerce rejette l'action en 
cessation visant UberPo, 17 februarie 2017; cf. 
şi Brusselse handelsrechtbank wijst 
stakingsvordering tegen UberPop af, 16 
februarie 2017; anterior – Uber est un service 
de taxi, 9 iunie 2016.  

era împiedicată să se dezvolte în 

Belgia prin efectul reglementărilor în 

vigoare.  

Etapa următoare a fost stabilirea dacă 

reglementările flamande privind 

taxiurile şi reglementarea comunală 

din Zaventem în domeniu respectau 

condiţiile precizate în jurisprudenţa 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

Orice limitare a drepturilor trebuie să 

se aplice fără discriminare şi să fie 

justificată de un interes general. 

Instanţa a respins argumentul Autolux 

că obligaţia de autorizare care trebuie 

respectată de societăţile de exploatare 

de taxiuri se justifică prin „utilitatea 

publică” a acelui serviciu, arătând că 

era prea imprecis. Potrivit instanţei, 

serviciile oferite de şoferi utilizatorilor 

de UberPop nu împiedicau exercitarea 

de societăţile de taxi a unei misiuni de 

interes general, ci ele ar fi 

complementare. Nu putea fi justificată 

prin utilitatea publică supunerea 

serviciilor Uber şi a şoferilor săi 

aceloraşi condiţii de exploatare şi 

obligaţii de autorizare precum cele 

pentru serviciile de taxi. 

Autolux a mai susţinut că 

reglementarea regională urmărea 

protecţia consumatorilor, securitatea 

şi integritatea persoanelor, securitatea 

rutieră, asigurarea unui serviciu de 

transport de persoane de calitate. 

Instanţa a admis că, în anumite 

situaţii, atari consideraţii pot justifica 

o limitare a drepturilor de stabilire a 

întreprinderii şi de a desfăşura 

activităţi economice, însă, în speţă, 

limitările care rezultau din 

reglementarea privind taxiurile nu 

erau nici adecvate şi nici proporţionale 

în raport cu obiectivul urmărit. În 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-tribunal-de-commerce-rejette-l-action-en-cessation-visant-uberpop?id=9532373
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-tribunal-de-commerce-rejette-l-action-en-cessation-visant-uberpop?id=9532373
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3082843/2017/02/16/Brusselse-handelsrechtbank-wijst-stakingsvordering-tegen-UberPop-af.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3082843/2017/02/16/Brusselse-handelsrechtbank-wijst-stakingsvordering-tegen-UberPop-af.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3082843/2017/02/16/Brusselse-handelsrechtbank-wijst-stakingsvordering-tegen-UberPop-af.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2729497/2016/06/09/Uber-est-un-service-de-taxi.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2729497/2016/06/09/Uber-est-un-service-de-taxi.dhtml
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planul protecţiei consumatorilor, 

reglementarea în vigoare avea ca efect 

lipsirea consumatorului de 

posibilitatea de a profita din plin de 

avantajele „economiei colaborative”, 

pe planul eficacităţii, transparenţei, 

concurenţei, tarifelor şi ofertei. În 

privinţa calităţii serviciilor, Uber 

posedă un sistem de evaluare de 

consumatori. 

A fost respinsă acţiunea Uber pentru 

abuz de poziţie dominantă din partea 

Autolux, dat fiind că cea din urmă nu 

putea fi sancţionată în măsura în care 

nu făcea decât să se conformeze 

reglementărilor flamande şi comunale 

(din Zaventem) în domeniul taxiurilor. 

2.2.2. BULGARIA148 

Prin ordonanţa nr. 9696 din 23 

septembrie 2015, Curtea Supremă 

Administrativă a interzis în Bulgaria 

serviciile societăţilor olandeze Uber BV 

şi Rasier Operations BV, validând 

decizia autorităţii bulgare de 

concurenţă, care dispusese încetarea 

imediată a unei practici comerciale 

neloiale. 

Cele două societăţi au introdus o 

acţiune la Curtea Supremă 

Administrativă care avea ca obiect 

împiedicarea executării provizorii a 

deciziei autorităţii de concurenţă, în 

care au arătat că decizia atacată ar 

încălca principiul libertăţii de a presta 

servicii şi ar putea genera o acţiune în 

neîndeplinirea obligaţiilor împotriva 

Bulgariei, în temeiul art. 258 TFUE. 

Curtea Supremă Administrativă a 

arătat că executarea provizorie a 

                                                           
148

 Rezumatul este preluat din Reflets n° 
3/2015, p. 22.  

deciziilor autorităţii de concurenţă, 

care decurge din legea privind 

apărarea concurenţei, nu putea face 

obiectul unei aprecieri din partea 

autorităţilor administrative potrivit 

criteriilor stabilite în Codul de 

procedură administrativă. Instanţa a 

subliniat că executarea putea fi 

suspendată doar în cazul în care s-ar 

dovedi că o atare măsură este 

susceptibilă să cauzeze prejudicii 

importante şi dificil de reparat 

societăţilor în cauză, respectiv în cazul 

în care ar aduce atingere interesului 

public – or, în speţă, societăţile în 

cauză nu dovediseră aceasta. 

Încălcările constatate de autoritatea 

de concurenţă puteau aduce atingere 

interesului public în special respectării 

practicii comerciale loiale referitoare 

la executarea serviciilor de transport 

de călători potrivit cerinţelor stabilite 

prin legislaţia naţională, al cărui 

obiectiv este asigurarea protejării 

sănătăţii şi vieţii persoanelor. 

2.2.3. GERMANIA 

Tribunalul Administrativ din Berlin – 

decizia din 26 septembrie 2014149 

Prin decizia sa (Beschluss), Tribunalul 

Administrativ din Berlin a confirmat – 

pentru landul Berlin – interdicţia 

iniţială de utilizare a aplicaţiilor 

UberBlack şi UberPop, dispusă de 

Tribunalul Regional din Frankfurt pe 

Main la 25 august 2014 (a se vedea 

supra 2.1.3), întrucât serviciile de 

transport de persoane erau prestate 

cu plată de persoane care nu deţineau 

autorizaţie. Deşi Uber nu dispunea de 

                                                           
149

 Verwaltungsgericht Berlin; cf. comunicatul 
de presă al instanţei.  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/reflets_3_2015_version_finale.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/reflets_3_2015_version_finale.pdf
http://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/presse/pressemitteilungen/2014/mdb-senatsverwaltungen-justiz-gerichte-vg2-entscheidungen2-11_l_0353_14___140926___beschluss_eilverfahren___anonymisiert.pdf
http://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/presse/pressemitteilungen/2014/pressemitteilung.425681.php
http://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/presse/pressemitteilungen/2014/pressemitteilung.425681.php


 
DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

58 
 

vehicule sau şoferi proprii, societatea 

nu era un simplu intermediar de 

servicii de transport, întrucât acţiona 

drept partener contractual. Cerinţa 

autorizării avea ca obiectiv protejarea 

pasagerilor, iar cei din urmă trebuie să 

aibă asigurarea că autoritatea 

competentă a supus operatorul unor 

verificări personale şi profesionale în 

cazul transportului public de persoane, 

şi că l-a supravegheat în interesul 

protecţiei consumatorilor. 

Serviciile Uber sunt plătite, instanţa 

respingând susţinerea Uber că plata 

serviciilor pe care le oferă ar fi 

voluntară, susţinere care contravenea 

chiar condiţiilor impuse utilizatorilor 

aplicaţiei sale. În plus, a arătat 

instanţa, susţinuta posibilitate de 

revocare a plăţii pentru servicii nu 

constituia un indiciu al libertăţii de a 

transporta persoane, ci, dimpotrivă, 

presupunea remunerarea, de vreme 

ce în situaţia contrară nu exista nimic 

de revocat. 

Interzicerea acelor servicii nu era 

disproporţionată, în special întrucât 

modelul economic (Geschäftsmodell) 

al Uber nu era autorizat potrivit 

cadrului legislativ în vigoare, care 

urmăreşte protejarea clienţilor 

serviciului de transport de persoane. 

În privinţa UberBlack, instanţa a arătat 

că acea aplicaţie încălca obligaţia de 

întoarcere la garaj, atenuând astfel 

într-un mod inacceptabil distincţia 

între taxi şi vehiculele închiriate cu 

şofer. 

Un alt obiectiv al executării cu titlu 

imediat a interdicţiei a fost protejarea 

interesului general, al existenţei şi 

funcţionării sistemului de taxi. 

Tribunalul Administrativ Superior al 

Landului Berlin şi Brandenburg – 

decizia din 10 aprilie 2015, dosarul nr. 

OVG 1 S 96.14150 

Hotărârea Tribunalului Administrativ 

din Berlin din 26 septembrie 2014 a 

fost atacată de Uber la Tribunalul 

Administrativ Superior al Landului 

Berlin-Brandenburg, care a respins 

respectiva acţiune.  

Printre altele, instanţa de atac a 

reţinut că modelele economice 

UberPop şi UberBlack erau 

inadmisibile şi nu erau permise în 

temeiul legii (PBefG).  

Activităţile Uber nu puteau fi 

exceptate potrivit PBefG, întrucât ele 

nu erau desfăşurate cu titlu gratuit sau 

costurile lor nu depăşeau cheltuielile 

călătoriei. Tarifele prescrise de Uber 

nu reflectau nivelul preţurilor sale, 

astfel încât afacerea sa nu se întemeia 

pe utilizarea în comun de autovehicule 

(Mitfahrgelegenheiten), deoarece 

pasagerul, iar nu şoferul, este cel care 

stabileşte destinaţia; în plus, termenul 

„ride sharing”151 ales de Uber nu se 

aplica modelelor economice 

(Geschäftsmodelle) UberPop şi 

UberBlack. 

În evaluarea modelului economic al 

Uber – model ambiţios, care nu se 

limitează la simpla punere la dispoziţie 

a unor mijloace de transport ale unor 

şoferi nesalariaţi – , instanţa a 

examinat conţinutul publicat pe site-ul 

său, în măsura în care condiţiile de 

utilizare au fost considerate decisive 

pentru decizia potenţialilor utilizatori 

                                                           
150

 Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg.  
151

 În textul hotărârii, în original. 

https://openjur.de/u/769090.html
https://openjur.de/u/769090.html
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dacă doresc să utilizeze serviciul oferit. 

Modelul economic al Uber este 

esenţial diferit de activităţile centrelor 

de taxi şi de aplicaţiile de taxi reale, în 

care clientul încheie un contract de 

transport cu şoferii, iar nu cu 

intermediarul Uber, diferenţa decisivă 

fiind aceea că, exclusiv prin 

intermediul unui card de credit, întreg 

procesul de plată este ţinut sub 

control.  

În încheiere s-a arătat că dreptul 

Uniunii nu se opunea interdicţiei 

atacate, întrucât, pe de o parte, nu 

exista o restricţie asupra liberei 

circulaţii a serviciilor în interiorul 

Uniunii Europene, art. 56 TFUE 

neaplicându-se serviciilor de 

transport, şi, pe de altă parte, nu era 

încălcată nici libertatea de stabilire 

(art. 49 TFUE), întrucât Uber era liberă 

să îşi stabilească în Germania. Instanţa 

a făcut referire şi la obiective urmărite 

de legislaţia în vigoare, precum 

conservarea viabilităţii şi funcţionării 

adecvate a serviciului de taxi (prin 

combaterea preţurilor de dumping) şi 

standardele de siguranţă.  

Curtea Administrativă de Apel din 

Hamburg – decizia din 24 septembrie 

2014, dosarul nr. 175/14152 

Aceeaşi soluţie – de interzicere a 

transportului de persoane urmând 

modelul economic UberPop – precum 

cea a Tribunalul Administrativ din 

Berlin, prin decizia sa din 26 

septembrie 2014, a fost adoptată 

simultan de Curtea Administrativă de 

Apel din Hamburg şi privea landul 

Hamburg. 

                                                           
152

 Hamburgisches Oberverwaltungsgericht; la 
adresa:, sau aici.  

Activităţile realizate prin intermediul 

UberPop erau vizate de PBefG, cea din 

urmă lege interzicând atari activităţi, 

având în vedere că nu sunt incidente 

cele două excepţii precizate în acea 

lege; în speţă, tariful cerut pentru 

transport (în Hamburg) depăşea 

cheltuielile călătoriei. 

A fost respinsă susţinerea Uber 

potrivit căreia activitatea sa ar consta 

într-o simplă mediere a utilizării în 

comun de vehicule 

(Mitfahrgelegenheiten), arătându-se 

că această utilizare este caracterizată 

de faptul că şoferul stabileşte 

începutul şi destinaţia unei călătorii pe 

care o realizează deja. 

Referindu-se la societatea Uber, 

instanţa a arătat că, în raporturile sale 

cu şoferii, ea realiza activităţi (inclusiv 

publicitare) care erau necesare pentru 

a-i atrage, activităţi care sunt parte 

integrantă a societăţii. Modelul 

economic al UberPop avea în centrul 

său asistenţa în cursul recrutării de 

şoferi, iar fără aceia nu se putea 

efectua nici un transport. În cazul în 

care atari activităţi s-ar transfera de la 

Uber la alte persoane, independente 

din punct de vedere juridic, s-ar putea 

ocoli dispoziţiile legii (PBefG). Or, dacă 

Uber nu ar fi inclus în domeniul de 

aplicare a PBefG, o parte importantă a 

activităţii neautorizate ar putea 

continua, conducând la sustragerea de 

la lege. Iar interdicţia privea şi 

activităţile de publicitate realizate de 

Uber. 

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?showdoccase=1&doc.id=MWRE140002655&st=ent
https://openjur.de/u/736460.html
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Tribunalul Regional Superior din 

Frankfurt pe Main – decizia din 9 

iunie 2016, dosarul nr. 6 U 73/15153 

Oberlandesgericht a confirmat 

hotărârea unei prime instanţe 

(Tribunalul Regional din Frankfurt pe 

Main)154 care a interzis punerea în 

legătură, prin intermediul aplicaţiei 

UberPop, a unor şoferi particulari cu 

clienţi ce doreau să se deplaseze. 

Oberlandesgericht a considerat că 

serviciul de intermediere electronic 

propus nu putea fi autorizat în temeiul 

Legii privind transportul de persoane 

(PBefG), în măsura în care nu era 

vorba nici despre un serviciu de taxi, 

nici despre un serviciu de închiriere a 

unui autovehicul, constituind astfel un 

act de concurenţă neloială, pentru 

care trebuie să răspundă operatorul 

aplicaţiei.  

Examinând compatibilitatea acelei 

interdicţii cu dreptul Uniunii, 

Oberlandesgericht a calificat serviciul 

de intermediere în cauză drept 

serviciu în domeniul transporturilor, în 

sensul art. 58 alin. (1) TFUE, 

excluzându-l astfel din domeniul de 

aplicare a liberei circulaţii a serviciilor, 

în virtutea art. 56 TFUE şi Directivei 

2006/123. Pe de altă parte, instanţa a 

apreciat că activitatea în cauză nu 

intră, în absenţa unei implantări reale 

a Uber în Germania, în domeniul de 

aplicare a libertăţii de stabilire, în 

sensul art. 49 alin. (1) TFUE. 

                                                           
153

 Oberlandesgericht Frankfurt am Main; 
rezumatul este preluat din Reflets n° 2/2016, 
p. 15; cf. comunicatul de presă al instanţei 
germane. 
154

 Landesgericht Frankfurt am Main, sentinţa 
din 18 martie 2015, dosarul nr. 3-08 O 
136/14;.  

Decizia Oberlandesgericht a fost 

atacată cu recurs la Curtea Federală 

de Justiţie (Bundesgerichtshof). 

UberBlack – sesizarea Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene 

Curtea Federală de Justiţie – decizia 

(Beschluss) din 18 mai 2017 - I ZR 

3/16155 

Reclamanta, societate de taxi din 

Berlin, a susţinut că aplicaţia 

UberBlack – care utilizează vehicule 

închiriate conduse de un şofer 

autorizat/profesionist – era contrară 

legislaţiei germane în materie, care 

stabileşte regula întoarcerii la garaj 

pentru vehiculele închiriate cu şofer. 

Astfel, art. 49 alin. (4) din PBefG 

precizează, printre altele, că 

transportul cu un vehicul închiriat cu 

şofer porneşte doar de la sediul firmei 

de transport, iar ulterior încheierii 

transportului vehiculul în cauză 

trebuie să se întoarcă la acel sediu 

(„garaj”), cu excepţia situaţiei în care 

primeşte o nouă comandă prin telefon 

de la firmă. Acceptarea, plasarea şi 

executarea ordinelor de transport, 

precum şi publicitatea aferentă, 

trebuie să se facă într-un mod care să 

evite confuzia cu serviciile de taxi. 

Instanţa de fond156 a admis acţiunea, 

iar apelul introdus de Uber a fost 

respins ulterior157. 

                                                           
155

Bundesgerichtshof; 
ECLI:DE:BGH:2017:180517BIZR3.16.0; decizia; 
cf. comunicatul de presă al Bundesgerichtshof. 
Cf. şi German case on Uber sedan service 
referred to European court; 'Uber Black' now a 
case for top European court; Germany wants 
to ban Uber Black, a European court now has 
last word.  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/reflets-2_2016.pdf
http://olg-frankfurt-justiz.hessen.de/irj/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet?rid=HMdJ_15/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet/nav/d44/d4471596-ad85-e21d-0648-71e2389e4818,b94ffee8-aa25-51d0-6487-12ae8bad5480,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=
http://olg-frankfurt-justiz.hessen.de/irj/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet?rid=HMdJ_15/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet/nav/d44/d4471596-ad85-e21d-0648-71e2389e4818,b94ffee8-aa25-51d0-6487-12ae8bad5480,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7405026
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7405026
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&client=12&nr=78574&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf.
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=78342&linked=pm
http://www.reuters.com/article/us-uber-germany-ban-idUSKCN18E0WU
http://www.reuters.com/article/us-uber-germany-ban-idUSKCN18E0WU
http://www.dw.com/en/uber-black-now-a-case-for-top-european-court/a-38886340
http://www.dw.com/en/uber-black-now-a-case-for-top-european-court/a-38886340
http://global.handelsblatt.com/companies-markets/european-court-to-decide-on-uber-black-in-germany-768403
http://global.handelsblatt.com/companies-markets/european-court-to-decide-on-uber-black-in-germany-768403
http://global.handelsblatt.com/companies-markets/european-court-to-decide-on-uber-black-in-germany-768403
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În recurs, s-a ridicat problema 

încălcării dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din 

PBefG de aplicaţia UberBlack, în 

măsura în care condiţia preluării 

pasagerului nu este îndeplinită în cazul 

în care şoferul primeşte comanda 

imediat, chiar dacă întreprinderea de 

închiriere este informată simultan. Nu 

avea pertinenţă dacă atribuirea 

comenzii către şofer se face de 

pasager ori, precum în speţă, prin 

intermediul Uber. 

Bundesgerichtshof a arătat că 

dispoziţiile în cauză constituiau o 

modalitate de protejare a sectorului 

taxi. 

În aceste condiţii, instanţa a suspendat 

procedura şi a sesizat Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene cu o cerere 

de decizie preliminară, pentru a stabili 

dacă, pe de o parte, activitatea de 

intermediere realizată prin aplicaţia 

UberBlack constituie un serviciu de 

transport (în sensul art. 58 alin. (1) 

TFUE şi art. 2 alin. (2) din Directiva 

2006/123), în cazul în care 

întreprinderea în cauză se află în 

legătură strânsă cu transportul, în 

special prin stabilirea preţului, 

prelucrarea plăţilor şi prin stabilirea 

condiţiilor de transport şi a unor 

campanii de reduceri. 

Pe de altă parte, în cazul în care 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

ar conchide în sensul că UberBlack nu 

constituie un serviciu de transport, s-a 

ridicat întrebarea dacă actuala 

legislaţie privind condiţiile de 

                                                                             
156

 Landtag Berlin, sentinţa din 9 februarie 
2015, dosarul nr. 101 O 125/14; cf. 
comunicatul de presă al acelei instanţe.  
157

 Kammergericht, decizia din 11 decembrie 
2015, dosarul nr. 5 U 31/15. 

circulaţie s-ar putea justifica pentru 

motivele de ordine publică enunţate la 

art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/123, 

din perspectiva necesităţii de 

conservare a caracterului competitiv al 

serviciului de taxi. 

Bundesgerichtshof a făcut menţiune la 

trimiterea preliminară anterioară la 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

în cauza C-434/15, Asociación 

Profesional Elite Taxi/Uber Systems 

Spain, provenită de la o instanţă 

judecătorească din Barcelona, care 

priveşte serviciul UberPop, ce implică 

şoferi particulari care transportă 

pasageri cu propriile vehicule, fără a 

deţine o autorizaţie administrativă; cu 

toate acestea, ţinând cont de 

diferenţele privind împrejurările de 

fapt între cele două cauze (i.e. 

UberPop, respectiv UberBlack), 

Bundesgerichtshof a decis sesizarea cu 

o trimitere preliminară separată. 

2.2.4. ITALIA 

Tribunale di Milano – ordonanţa 

(ordinanza) din 25 mai 2015 (TaxiBlu şi 

alţii/Uber şi alţii) – măsuri provizorii 

împotriva aplicaţiei UberPop – a se 

vedea (2.1.4) supra. 

Tribunale di Torino – sentinţa 

(sentenza) din 24 martie 2017 (Uber 

Italy şi alţii/Società Cooperativa 

Pronto Taxi)– UberPop 

Simultan acţiunii de pe rolul 

Tribunalului din Milano, Uber a sesizat 

Tribunalul din Torino cu o acţiune prin 

care instanţa să constate şi să declare 

că activitatea sa nu constituia o 

activitate de concurenţă neloială în 

sensul art. 2598 alin. (3) din Codul civil 

italian. 

http://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2015/pressemitteilung.426344.php
http://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2015/mdb-senatsverwaltungen-justiz-kammergericht-5_u_31.15_urteil_vom_11.12.2015.pdf
http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/31/uber-taxi-ordinanza-tribunale-torino
http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/31/uber-taxi-ordinanza-tribunale-torino
http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/31/uber-taxi-ordinanza-tribunale-torino
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Uber a susţinut că aplicaţia UberPop 

este o platformă care pune în legătură 

cererea şi oferta de servicii de 

transport; că nu există un raport de 

colaborare şi de subordonare între 

Uber şi utilizatori şi că şoferii pot 

adera în mod liber la comunitate şi pot 

refuza o cerere de transport, 

activitatea Uber având caracter 

opţional, ocazional şi neprofesional; că 

şoferii primesc o plată de la pasageri, 

care este estimată în prealabil de 

aplicaţie şi făcută cunoscută 

utilizatorului, împreună cu elementele 

de calcul; plata are loc exclusiv printr-

un sistem electronic gestionat de 

Uber; Uber reţine 20 % din plăţi, în 

contrapartida serviciilor puse la 

dispoziţie prin aplicaţie; că Legea nr. 

21/1992 şi art. 82 şi 86 din Codul 

rutier (Codice della Strada) sunt 

incidente doar anumitor forme de 

transport public, astfel încât ele nu 

vizează servicii private de transport 

realizate prin UberPop. 

Instanţa a reţinut că legislaţia în 

vigoare include o serie de limite 

asupra activităţilor de transport public 

neregulat, în particular în privinţa 

regimului de licenţe pentru serviciile 

de taxi. Acele cerinţe legale au 

obiectivul garantării: 

- siguranţei publice, printr-o 
serie de verificări atât în 
privinţa şoferului, cât şi a stării 
autovehiculului utilizat pentru 
transportul public;  

- siguranţei teritoriului, cât şi 
unei oferte care să răspundă 
nevoilor publice, printr-un 
control al emiterii licenţelor şi 
numărului acestora, precum şi 

a raportului adecvat între 
operatori şi nevoile pieţei;  

- protecţiei lucrătorilor şi a 
persoanelor transportate; 

- ordinii publice economice şi 
reglementării ofertei, prin 
aplicarea unor tarife 
prestabilite şi prin controlul 
preţurilor (calmierate). 

Or, în esenţă, Uber organizează şi 

pune în practică un întreg „lanţ 

comercial” („filiera commerciale”) prin 

UberPop, de la structurarea iniţială a 

aplicaţiei informatice privind sosirea la 

destinaţie a pasagerului, care se ocupă 

cu: căutarea şi recrutarea de şoferi 

individuali, furnizarea aplicaţiei către 

ei şi impunerea condiţiilor privind 

raporturile cu acei şoferi; colectarea 

cererilor de la utilizatori şi 

transmiterea lor către şoferi; fixarea 

tarifelor pentru servicii şi a 

mecanismului de multiplicare a lor 

(surge pricing); primirea plăţilor de la 

utilizatori şi vărsarea unui procent 

şoferilor individuali; în sens mai 

general, investirea în dezvoltarea 

activităţii de transport, deseori prin 

furnizarea gratuită a serviciului, prin 

oferirea unor prime şi a unor 

dispozitive electronice „smartphone” 

etc.; promisiunea asistenţei legale sau 

oferirea unui autovehicul de înlocuire; 

realizarea de campanii publicitare 

specifice, activităţi de marketing etc. 

Instanţa a constatat că serviciul 

UberPop nu era diferit în mod 

semnificativ de cel oferit de operatorii 

de taxi şi de cooperativele şi 

consorţiile de taxi; sistemul Uber 

funcţionează în esenţă ca un serviciu 

tradiţional de radio taxi, iar principala 

deferenţă este aceea că, în timp ce 
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şoferul decide să participe în serviciul 

de radio taxi în mod voluntar, în speţă 

Uber este cel care preia iniţiativa, 

recrutând cetăţeni particulari (privati 

cittadini) (care nu îndeplinesc 

condiţiile legale pentru a fi şoferi de 

taxi), organizându-i şi coordonându-i 

într-un mod antreprenorial 

(imprenditoriale) prin contracte. 

Activităţile Uber în Italia constau în 

organizarea unor servicii publice de 

transport fără respectarea cerinţelor 

legale, cu instrumente antreprenoriale 

şi în scop lucrativ (con mezzi 

imprenditoriali e a scopo di lucro), 

societăţile grupului Uber, departe a de 

a fi simpli intermediari, stabilesc 

tarifele aplicabile şi variaţia lor. 

Conduita Uber este unitară şi pusă în 

practică în virtutea aceluiaşi model 

comercial (disegno commerciale), 

atribuibil direct Uber, iar intenţia sa 

este de a genera profit, având 

următoarele trăsături: primirea în mod 

direct de plăţi pentru cursă; 

gestionarea aplicaţiei şi punerea în 

legătură a şoferilor şi a utilizatorilor 

serviciului; selectarea şoferilor; 

emiterea plăţilor; obţinerea de 

avantaje economice în mod direct şi 

indirect. 

Instanţa a concluzionat în sensul 

existenţei unei concurenţe neloiale, 

interzicând în consecinţă utilizarea 

aplicaţiei UberPop (ori a altor aplicaţii 

echivalente) pe teritoriul naţional, prin 

„absorbirea” măsurilor provizorii 

dispuse de Tribunalul de Milano în 

sentinţa pe fond, pronunţată în speţă 

de Tribunalul din Torino. 

Tribunale di Roma – ordonanţa 

(ordinanza) din 7 aprilie 2017 

(AppTaxi şi alţii/Uber BV şi alţii) – a se 

vedea infra (2.4.2). 

Notă: Întrucât hotărârea a avut 

ca temei dispoziţii din Codul 

civil italian în domeniul 

concurenţei neloiale (art. 2598 

alin. (3)), am încadrat-o în 

secţiunea destinată acelor 

hotărâri în cauze având ca 

obiect concurenţa neloială. 

Hotărârea a fost revocată prin 

ordonanţa Tribunale di Roma din 17 

mai 2017 (Uber şi alţii/AppTaxi şi alţii), 

în privinţa serviciului Uber Black – 

infra (3.5.2). 

2.2.5. ŢĂRILE DE JOS 

Curtea de Apel pentru Contencios 

Administrativ în Domeniul Economic 

– hotărârea din 8 decembrie 2014 

(Uber International BV/Minister van 

Infrastructuur en Milieu)158 

Printr-o decizie din 11 noiembrie 

2014, Ministerul Infrastructurii şi 

Mediului a sancţionat Uber, în calitate 

de coautor cu mai mulţi şoferi care nu 

deţineau licenţe de taxi, pentru 

încălcarea legislaţiei în materie (art. 76 

alin. (1) din Legea din 2000 – 

Wp2000159), prin aceea că, începând 

din luna iulie 2014, Uber a oferit în 

Amsterdam serviciul UberPop pentru 

transportul de persoane de particulari 

cu propriile autovehicule, particulari 

care nu deţineau licenţe de taxi. Uber 

trebuia să se abţină să încalce 

legislaţia în materie (art. 76 alin. (1) 

din Wp2000), în caz contrar putându-i-

                                                           
158

 College van Beroep voor het bedrijfsleven; 
ECLI:NL:CBB:2014:450.  
159

 i.e. „Se interzice exercitarea serviciilor de 
taxi fără autorizarea ministerului”. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2014:450&keyword=ECLI%3ANL%3ACbb%3A2014%3A450
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se impune plata unei sume între 

10.000 şi 100.000 euro pentru fiecare 

încălcare. 

Uber a sesizat instanţa pentru măsuri 

provizorii – suspendarea deciziei de 

sancţionare până la pronunţarea pe 

fond.  

Instanţa a reţinut că transportul în 

cauză era vizat de Wp2000, nefiind o 

situaţie excepţională (vizată la art. 2 

din Wp2000), exclusă din domeniul de 

aplicare a legii – „carpool” 

(carpoolbepaling) – în care transportul 

de persoane cu automobilul 

presupune doar plata costurilor 

generate de utilizarea acelui 

automobil. Transportul realizat de 

şoferii sancţionaţi nu se produsese în 

sfera familială ori a colegilor, ci 

constituia o activitate economică. Or, 

transportul trebuia asimilat serviciului 

de taxi, care impune obţinerea unui 

permis. 

Referindu-se apoi la calificarea Uber 

drept coautor al încălcării, instanţa a 

reţinut că între Uber şi şoferi exista o 

cooperare conştientă şi strânsă, fiind 

respins argumentul potrivit căruia 

Uber nu deţine autovehicule şi şoferi: 

Uber selectează şoferii şi le oferă 

acces la aplicaţie, care să stabilească 

contactul cu pasagerii, iar cei din urmă 

au acces la transport prin crearea unui 

cont cu Uber; Uber stabileşte tarifele 

de transport, iar plata cursei se 

realizează cu ajutorul aplicaţiei Uber; 

20 % din tarif se plăteşte pentru Uber, 

iar 80 % pentru şofer. Cu cât se 

realizează mai multe curse utilizându-

se UberPop, cu atât mai multe plăţi 

primeşte Uber, cea ce dovedeşte 

realizarea de activităţi de ordin 

economic de Uber, iar nu simpla 

furnizare de tehnologie şi facilitatea 

întâlnirii părţilor.  

A fost respins argumentul încălcării 

TFUE prin decizia atacată, prin 

interzicerea liberei circulaţii a 

serviciilor în Uniune; potrivit instanţei, 

indiferent de împrejurarea dacă există 

sau nu o restricţie asupra acelei 

libertăţi, restricţia poate fi justificată 

prin interesele urmărite de cerinţa de 

obţinere a unei licenţe, prevăzută în 

Wp2000, şi anume – combaterea 

activităţilor ilegale de taxi, siguranţa 

pasagerilor şi siguranţa rutieră. 

2.3. (Alte) hotărâri în cauze de 

contencios administrativ 

2.3.1. SPANIA 

Tribunalul Suprem, secţia de 

contencios – ordonanţa din 13 martie 

2017160 

Instanţa a admis să judece recursul în 

casaţie introdus de Generalitat de 

Cataluña cu privire la activitatea 

platformei Uber, urmând a stabili dacă 

ea trebuie supusă cadrului 

administrativ al sectorului 

transporturilor sau dacă trebuie 

exclusă din acel sector, fără supunerea 

ei unei licenţe sau autorizaţii, prin 

aplicarea principiilor libertăţii de 

stabilire şi de prestare a serviciilor – 

reglementate de Legea nr. 34/2002 

                                                           
160

 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso; 
ECLI:ES:TS:2017:2125A; cf. comunicatul de 
presă – „El Tribunal Supremo admite a trámite 
el recurso de la Generalitat Catalunya sobre la 
actividad de la plataforma Uber”.  

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-admite-a-tramite-el-recurso-de-la-Generalitat-Catalunya-sobre-la-actividad-de-la-plataforma-Uber
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-admite-a-tramite-el-recurso-de-la-Generalitat-Catalunya-sobre-la-actividad-de-la-plataforma-Uber
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privind serviciile societăţii 

informaţionale (LSSI)161. 

A fost admis recursul în casaţie 

introdus de Generalitat de Cataluña 

împotriva sentinţei din 6 octombrie 

2016 a Tribunalului de Contencios 

Administrativ nr. 15 din Barcelona162, 

prin care instanţa de fond a admis 

acţiunea Uber împotriva unei amenzi 

de 4 001 euro, impusă ei de 

Generalitat de Cataluña pentru 

exercitarea de activităţi de transport 

public fără a deţine o autorizaţie de 

transport. 

Argumentul principal al instanţei de 

fond a fost acela că amenda fusese 

impusă nelegal, în măsura în care 

serviciul prestat de Uber nu era vizat 

de legislaţia în domeniul 

transporturilor, ci de cea a serviciilor 

societăţii informaţionale.  

Printre altele, guvernul catalan a 

susţinut că posibilitatea calificării unei 

întreprinderi ca prestatoare de servicii 

ale societăţii informaţionale163 nu 

excludea aplicarea într-un mod 

coordonat a legislaţiei sectoriale 

corespunzătoare, precum reiese din 

Directiva 2000/31 privind comerţul 

electronic164, transpusă prin LSSI.  

                                                           
161

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de 
la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. 
162

 Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
número 15 de Barcelona 
163

 Aspect care, în cele din urmă, ar ce 
conduce la aplicarea Directivei 2006/123 
privind serviciile (această chestiune a fost 
evidenţiată de Tribunal Supremo). 
164

 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor 
societăţii informaţionale, în special ale 
comerţului electronic, pe piaţa internă 
(directiva privind comerţul electronic). 

Instanţa a sintetizat trăsăturile 

activităţii economice dezvoltate de 

Uber – activitate definită de cea din 

urmă drept formulă a economiei 

colaborative, iar în sens contrar de 

guvernul catalan drept activitate de 

transport (a cărei executare efectivă 

este încredinţată unor terţi). Instanţa 

s-a referit la un argument al 

guvernului catalan în sensul căruia 

Uber participă în mod direct la 

activitatea de transport, întrucât, pe 

de o parte, gestionează traseele şi 

plăţile privind serviciul, iar pe de altă 

parte, stabileşte condiţiile de acces ale 

şoferilor la structura Uber, oferindu-le 

cursuri de formare anterior recrutării 

lor şi impunându-le norme de 

conduită pentru relaţiile cu clienţii.  

A fost amintită existenţa unei sesizări 

a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

cu privire la această chestiune165. 

2.4. Hotărâri în cauze având ca 

obiect concurenţa neloială 

2.4.1. FRANŢA (LATURA PENALĂ) 

Curtea de Apel din Paris – decizia din 

7 decembrie 2015 (SAS Uber France / 

DGCCRF, ministère Public et autres) 

Curtea de apel a confirmat sentinţa 

Tribunalului de Primă Instanţă din 

Paris, pronunţată la 16 octombrie 

2014, care a condamnat Uber pentru 

practici comerciale înşelătoare 

(pratique commerciale trompeuse), 

săvârşite între 5 februarie 2014 şi 25 

martie 2014, care au constat în 

difuzarea pe site-urile sale de internet 

                                                           
165

 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber 
Systems Spain, cauza C-434/15, trimitere 
efectuată de Juzgado Mercantil nº 3 de 
Barcelona. 

http://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-4-chambre-10-arret-du-7-decembre-2015
http://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-4-chambre-10-arret-du-7-decembre-2015
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a unor comunicări comerciale care 

incitau: 

- consumatori, şoferi sau 
utilizatori să participe la un 
serviciu de transport cu scop 
lucrativ, UberPop, realizat de 
particulari, dând impresia că 
serviciul în cauză este licit, 
activitatea de transport de 
persoane, cu titlu oneros, fiind 
strict reglementată, iar 
exercitarea sa fără obţinerea 
de autorizaţii administrative 
prevăzute de legislaţia franceză 
fiind pasibilă de sancţiuni 
penale;  

- particulari să participe în 
calitate de şoferi la acel 
serviciu de transport, 
furnizându-le într-un mod 
ambiguu informaţii 
substanţiale asupra 
caracteristicilor esenţiale ale 
serviciului şi, în special, asupra 
statutului lor particular de 
profesionişti, precum şi asupra 
tipului de asigurare de 
răspundere civilă;  

- consumatori să utilizeze acel 
serviciu de transport, omiţând 
sau ascunzând informaţii 
substanţiale asupra 
caracteristicilor esenţiale ale 
serviciului, în speţă, absenţa 
unei asigurări care să 
garanteze despăgubirea lor în 
caz de accident.  

Instanţa a impus societăţii Uber o 

amendă (amende délictuelle) în 

valoare de 150.000 euro.166 

                                                           
166

 În acest context, la 1 iulie 2015, SAS UBER 
France a suspendat serviciul UberPop: cf. 
Question N° 78549, întrebare scrisă adresată 
în Adunarea Naţională.  

Prin hotărârea din 31 ianuarie 2017, 

Curtea de Casaţie a respins recursul 

introdus de Uber167. S-a arătat, printre 

altele, că serviciul de transport de 

persoane este supus unei 

reglementări, fiind impusă o 

autorizare administrativă a taxiurilor şi 

VTC, sub sancţiune penală, şi că 

alegerea de client a destinaţiei 

constituie element inerent serviciului 

oferit, fiind exclusă astfel calificarea de 

utilizare în comun a unui autovehicul 

(covoiturage). 

2.4.2. ITALIA 

Tribunale di Roma – ordonanţa din 7 

aprilie 2017 (AppTaxi şi alţii/Uber BV 

şi alţii)168 – Uber Black 

Instanţa a dispus blocarea serviciilor 

oferite de Uber în Italia, prin 

intermediul aplicaţiei Uber Black 

(servicii oferite în Milano şi Roma), 

respectiv prin intermediul Uber-Lux, 

Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, 

UberSelect, Uber-Van, pentru motivul 

concurenţei neloiale. 

Părţile nu au contestat că aplicaţia 

Uber constituie o platformă 

informatică care pune în legătură 

cererea şi oferta de servicii de 

transport. Sistemul Uber Black 

presupune posibilitatea acelor 

utilizatori care descarcă aplicaţia pe 

telefonul propriu de a intra în contact 

cu acei şoferi care încheie un contract 

cu Uber BV, devenind concesionari ai 

                                                           
167

 ECLI:FR:CCASS:2017:CR00240.  
168

 Hotărârea; cf. şi Uber, il Tribunale di Roma 
blocca il servizio: é concorrenza sleale; I giudici 
fermano Uber: stop del Tribunale di Roma; 
Italy court bans Uber over unfair competition 
for taxis.  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-78549QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-78549QE.htm
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000033996581.html
http://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2017/allegati-free/ordinanza-tribunale-roma-uber-taxi%20pdf.pdf
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/10/uber-pop-il-tribunale-di-roma-blocca-il-servizio-e-concorrenza-sleale
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/10/uber-pop-il-tribunale-di-roma-blocca-il-servizio-e-concorrenza-sleale
http://www.repubblica.it/economia/2017/04/07/news/i_giudici_fermano_uber_stop_del_tribunale_di_roma-162436631
http://www.repubblica.it/economia/2017/04/07/news/i_giudici_fermano_uber_stop_del_tribunale_di_roma-162436631
http://www.theguardian.com/technology/2017/apr/07/uber-app-ban-italy-taxi-unions
http://www.theguardian.com/technology/2017/apr/07/uber-app-ban-italy-taxi-unions
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unei licenţe neexclusive de utilizare a 

aplicaţiei. 

S-a mai reţinut că Uber BV 

prestabileşte tarifele, rezervându-şi 

totodată posibilitatea modificării lor, 

dar şi a sarcinilor de serviciu, urmând 

factori ai pieţei locale. Prin intermediul 

aplicaţiei, şoferii, contrar dispoziţiilor 

legislative în vigoare, preiau utilizatori 

nediferenţiaţi, exercitând, în fapt, un 

serviciu de taxi. 

Atunci când îşi desfăşoară activitatea 

cu încălcarea legislaţiei, şoferii Uber 

(pentru Uber Black) obţin foloase 

necuvenite (indebito vantaggio) 

comparativ cu şoferii de taxi, 

producându-se astfel o concurenţă 

neloială. Întrucât şoferii Uber nu sunt 

supuşi regulilor tarifare legale, ei pot 

reduce tarifele, în detrimentul 

şoferilor de taxi şi a celor de 

autovehicule închiriate (NCC). 

Instanţa a impus şi penalităţi de 

10.000 euro pentru fiecare zi de 

întârziere a blocării, din a zecea zi 

ulterioară publicării hotărârii. 

Ordonanţa a fost atacată cu apel. 

Prin ordonanţa din 17 mai 2017 (Uber 

şi alţii/AppTaxi şi alţii)169, Tribunale di 

Roma a revocat ordonanţa din 7 

aprilie 2017, în privinţa serviciului 

Uber Black. În schimb, serviciile 

UberPop şi UberX au continuat să 

rămână interzise, în temeiul hotărârii 

Tribunalului din Torino (Tribunale di 

Torino) din 24 martie 2017 – a se 

vedea supra (2.2.4). 

Instanţa a reţinut necesitatea de a 

respecta decizia Parlamentului de 

                                                           
169

 cf. şi Taxi, tribunale di Roma sblocca il 
servizio Uber Black.  

suspendare, până la 31 decembrie 

2017, a adoptării unor norme în 

domeniu – potrivit Legii nr. 19/2017. 

2.4.3. SPANIA 

Blablacar – serviciu al societăţii 

informaţionale 

Tribunalul Comercial nr. 2 din Madrid 

– sentinţa nr. 30 din 3 februarie 2017 

(Confebús v Blablacar)170 

Instanţa a respins acţiunea, introdusă 

de „Confederación Española de 

Transporte en Autobús-Confebús” 

împotriva Comuto Iberia S. L. şi 

Comuto S.A., pentru concurenţă 

neloială, arătând că Blablacar nu este 

societate care realizează activităţi de 

transport de pasageri, astfel că nu 

intră în domeniul de activitate 

reglementat de Legea privind 

organizarea transportului terestru 

(LOTT), întrucât Blablacar a creat o 

platformă, care pune doar în legătură 

persoane care doresc să călătorească 

împreună şi să împartă anumite 

cheltuieli. Şoferii nu sunt contractaţi 

de Blablacar şi nici nu aparţin unei 

societăţi sau unei „industrii” dedicate 

acestui scop, ci sunt particulari care îşi 

oferă pe propriul risc serviciile prin 

intermediul platformei pentru 

persoane care doresc să parcurgă 

acelaşi traseu şi să plătească nu o taxă 

sau un serviciu, ci costul unei 

călătorii171. 

                                                           
170

 Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid; 
ECLI:ES:JMM:2017:6; cf. comunicatul de 
presă; cf. şi aici ; hotărârea se poate consulta 
la adresa.  
171

 Instanţa reia şi mai jos: „Ya que como ha 
quedado probado, la actividad de las 
demandadas versa simplemente en la 
transmisión de datos entre usuarios, no para 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/05/26/OrdinanzaUber.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/05/26/OrdinanzaUber.pdf
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/05/26/taxi-tribunale-di-roma-sblocca-il-servizio-uber-black_a9b509a4-42e4-47a2-8090-0b0bac238adc.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/05/26/taxi-tribunale-di-roma-sblocca-il-servizio-uber-black_a9b509a4-42e4-47a2-8090-0b0bac238adc.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-juez-desestima-la-demanda-contra-Blablacar--al-entender-que-no-existe-competencia-desleal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-juez-desestima-la-demanda-contra-Blablacar--al-entender-que-no-existe-competencia-desleal
http://www.elmundo.es/economia/2017/02/03/5894789346163f44288b4629.html
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.lenguajejuridico.com/sentencia-del-juzgado-madrid-caso-blablacar
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Blablacar doar calculează distanţa în 

kilometri şi astfel suma pe care 

persoana transportată trebuie să o 

plătească172. Potrivit instanţei, nu 

trebuie înţeles că preţurile cerute de 

platformă sau afişate pe site-ul său 

constituie preţuri în vederea obţinerii 

unui profit. 

În concluzie, activitatea de cerere prin 

intermediul platformei Blablacar a fost 

calificată de instanţă a privi în mod 

exclusiv domeniul transportului privat, 

nici chiar al transportului privat 

complementar, cel din urmă 

reglementat prin LOTT, astfel încât 

activitatea nu poate fi calificată drept 

concurenţă neloială, prin încălcarea 

legislaţiei menţionate173. 

Instanţa a mai arătat că, în măsura în 

care activitatea Blablacar se plasa în 

afara LOTT, respectiva activitate se 

încadra mai curând în societatea 

informaţională, vizată de 

Directiva 2000/31, iar „ambele texte” 

– i.e. directiva şi legea naţională de 

transpunere a celei dintâi, Legea 

nr. 34/2002 – „prevăd un sistem 

necesar neintervenţionist care 

garantează principiul libertăţii de 

prestare a serviciilor”. 

                                                                             
organizar el transporte, sino para poner en 
contacto a particulares que quieren realizar un 
viaje juntos, y compartir determinados gastos 
del trayecto”. 
172

 Utilizatorul plăteşte între 0,06 şi 0,09 
euro/kilometru, comparativ cu pragul de 0.19 
euro/kilometru admis de autorităţi ca plată 
pentru utilizarea unui vehicul. 
173

 Mai concret, instanţa a arătat că, pentru a 
constitui o activitate neloială, trebuia să se fi 
produs un prejudiciu semnificativ, ceea ce nu 
fusese dovedit în speţă. 

Hotărârea nu era definitivă, putând fi 

atacată la Audiencia Provincial de 

Madrid, în termen de două luni174. 

Anterior, la 26 ianuarie 2016, aceeaşi 

instanţă a respins o cerere a Confebús 

de acordare de măsuri provizorii, prin 

care să se dispună încetarea activităţii 

acelei platforme digitate (Blablacar) 

constând în partajarea (compartir) de 

călătorii prin intermediul 

internetului175. Cererea a fost respinsă 

printre altele cu argumentul 

interzicerii prejudecării cauzei prin 

acea cale procedurală, dar şi întrucât 

reclamanta – Confebús – era obligată 

să dovedească faptele care susţineau 

pericolul susţinut, inclusiv din 

perspectiva prezenţei platformei 

Blablacar în Spania din 2009. 

2.5. Alte hotărâri judecătoreşti 

2.5.1. FRANŢA  

Interdicţia „geolocalizării” şi obligaţia 

de notificare ce revine unui stat 

membru în legătură cu servicii ale 

societăţii informaţionale 

Consiliul de Stat – decizia din 9 martie 

2016 (Société Uber France et autres)176 

Pe de o parte, Consiliul de Stat a 

anulat dispoziţiile Decretului nr. 2014-

1725 referitor la transportul public 

particular de persoane177 în privinţa 

interdicţiei impuse vehiculelor de 

transport cu şofer (VTC) de a informa 

                                                           
174

 Aparent această hotărâre nu a mai fost 
apelată.  
175

 Cf. hotărârea; a se vedea şi comunicatul de 
presă din 1 februarie 2017:.  
176

 Nos 388213, 388343, 388357.  
177

 Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 
2014 relatif au transport public particulier de 
personnes. 

http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/NOTAS%20DE%20PRENSA/20160201%20AJMer,%20Madrid,%20n%C3%BAm.%202,%2026-01-2016.pdf
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f1b8b050a6c92510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextlocale=eu&perfil=1&vgnextfmt=default&lang_choosen=eu&vgnextchannel=05bc3da6cbe0a210VgnVCM100000cb34e20aRCRD
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f1b8b050a6c92510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextlocale=eu&perfil=1&vgnextfmt=default&lang_choosen=eu&vgnextchannel=05bc3da6cbe0a210VgnVCM100000cb34e20aRCRD
http://www.conseil-etat.fr/decisions-avis-publications/decisions/selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/ce-9-mars-2016-societe-uber-france-et-autres
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clienţii asupra localizării şi 

disponibilităţii lor, întemeindu-se, în 

această privinţă, pe Directiva 98/34178, 

ce prevede o procedură de informare 

în domeniul normelor şi 

reglementărilor tehnice referitoare la 

serviciile societăţii informaţionale, în 

temeiul căreia acel stat membru care 

doreşte să adopte o nouă 

reglementare tehnică are obligaţia de 

a informa în prealabil Comisia 

Europeană.  

Consiliul de Stat a apreciat că, în 

măsura în care interdicţia de 

informare impusă VTC constituia o 

cerinţă cu caracter general ce viza 

accesul la un serviciu al societăţii 

informaţionale şi astfel o 

reglementare tehnică în sensul art. 8 

din directivă, ea trebuia supusă 

informării prealabile a Comisiei, ceea 

ce nu s-a produs în speţă. În 

consecinţă, dispoziţiile decretului care 

puneau în aplicare acea interdicţie, 

impusă prin Legea nr. 2014-1104 

referitoare la taxi şi VTC179, erau 

afectate de nelegalitate. 

Pe de altă parte, Consiliul de Stat a 

reţinut că dispoziţiile din decret ce 

impuneau noi reguli de interzicere şi 

                                                           
178

 Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de 
stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de 
informaţii în domeniul standardelor şi 
reglementărilor tehnice.  
Cu începere din 7 octombrie 2015, directiva a 
fost abrogată de Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 9 
septembrie 2015 referitoare la procedura de 
furnizare de informaţii în domeniul 
reglementărilor tehnice şi al normelor privind 
serviciile societăţii informaţionale.  
179

 Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 
2014 relative aux taxis et aux voitures de 
transport avec chauffeur, denumită şi Legea 
„Thévenoud” – a se vedea (1.1.4), supra. 

obligaţii în domeniul transportului 

public particular nu constituiau 

reglementări tehnice în sensul art. 8 

din Directiva 98/34, în măsura în care 

ele nu îndeplineau criteriile stabilite 

prin acea dispoziţie180. Instanţa a 

stabilit că situaţia se prezenta astfel în 

privinţa înfiinţării unui registru 

naţional cu privire la disponibilitate şi 

la geolocalizarea taxiurilor, în măsura 

în care era o facultate, iar nu o 

obligaţie, şi, respectiv, în privinţa 

dispoziţiilor referitoare la obligaţia 

impusă taxiurilor de a dotate cu un 

terminal pentru plăţi electronice, 

întrucât acea obligaţie nu constituia 

un serviciu prestat la distanţă. 

Consiliul de Stat a mai apreciat că 

dispoziţiile art. R.3124-13 din Codul 

transporturilor, care sancţiona 

punerea în legătură a clienţilor cu 

conducători neprofesionişti nu intra în 

domeniul noţiunii de reglementare 

tehnică în sensul art. 8 din Directiva 

98/34, dat fiind că acele dispoziţii nu 

prezentau nici o legătură directă cu un 

serviciu al societăţii informaţionale. 

2.5.2. REGATUL UNIT 

Calificarea raporturilor juridice dintre 

Uber şi şoferi 

Tribunalul pentru litigii de muncă – 

hotărârea din 28 octombrie 2016 

(Aslam şi Farrar v Uber BV, Uber 

                                                           
180

 „[…] se bornent à proposer aux taxis qui le 
souhaiteraient la mise en commun de 
certaines informations les concernant sur un 
registre national et ne contiennent aucune 
exigence de nature générale relative à l’accès 
ou à l’exercice d’une activité de service ; 
qu’ainsi, elles ne constituent pas une règle 
technique relevant de l’article 8 de la 
directive”. 
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London Ltd şi Uber Britannia Ltd)181 – 

Uber este întreprindere de transport, 

iar şoferii Uber deţin calitatea de 

lucrători 

Litigiul a privit calificarea raporturilor 

juridice existente între doi şoferi Uber 

şi cea din urmă. 

Instanţa a concluzionat că respectivii 

şoferi aveau calitate de lucrători, în 

sensul legii. 

Printre alte argumente, s-a reţinut că 

Uber constituie prestator de servicii de 

transport. S-a făcut trimitere la o 

hotărâre din 11 martie 2015 a unei 

instanţe din SUA (North California 

District Court), în cauza Douglas 

O’Connor v Uber Technologies Inc, 

instanţă care a respins susţinerea 

acelei societăţi că era o companie 

tehnologică, iar nu o întreprindere 

prestatoare de servicii de transport182. 

A fost respinsă susţinerea că, în 

Londra, Uber, ar constitui un mozaic 

de 30.000 de mici afaceri, legate 

printr-o „platformă” comună, 

arătându-se că nici un şofer nu îşi 

poate creşte afacerea, cu excepţia 

situaţiei în care ar petrece mai mult 

timp conducând. A fost respinsă apoi 

şi susţinerea că funcţia Uber ar consta 

în esenţă în furnizarea de comenzi 

şoferilor, ceea ce ar sugera că punerea 

în contact a şoferilor cu pasagerii ar 

presupune posibilitatea negocierii 

între aceia; or, şoferii trebuie să 

accepte călătorii cu respectarea strictă 
                                                           
181

 Employment Tribunal, cauza 
2202551/2015.  
182

 În original: „Uber does not simply sell 
software; it sells rides. Uber is no more a 
“technology company” than Yellow Cab is a 
“technology company” because it uses CB 
radios to dispatch taxi cabs […]”; cea din urmă 
hotărâre. 

a condiţiilor Uber. Instanţa a mai 

constatat că nu Uber lucrează 

„pentru” şoferi, ci dimpotrivă raportul 

este invers: Uber activează ca 

întreprindere de transport; şoferii 

furnizează o activitate calificată prin 

care organizaţia îşi prestează serviciile 

şi obţine profituri. În această privinţă, 

instanţa a evidenţiat o serie de 

elemente menite să probeze 

raporturile de subordonare între şofer 

şi Uber. 

Şoferii sunt recrutaţi şi păstraţi de 

Uber pentru a-i permite să 

funcţioneze ca întreprindere de 

transport. În plus, dacă ar exista un 

contract cu Uber, este evident că nu 

este un contrat în temeiul căruia Uber 

este client sau destinatar al serviciului 

(client or customer) al unei activităţi 

desfăşurate de şofer. 

Instanţa a mai arătat că şoferii nu se 

promovează pe sine publicului în 

general, ci mai curând ei sunt recrutaţi 

de Uber pentru a lucra în calitate de 

componente integrale ale organizaţiei 

sale. 

Un alt argument a rezidat în poziţiile 

inegale de negociere ale părţilor, 

şoferii aflându-se într-o poziţie de 

inferioritate. 

http://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-reasons-20161028.pdf
http://www.cand.uscourts.gov/filelibrary/1576/Order%20Denying%20Defendants%20Motion%20for%20Summary%20Judgment--Doc%20251--3.11.2015.pdf
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2.6. Hotărâri judecătoreşti în 

legătură cu sancţiuni aplicate 

unor conducători de automobile 

neautorizaţi  

2.6.1. BELGIA 

Tribunalul francofon de poliţie din 

Bruxelles – hotărârea din 4 mai 

2015183 

Un şofer care aderase la Uber a primit 

o comandă de transport prin 

intermediul „iphone”, transmisă de 

Uber, împrejurare pentru care a fost 

trimis în judecată.  

În instanţă, şoferul s-a apărat, arătând 

că exercita în legalitate o activitate de 

„covoiturage” pentru Uber. 

Constatând absenţa unei definiţii 

legale în Belgia a „covoiturage” şi 

trimiţând la definiţia noţiunii din 

dicţionarul „Larousse” şi la cea din 

legislaţia franceză, instanţa a reţinut 

absenţa din speţă a celor două 

elemente ale acelui concept – 

împărţirea traseului şi absenţa 

remuneraţiei. 

Instanţa a apreciat că faptele 

reproşate acelui şofer erau 

constitutive unei activităţi de serviciu 

de taxi, serviciul de transport este 

comparabil cu activitatea de taxi, iar 

exercitarea acelei activităţi fără 

autorizaţie constituia infracţiune. 

2.6.2. DANEMARCA 

Curtea de Apel din Regiunea de Est – 

hotărârea din 18 noiembrie 2016184 

                                                           
183

 Tribunal de police francophone de Bruxelles 
(20e chambre); hotărârea este reprodusă în 
Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et 
Bruxelles – 2015/24 – p. 1145-1151. 

Hotărârea a menţinut soluţia instanţei 

de fond, potrivit căreia persoanele 

acuzate au fost condamnate pentru 

exercitarea de servicii de taxi, prin 

utilizarea aplicaţiei Uber, fără 

deţinerea unui permis pentru 

realizarea de transporturi comerciale 

şi fără ca automobilul utilizat să fie 

autorizat pentru servicii de taxi. 

Întrucât serviciul era prestat în 

schimbul unei plăţi care depăşea 

costurile aflate în legătură directă cu 

transportul (i.e. costul combustibilului 

etc.), instanţa a reţinut că el trebuia 

considerat un serviciu de transport de 

pasageri cu caracter comercial. 

2.6.3. FRANŢA  

La începutul lunii martie 2016, Curtea 

de Apel din Paris a condamnat (în 

apel) doi şoferi UberPop pentru 

exercitarea ilegală a profesiei de taxi, 

la plata de amenzi – 1 000 euro cu 

suspendare, respectiv 5 000 euro (cel 

din urmă şofer şi pentru fapta de a 

conduce fără permis) 185. 

Instanţa a arătat că, chiar în absenţa 

căutării de clienţi (maraude), 

transportul de persoane cu titlu 

oneros este o activitate de taxi pentru 

care este necesară deţinerea unei 

autorizaţii de staţionare pe drumurile 

publice. Existenţa unui contract cu o 

societate care înregistrează cererile 

eventualilor clienţi nu poate justifica 

nerespectarea textelor referitoare la o 

activitate reglementată. 

În primă instanţă, în cursul lunilor 

iunie şi august 2015, Tribunalul Penal 

din Paris (tribunal correctionnel de 
                                                                             
184

 Østre Landsret; cf. comunicatul de presă.  
185

 Deux chauffeurs UberPOP condamnés en 
appel à Paris. 

http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Documents/S-2066-16.pdf
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Domf%C3%A6ldelseisagomUberk%C3%B8rsel.aspx
http://www.leparisien.fr/faits-divers/deux-chauffeurs-uberpop-condamnes-en-appel-a-paris-03-03-2016-5595669.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/deux-chauffeurs-uberpop-condamnes-en-appel-a-paris-03-03-2016-5595669.php
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Paris) i-a declarat nevinovaţi, 

apreciind că transportul cu titlu 

oneros al unei persoane este 

insuficient pentru a defini delictul de 

exploatare a unui taxi fără autorizaţie 

de staţionare, care presupune 

staţionarea sau circulaţia pe drumul 

public în căutare de clienţi. 

► La 8 iunie 2016, Tribunalul Penal 

din Paris (tribunal correctionnel de 

Paris) a condamnat societatea Uber şi 

doi dintre directorii ei pentru 

organizarea ilegală a exercitării 

activităţii de taxi186 – prima la 800.000 

euro amendă, dintre care jumătate cu 

suspendare (cu termen de încercare 

de cinci ani), în cauză fiind aplicaţia sa 

UberPop. Cei doi directori au fost 

condamnaţi la 30.000 euro, respectiv 

20.000 euro, dintre care jumătate cu 

suspendare. 

38 de părţi civile, printre care mai 

multe sindicate ale şoferilor de taxi, au 

cerut despăgubiri totale de 114 

milioane euro pentru prejudicii 

materiale şi 5,2 milioane euro pentru 

prejudicii morale. Întrucât nu s-a putut 

dovedi prin documente contabile 

reducerea cifrei de afaceri ca efect al 

UberPop, toate cererile de reparare a 

prejudiciilor materiale au fost 

respinse. În schimb, instanţa a reţinut 

prejudiciul moral, apreciind că Uber a 

încălcat constrângerile şi cerinţele 

specifice activităţii de taxi, precum 

formarea şi obligaţia de a deţine un 

terminal pentru plăţi.  

Împotriva acestei sentinţe a fost 

introdus apel. 

                                                           
186

 UberPop condamné à 800 000 euros 
d’amende, dont la moitié avec sursis .  

2.6.4. ROMÂNIA 

Judecătoria Cluj-Napoca – sentinţa 

civilă nr. 1978 din 17 martie 2017187 

Cauza avea ca obiect anularea unui 

proces-verbal de contravenţie, pentru 

faptul că persoana sancţionată 

efectuase un serviciu de transport 

public de persoane în regim de taxi 

fără a deţine autorizaţie de transport 

persoane. Transportul fusese realizat 

prin intermediul aplicaţiei electronice 

Uber, o persoană solicitând 

transportul prin intermediul ei, tot 

prin intermediul ei fiind efectuată 

plata. 

Fondul litigiului era constituit de 

aplicarea greşită a sancţiunii 

contravenţionale. Instanţa a reţinut că 

persoana în cauză trebuia încadrată la 

art. 55 pct. 3 lit. h) din Legea nr. 

38/2003, modificată, care viza 

contravenţia aplicabilă persoanelor 

fizice sau juridice pentru efectuarea, în 

mod repetat, de transport public, 

contra cost, de persoane cu un 

autoturism fără respectarea 

prevederilor art. 7 alin. (2), iar nu la 

acea sancţiune aplicabilă 

transportatorilor pentru 

nerespectarea art. 7 din lege, 

„transportatorul” fiind definit drept 

„persoană fizică, asociaţie familială 

sau persoană juridică înregistrate la 

registrul comerţului pentru a 

desfăşura activităţi de transport cu 

vehicule rutiere” (art. 11 lit. v din lege). 

Sancţiunea pentru contravenţia ce 

vizează transportatorul este amenda 

de la 25.000 lei la 50.000 lei, în timp ce 

sancţiunea identificată de instanţă în 

                                                           
187

 http://rolii.ro.  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/09/uberpop-800-000-euros-d-amende_4944820_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/09/uberpop-800-000-euros-d-amende_4944820_3234.html
http://rolii.ro/
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speţă este amenda de la 1.000 lei la 

5.000 lei. 

Instanţa a arătat că, întrucât şoferul 

era înregistrat în aplicaţia Uber, iar 

persoana transportată confirmase 

faptul că realizase comanda de 

transport prin intermediul aplicaţiei, 

era îndeplinită condiţia faptei 

repetate; sancţiunea amenzii a fost 

înlocuită însă cu un avertisment. 

Pe de altă parte, s-a menţinut 

sancţiunea suspendării dreptului de a 

utiliza autoturismul pentru 6 luni, 

conform art. 581 din Legea 38/2003, 

întrucât acea sancţiune este 

obligatorie în cazul săvârşirii faptei de 

utilizare a unui autoturism pentru 

transportul public de persoane fără 

deţinerea unei autorizaţii taxi. 

► Judecătoria Cluj-Napoca – sentinţa 

civilă nr. 1629 din 8 martie 2017188 

În cauză, o persoană a fost sancţionată 

cu o amendă de 25.000 lei pentru 

săvârşirea contravenţiei prevăzute la 

art. 7 alin. (2) din Legea nr. 38/2003, 

modificată, întrucât efectuase servicii 

de taximetrie fără autorizaţie. 

Procesul-verbal de contravenţie a fost 

anulat de instanţă pentru acelaşi 

motiv – prezentat mai sus – al 

încadrării eronate contravenientului în 

categoria transportatorului. 

Judecătoria Cluj-Napoca – sentinţa 

civilă nr. 2453 din 3 aprilie 2017189 

Circumstanţele cauzei sunt similare 

celorlalte două. Şi în această cauză 

instanţa a anulat procesul-verbal de 

contravenţie, constatând încadrarea 

juridică greşită a contravenţiei. 

                                                           
188

 http://rolii.ro.  
189

 http://rolii.ro. 

Instanţa a constatat că persoana 

sancţionată realizase o activitate 

comercială, deoarece făcuse un 

transport de persoane contra cost, 

prestând, astfel, un serviciu, şi a 

concluzionat că, întrucât nu avea 

calitatea specială de transportator 

precizată de Legea nr. 38/2003, 

contravenientul nu putea fi sancţionat 

în temeiul acelei legi, ci mai degrabă al 

Legii nr. 12/1990190. 

2.6.5. SUEDIA 

Curtea de Apel din Svea – hotărârea 

din 23 martie 2016191  

Curtea de Apel Svea a pronunţat o 

soluţie de condamnare penală a unui 

şofer pentru activităţi ilegale de taxi, 

calificând astfel transportul prin 

intermediul aplicaţiei UberPop, 

întrucât era nesocotită cerinţa de a 

deţine o licenţă de taxi. Pentru ca 

acţiunile unui şofer să fie calificate a 

constitui servicii de taxi, trebuia ca 

serviciul să fie prestat cu titlu 

profesional, iar şoferul să fi obţinut o 

plată pentru servicii prin punerea la 

dispoziţie a autovehiculului. Persoana 

în cauză oferise servicii de transport, 

prin intermediul UberPop, unui număr 

de persoane pe care nu le cunoştea, 

astfel că era îndeplinită condiţia 

punerii la dispoziţia publicului a 

vehiculului şi şoferului în schimbul 

unei plăţi, instanţa arătând în plus că 

nu avea importanţă numărul de 

                                                           
190

 Legea nr. 12/1990 privind protejarea 
populaţiei împotriva unor activităţi de 
producţie, comerţ sau prestări de servicii 
ilicite (modificată şi completată ulterior). 
191

 Svea Hovrätt. Această hotărâre pare a fi 
cea dintâi, în ordine cronologică, în care s-a 
pronunţat o atare soluţie în Suedia.  

http://rolii.ro/
http://rolii.ro/
http://www.taxiforbundet.se/media/90929/svea_hr_b_9078-15_dom_2016-03-23.pdf
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persoane cu care luase legătura prin 

intermediul UberPop. 

2.6.6. ŢĂRILE DE JOS 

La 20 ianuarie 2016, tribunalul din 

Rotterdam (rechtbank) a condamnat 

opt şoferi care realizaseră servicii de 

taxi utilizând aplicaţia Uberpop, la 

plata de amenzi între 15000 şi 3000 

euro192. 

 

 

14 iunie 2017 

 

                                                           
192

 Cf. comunicatul de presă. 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Voorwaardelijke-geldboetes-voor-Uberpop-chauffeurs.aspx
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III. PLATFORME DE TIP „UBER” ŞI 
DREPTUL UNIUNII EUROPENE 

3.1. Patru cauze pe rolul Curţii 

de Justiţie 

Până în prezent, Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene a fost sesizată cu trei 

cauze193 care implică Uber, dintre care 

două sunt încă pendinte.  

Curtea urmează a fi sesizată cu o patra 

cerere de decizie preliminară, de către 

Curtea Federală de Justiţie din 

Germania (3.1.4), infra. 

Este de menţionat că, în esenţă, 

aceste cauze au ca obiect stabilirea 

naturii juridice a platformei Uber – 

serviciu de transport de persoane sau 

serviciu al societăţii informaţionale – şi 

încadrarea, în consecinţă, a 

funcţionării sale în dispoziţiile 

dreptului Uniunii Europene. 

Curtea de Justiţie nu s-a pronunţat 

încă în această privinţă. Un avocat 

general al Curţii194, în concluziile 

                                                           
193

 Prin intermediul procedurii trimiterii 
preliminare, potrivit art. 267 TFUE. 
194

 Rolul acestui membru al Curţii de Justiţie 
este descris la art. 252 par. 2 TFUE, în sensul 
cărei dispoziţii „[a]vocatul general are rolul de 
a prezenta în mod public, cu deplină 
imparţialitate şi în deplină independenţă, 
concluzii motivate cu privire la cauzele care, în 
conformitate cu Statutul Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene, necesită intervenţia sa”.  
În sensul art. 82 alin. (2) din Regulamentul de 
procedură al Curţii de Justiţie, „[d]upă 
prezentarea concluziilor avocatului general, 
preşedintele pronunţă închiderea fazei orale a 
procedurii”.  
Conform art. 20 din Statutul Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene (Protocolul nr. 3 anexat 
tratatelor), „[p]rocedura în faţa Curţii de 

prezentate recent (4.3) a încadrat 

Uber în domeniul transporturilor. 

O atare încadrare este de natură să 

atragă consecinţe importante: 

domeniul transporturilor, reglementat 

distinct în TFUE (titlul VI din partea a 

treia, art. 90-100 TFUE), este mai puţin 

„liberalizat”, comparativ cu dispoziţiile 

comune ale libertăţilor fundamentale, 

libertatea de stabilire şi libertatea de a 

presta servicii, din cadrul pieţei 

interne. 

3.1.1. Cererea de decizie preliminară 

introdusă de Juzgado Mercantil no 3 

de Barcelona (Spania) la 7 august 2015 

– Asociación Profesional Elite 

Taxi/Uber Systems Spain (cauza C-

434/15), prin care au fost adresate 

Curţii de Justiţie patru întrebări 

preliminare: 

„1) În condiţiile în care articolul 

2 alineatul (2) litera (d) din 

Directiva 2006/123/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind serviciile în cadrul 

pieţei interne exclude din 

domeniul său de aplicare 

activităţile de transport, 

activitatea desfăşurată de 

pârâtă, cu caracter lucrativ, 

constând în a intermedia între 

proprietarul autovehiculului şi 

persoana care trebuie să se 

deplaseze în oraş, prin 

                                                                             
Justiţie constă în două faze: o fază scrisă şi una 
orală”.  



 
DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

76 
 

administrarea mediilor 

informatice – interfaţa şi 

aplicaţia de software 

(„telefoane inteligente şi 

platformă tehnologică”, 

potrivit exprimării pârâtei) – 

care permit acestor persoane 

să intre în legătură, trebuie 

considerată o simplă activitate 

de transport sau un serviciu 

electronic de intermediere ori 

un serviciu specific societăţii 

informaţionale, astfel cum este 

definit la articolul 1 alineatul 

(2) din Directiva 98/34/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 iunie 1998 

referitoare la procedura de 

furnizare de informaţii în 

domeniul standardelor, 

reglementărilor tehnice şi al 

normelor privind serviciile 

societăţii informaţionale? 

2) În vederea identificării 

naturii juridice a acestei 

activităţi, ea poate fi 

considerată, în parte, drept un 

serviciu al societăţii 

informaţionale şi, în acest caz, 

serviciul electronic de 

intermediere poate intra sub 

incidenţa principiului liberei 

prestări a serviciilor, astfel cum 

este prevăzut în dreptul 

Uniunii – mai precis la articolul 

56 TFUE şi Directivele 

2006/123/CE şi 2000/31/CE? 

3) În cazul în care Curtea ar 

considera că serviciul efectuat 

de UBER SYSTEMS SPAIN, S.L. 

nu este un serviciu de 

transport şi, prin urmare, face 

parte dintre serviciile 

prevăzute de Directiva 

2006/123, conţinutul 

articolului 15 din Legea privind 

concurenţa neloială – privind 

încălcarea normelor care 

reglementează activitatea 

concurenţială – este contrar 

Directivei 2006/123, mai precis 

articolului 9 din aceasta, cu 

privire la libertatea de stabilire 

şi regimurile de autorizare, 

având în vedere că face 

trimitere la legi sau la norme 

juridice naţionale fără a ţine 

seama de faptul că regimul de 

obţinere a licenţelor, a 

autorizaţiilor sau a permiselor 

nu poate fi nicidecum restrictiv 

sau disproporţionat, cu alte 

cuvinte, nu poate împiedica în 

mod nerezonabil aplicarea 

principiului libertăţii de 

stabilire? 

4) În cazul în care Directiva 

2000/31/CE este aplicabilă în 

ceea ce priveşte serviciul 

prestat de UBER SYSTEMS 

SPAIN, S.L., limitările prevăzute 

de un stat membru [în privinţa] 

liberei prestări a serviciului 

electronic de intermediere 

furnizat din alt stat membru, 

prin impunerea, în ceea ce 

priveşte serviciul, a obligaţiei 

de a deţine autorizaţie sau 

licenţă, sau prin ordin judiciar 

de încetare a prestării 

serviciului electronic de 

intermediere, întemeiat pe 

aplicarea legislaţiei naţionale în 

materia concurenţei neloiale, 

constituie măsuri valide care 

reprezintă derogări de la 
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articolul 3 alineatul (2) din 

Directiva 2000/31/CE potrivit 

dispoziţiilor articolului 3 

alineatul (4) din aceeaşi 

directivă?” 

La 11 mai 2017 avocatul general 

Maciej Szpunar a prezentat concluzii în 

această cauză (ECLI:EU:C:2017: 364) – 

prezentate pe larg în secţiunea 

următoare (4.3), infra. 

Curtea de Justiţie urmează a pronunţa 

decizia sa. 

3.1.2. Cererea de decizie preliminară 

introdusă de Rechtbank van 

koophandel Brussel (Belgia) la 5 

octombrie 2015 – Uber Belgium 

BVBA/Taxi Radio Bruxellois (cauza C-

526/15), care a adresat Curţii de 

Justiţie următoarea întrebare: 

„Principiul proporţionalităţii 

consacrat la articolul 5 TUE şi la 

articolul 52 alineatul (1) din 

[Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii 

Europene], coroborat cu 

articolele 15, 16 şi 17 din cartă 

şi cu articolele 28 TFUE şi 56 

TFUE, trebuie interpretat că se 

opune unei reglementări 

precum cea prevăzută în 

Ordonanţa Regiunii Bruxelles-

Capitală din 27 aprilie 1995 

privind serviciile de taxi şi 

serviciile de închiriere de 

vehicule cu conducător auto, 

înţeleasă în sensul că noţiunea 

„servicii de taxi” se aplică şi în 

cazul conducătorilor auto 

particulari neremuneraţi care 

practică ride-sharing (utilizarea 

în comun a vehiculelor) prin 

acceptarea unor solicitări de 

curse care le sunt propuse prin 

intermediul unei aplicaţii 

software a întreprinderilor 

Uber BV şi alţii stabilite în alt 

stat membru?” 

Prin ordonanţa din 27 octombrie 

2016, Uber Belgium/Taxi Radio 

Bruxellois, C-526/15, 

ECLI:EU:C:2016:830, Curtea de Justiţie 

a refuzat să răspundă la întrebare, 

arătând că decizia prin care fusese 

sesizată cuprindea o descriere sumară 

şi contradictorie a serviciului furnizat 

de Uber, fiind sesizată o discrepanţă 

între calificarea activităţii de transport 

în speţă în litigiul principal – 

intermediate de Uber – şi trăsăturile 

utilizării în comun a unui 

autovehicul195. 

3.1.3. Cererea de decizie preliminară 

introdusă de Tribunal de grande 

instance de Lille (Franţa) la 6 iunie 

2016 – Procedură penală împotriva 

Uber France SAS (cauza C-320/16), 

prin care instanţa respectivă a ridicat 

următoarele întrebări: 

„Articolul L3124-13 din Codul 

transporturilor, rezultat din 

Legea nr. 2014-1104 din 1 

octombrie 2014 privind 

                                                           
195

 Cf. „Il ressort, en effet, de la question 
préjudicielle adressée à la Cour que ce service 
est qualifié de «covoiturage» (ridesharing 
dans le texte de cette question), activité 
définie usuellement comme l’utilisation d’une 
même voiture particulière par plusieurs 
personnes effectuant le même trajet, afin 
d’alléger le trafic routier et de partager les 
frais de transport, alors même qu’il découle 
de la décision de renvoi, lue dans son 
ensemble, que ledit service est décrit comme 
prenant la forme de courses effectuées par un 
chauffeur et dont la destination est fixée par 
le seul passager.” – considerentul 28 din 
ordonanţă. 
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taxiurile şi autovehiculele de 

transport cu şofer constituie o 

reglementare tehnică nouă, 

neimplicită, referitoare la unul 

sau la mai multe servicii ale 

societăţii informaţionale în 

sensul Directivei 98/34/CE din 

22 iunie 1998, care făcea 

obligatorie o notificare 

prealabilă a acestui text către 

Comisia Europeană în temeiul 

articolului 8 din această 

directivă; sau intră sub 

incidenţa Directivei 

2006/123/CE din 12 decembrie 

2006 privind serviciile, care 

exclude transporturile la 

articolul 2 alineatul (2) litera 

(d)? 

În cazul unui răspuns afirmativ 

la prima parte a întrebării, 

nerespectarea obligaţiei de 

comunicare prevăzute la 

articolul 8 din directivă 

determină inopozabilitatea 

articolului L. 3124-13 din Codul 

transporturilor faţă de 

justiţiabili?” 

Cauza este pendinte. 

3.1.4. O a patra cauză urmează a fi 

transmisă Curţii de Justiţie 

A se vedea Curtea Federală de Justiţie 

din Germania (Bundesgerichtshof), 

decizia din 18 mai 2017 - I ZR 3/16 – 

(2.2.3), supra. 

3.2. Concluziile avocatului 

general din 11 mai 2017 în cauza 

Elite Taxi/Uber Systems Spain 

Pentru început, a fost încadrată 

chestiunea care trebuia examinată: 

 „2. Interpretarea care ni se 

solicită trebuie numai să 

permită situarea societăţii 

Uber în planul dreptului 

Uniunii, pentru a se putea 

stabili dacă şi în ce măsură 

funcţionarea sa intră sub 

incidenţa acestui drept. Prin 

urmare, trebuie să se 

stabilească în principal dacă o 

eventuală reglementare a 

condiţiilor în care funcţionează 

Uber este supusă cerinţelor 

dreptului Uniunii, în primul 

rând liberei prestări a 

serviciilor, sau dacă aceasta 

ţine de competenţa partajată a 

Uniunii Europene şi a statelor 

membre în domeniul 

transporturilor locale, care nu 

a fost exercitată încă la nivelul 

Uniunii”. 

Au fost examinate apoi trăsăturile 

modelului economic reprezentat de 

Uber:  

„41. Ce este Uber? Este o 

întreprindere de transport, de 

taxi mai exact? Sau este doar o 

platformă electronică care 

permite găsirea, rezervarea şi 

plata unui serviciu de transport 

prestat de o altă persoană?. 

42. De regulă, Uber este 

considerată o întreprindere 

(sau o platformă) din cadrul 

economiei aşa-numite 

„colaborative”. Ni se pare inutil 

să discutăm aici semnificaţia 

exactă a acestui termen. Ceea 

ce este relevant cu privire la 

Uber este faptul că nu poate fi 

considerat în mod cert ca fiind 

o platformă de utilizare în 
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comun a autovehiculelor. 

Astfel, conducătorii auto în 

cadrul acestei platforme oferă 

pasagerilor un serviciu de 

transport către o destinaţie 

aleasă de pasageri şi, pentru 

acest motiv, sunt remuneraţi în 

limita unei sume care 

depăşeşte în mare măsură 

simpla rambursare a 

cheltuielilor efectuate. Prin 

urmare, este vorba despre un 

serviciu de transport clasic. 

Faptul că se consideră că 

aparţine sau nu aparţine unei 

„economii colaborative” nu 

influenţează calificarea sa în 

raport cu dreptul în vigoare. 

43. În observaţiile sale scrise, 

Uber susţine că se limitează 

doar la a pune în legătură 

oferta (de transport urban) cu 

cererea. Totuşi, considerăm că 

aceasta este o percepţie 

redusă a rolului său. În fapt, 

Uber face mult mai mult decât 

să lege oferta de cerere: ea 

însăşi a creat această cerere. 

Uber reglementează de 

asemenea caracteristicile 

esenţiale şi organizează 

funcţionarea acesteia. 

44. Uber permite persoanelor 

care doresc să desfăşoare 

activitatea de transport urban 

de pasageri să se conecteze la 

aplicaţia sa şi să desfăşoare 

această activitate conform 

condiţiilor impuse de Uber şi 

de care conducătorii auto sunt 

ţinuţi prin intermediul 

contractului de utilizare a 

aplicaţiei. Aceste condiţii sunt 

multiple şi privesc atât accesul 

la activitate, cât şi continuarea 

acesteia şi chiar 

comportamentul 

conducătorilor auto în timpul 

efectuării prestaţiilor. 

45. Astfel, pentru a putea avea 

acces la aplicaţia Uber în 

calitate de conducător auto, 

este indispensabil să se deţină 

un autovehicul. Autovehiculele 

care pot circula pe seama Uber 

trebuie să îndeplinească 

condiţii care, în opinia noastră, 

variază în funcţie de ţară şi de 

oraş, însă este vorba, în 

general, despre autoturisme cu 

patru sau cinci uşi supuse, într-

un caz cel puţin, unei limite de 

vârstă. Autovehiculele trebuie 

să respecte cerinţele legale în 

ceea ce priveşte controlul 

tehnic şi dispoziţiile în materie 

de asigurare obligatorie. 

46. Conducătorii auto trebuie, 

desigur, să deţină un permis de 

conducere (cu o anumită 

vechime) şi să nu aibă cazier 

judiciar. În anumite ţări, se 

impune de asemenea un extras 

cu contravenţiile rutiere. 

47. Deşi timpul de lucru în 

cadrul platformei Uber nu este 

reglementat, astfel încât 

conducătorii auto pot 

desfăşura această activitate cu 

titlu suplimentar, este cert că 

majoritatea rutelor se 

efectuează de către 

conducătorii auto pentru care 

această activitate constituie 

unica sau principala lor 

activitate profesională. Aceştia 
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sunt de asemenea 

recompensaţi financiar de 

Uber în cazul în care 

efectuează un număr 

semnificativ de călătorii. Uber 

indică de asemenea 

conducătorilor auto locurile şi 

perioadele în care pot conta pe 

un număr de curse semnificativ 

şi/sau pe tarife avantajoase. 

Astfel, fără a exercita o 

constrângere formală asupra 

conducătorilor autor, Uber 

este capabilă să îşi adapteze 

oferta la fluctuaţia cererii. 

48. Aplicaţia Uber cuprinde o 

funcţionalitate de evaluare: 

pasagerii pot evalua 

conducătorii auto şi invers. O 

medie a calificativelor 

inferioară unui anumit prag 

poate conduce la eliminarea 

din platformă, în special a 

conducătorilor auto. Prin 

urmare, Uber exercită un 

control, chiar dacă este 

indirect, asupra calităţii 

prestaţiilor conducătorilor 

auto. 

49. În sfârşit, Uber este cea 

care stabileşte preţul serviciului 

prestat. Acest preţ se 

calculează în funcţie de 

distanţă şi de durata călătoriei, 

astfel cum au fost înregistrate 

prin aplicaţie cu ajutorul 

geolocalizării. Un algoritm 

ajustează apoi preţul la 

intensitatea cererii, 

multiplicând preţul de bază cu 

un factor adecvat de îndată ce 

cererea creşte, de exemplu, ca 

urmare a unui eveniment sau 

pur şi simplu a unei schimbări a 

condiţiilor meteorologice, 

precum o furtună.  

50. Deşi reprezentanţii Uber au 

afirmat în şedinţă că 

conducătorii auto sunt liberi în 

principiu să solicite o sumă mai 

puţin ridicată decât cea 

indicată prin aplicaţie, aceasta 

nu ni se pare a fi o opţiune 

care să poată fi într-adevăr 

luată în considerare de 

conducătorii auto. Astfel, deşi 

o asemenea posibilitate le este 

acordată teoretic, Uber reţine 

totuşi, cu titlu de comision, 

suma care reiese din calcularea 

preţului călătoriei efectuate 

prin aplicaţie. Orice eventuală 

diminuare a preţului plătit de 

pasager s-ar efectua în 

defavoarea conducătorului 

auto, prin urmare, este puţin 

probabil ca acesta să facă uz de 

posibilitatea respectivă. În 

consecinţă, ni se pare dificil de 

contestat că preţul călătoriei 

este stabilit de Uber. 

51. Astfel, Uber exercită un 

control asupra tuturor 

aspectelor pertinente ale unui 

serviciu de transport urban: 

asupra preţului, în mod 

evident, dar şi asupra 

condiţiilor minime de securitate 

prin intermediul cerinţelor 

prealabile cu privire la 

conducătorii auto şi la 

autovehicule, asupra 

accesibilităţii ofertei de 

transport prin încurajarea 

conducătorilor auto să îşi 

desfăşoare activitatea în 
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momente şi în locuri în care 

este cerere mare, asupra 

comportamentului 

conducătorilor auto prin 

intermediul sistemului de 

evaluare şi, în sfârşit, asupra 

posibilităţii de eliminare din 

platformă. În opinia noastră, 

celelalte aspecte sunt 

secundare din punctul de 

vedere al unui utilizator mediu 

al unui serviciu de transport 

urban şi nu influenţează 

opţiunile sale economice. Prin 

urmare, Uber controlează 

factorii relevanţi din punct de 

vedere economic cu privire la 

serviciul de transport oferit în 

cadrul platformei sale. 

52. Deşi acest control nu se 

exercită în condiţii de 

subordonare ierarhică de 

natură clasică, nu trebuie să ne 

lăsăm însă induşi în eroare de 

aparenţe. Un control indirect 

precum cel exercitat de Uber, 

bazat pe stimulente financiare 

şi pe o evaluare descentralizată 

efectuată de pasageri, cu efect 

de scară, permite o gestiune la 

fel de eficace sau chiar mai 

eficace decât cea care are la 

bază ordine formale date de un 

angajator angajaţilor săi şi 

controlul direct al executării 

acestora.” 

În al treilea rând, avocatul general a 

distins între o platformă de tipul Uber 

şi alte platforme, din perspectiva 

utilizatorilor acelora: 

„58. În mod evident, există 

similitudini, de exemplu prin 

mecanismele de rezervare sau 

de cumpărare direct de pe 

platformă, prin facilităţile de 

plată sau chiar prin sistemele 

de evaluare. Acestea sunt 

servicii oferite de platformă 

utilizatorilor săi. 

59. Cu toate acestea, contrar 

situaţiei conducătorilor auto 

care ţin de Uber, atât 

hotelurile, cât şi companiile 

aeriene sunt întreprinderi a 

căror funcţionare este în totală 

independenţă faţă de orice 

platformă intermediară şi 

pentru care astfel de platforme 

constituie doar unul dintre 

mijloacele de comercializare a 

serviciilor lor. Tot ele, iar nu 

platformele de rezervare, 

stabilesc condiţiile de prestare 

a serviciilor lor, începând cu 

preţurile. Aceste întreprinderi 

funcţionează de asemenea 

conform reglementărilor 

proprii sectorului lor de 

activitate, astfel încât 

platformele de rezervare nu 

exercită un control prealabil cu 

privire la accesul la activitate, 

astfel cum procedează Uber în 

privinţa conducătorilor săi 

auto. […] 

61. Prin urmare, Uber nu este 

un simplu intermediar între 

conducătorii auto care sunt 

gata să ofere ocazional un 

serviciu de transport şi 

pasageri care sunt în căutarea 

unui asemenea serviciu. 

Dimpotrivă, Uber este un 

adevărat organizator şi 

operator de servicii de 

transport urban în oraşele în 
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care este prezent. Deşi este 

adevărat, astfel cum afirmă 

Uber în observaţiile sale în 

prezenta cauză, că conceptul 

său este inovator, această 

inovaţie ţine însă de domeniul 

transportului urban.” 

Avocatul general a concluzionat astfel: 

„71. […] în cazul serviciilor 

mixte, compuse dintr-un 

element furnizat prin mijloace 

electronice şi din alt element 

care nu este furnizat prin 

aceste mijloace, primul 

element trebuie să fie sau 

independent din punct de 

vedere economic, sau principal 

în raport cu cel de al doilea 

pentru a putea fi calificat drept 

„serviciu al societăţii 

informaţionale”196. Activitatea 

desfăşurată de Uber trebuie 

analizată ca fiind un ansamblu 

care înglobează atât serviciul 

de punere în legătură a 

pasagerilor cu conducătorii 

auto prin intermediul aplicaţiei 

pentru smartphone-uri, cât şi 

prestaţia de transport ca atare, 

care constituie, din punct de 

vedere economic, elementul 

principal. Această activitate nu 

poate, aşadar, să fie împărţită 

în două, pentru a clasa o parte 

din acest serviciu printre 

serviciile societăţii 

informaţionale. În consecinţă, 

                                                           
196

 i.e. pentru a intra în domeniul de aplicare a 
Directivei 2000/31/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor 
societăţii informaţionale, în special ale 
comerţului electronic, pe piaţa internă 
(Directiva privind comerţul electronic). 

un asemenea serviciu trebuie 

să fie calificat drept „serviciu în 

domeniul transportului”.” 

În partea finală a concluziilor, avocatul 

general a arătat că, deşi întrebările a 

treia şi a patra au rămas fără obiect, el 

urmărea să expună câteva aprecieri 

privind eventualitatea calificării de 

Curtea de Justiţie a prestaţiilor 

efectuate de Uber drept serviciu al 

societăţii informaţionale: 

- în speţă, în ipoteza respectivei 

calificări ca serviciu al societăţii 

informaţionale, ar fi incidentă libera 

prestare a serviciilor, reglementată în 

special prin art. 3 alin. (2) şi (4) din 

Directiva 2000/31, întrucât aplicaţia 

Uber este administrată şi furnizată pe 

teritoriul Uniunii de Uber, stabilită în 

Ţările de Jos, în alte state membre, 

inclusiv în Spania (considerentul 79); 

- potrivit art. 2 lit. (h) pct. (i) prima 

liniuţă din Directiva 2000/31, statele 

nu pot institui cerinţe în materie de 

autorizare – în privinţa serviciului 

furnizat prin platforma Uber – sau mai 

general a serviciilor de intermediere, 

însă interdicţia respectivă nu priveşte 

cerinţele ce vizează conducătorii auto, 

cerinţe care ţin de domeniul 

transporturilor (considerentele 80-81, 

85, 89, 90); 

- obiectivul transparenţei în stabilirea 

preţurilor, în privinţa prestaţiilor 

intermediate de Uber, ce ţine de 

protecţia consumatorilor, s-ar putea 

asigura prin mijloace mai puţin stricte 

decât cerinţa unei autorizaţii pentru 

activitatea de intermediere, precum o 

obligaţie de informare a pasagerului 

(considerentul 84); 
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- în cazul în care activitatea de punere 

în legătură ar trebui considerată intra 

sub incidenţa Directivei 2000/31, ea ar 

fi exclusă din domeniul de aplicare a 

Directivei 2006/123, dat fiind că 

Directiva 2000/31 este lex specialis în 

raport cu Directiva 2006/123 (potrivit 

art. 3 alin. (1) din cea din urmă) 

(considerentele 91-93). 

3.3. Consecinţe pentru ipoteza 

în care Curtea de Justiţie ar 

include Uber în domeniul 

transporturilor, respectiv în cel 

al societăţii informaţionale 

Pentru ilustrarea variilor consecinţe 

asociate celor două ipoteze principale 

– referitoare la calificarea Uber ca 

serviciu de transport sau serviciu al 

societăţii informaţionale – au 

pertinenţă hotărâri anterioare ale 

Curţii de Justiţie. 

3.3.1. DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR 

Raportul între domeniul 

transporturilor şi libertăţi 

fundamentale de circulaţie: libertatea 

de stabilire, respectiv libertatea de a 

presta servicii 

Hotărârea din 22 decembrie 2010, 

Yellow Cab Verkehrsbetrieb, C-338/09, 

ECLI:EU:C:2010:814 

„29 […] libera circulaţie a 

serviciilor în domeniul 

transporturilor nu este 

reglementată de dispoziţia de 

la articolul 56 TFUE, care 

priveşte în general libera 

prestare a serviciilor, ci de 

dispoziţia specifică de la 

articolul 58 alineatul (1) TFUE, 

potrivit căruia „[l]ibera 

circulaţie a serviciilor în 

domeniul transporturilor este 

reglementată de dispoziţiile 

din titlul privind transporturile” 

[...]. 

30 Aplicarea principiilor liberei 

prestări a serviciilor trebuie, 

prin urmare, să fie realizată, 

potrivit tratatului, prin punerea 

în aplicare a politicii comune 

privind transporturile [...]. [...] 

Apoi, are pertinenţă ilustrarea ipotezei 

de aplicare a libertăţii de stabilire în 

domeniul transporturilor – şi 

particularităţilor pe care le induce: 

„33 […] reglementarea 

naţională în cauză în acţiunea 

principală trebuie să se 

aprecieze conform dispoziţiilor 

TFUE în materia libertăţii de 

stabilire, care se aplică direct 

transporturilor, iar nu prin 

intermediul titlului din tratat 

privind acestea din urmă. 

34 În această privinţă, trebuie 

arătat că obligaţia de a dispune 

de un sediu sau de o altă 

unitate pe teritoriul statului 

membru gazdă nu poate 

constitui în sine, în mod logic, 

un obstacol sau o restricţie 

privind libertatea de stabilire. 

Astfel, […] această obligaţie nu 

implică nici cea mai mică 

limitare a libertăţii operatorilor 

economici stabiliţi în alte state 

membre de a crea agenţii sau 

alte unităţi pe acest teritoriu.” 

Libertatea de stabilire: cerinţa unui 

sediu (unităţi permanente) pe 

teritoriul naţional – condiţie impusă 
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anterior sau ulterior obţinerii unei 

autorizaţii 

Hotărârea Yellow Cab Verkehrsbetrieb, 

ECLI:EU:C:2010:814 

„35 Prin urmare, ceea ce 

prezintă importanţă într-o 

situaţie precum cea din 

acţiunea principală este să se 

examineze dacă modalităţile 

care încadrează cerinţa de a 

dispune de un sediu sau de o 

altă unitate pe teritoriul 

statului membru gazdă, drept 

condiţie pentru obţinerea unei 

autorizaţii de exploatare a unei 

linii regulate de transport de 

persoane cu autobuzul, pot 

constitui un obstacol în calea 

exercitării dreptului de 

stabilire. 

36 În această privinţă, instanţa 

de trimitere se referă, în primul 

rând, la situaţia în care 

întreprinzătorul străin 

interesat ar trebui să dispună 

de un sediu sau de o altă 

unitate pe teritoriul statului 

membru gazdă chiar înainte de 

acordarea autorizaţiei de 

exploatare şi, în al doilea rând, 

la situaţia în care acesta ar 

trebui să îndeplinească această 

cerinţă după acordarea 

autorizaţiei şi, cel mai târziu, la 

momentul la care începe 

exploatarea liniei regulate 

concesionate. 

37 Or, a impune unui operator 

economic, stabilit în alt stat 

membru şi care doreşte să 

obţină o autorizaţie de 

exploatare a unei linii regulate 

de transport de persoane cu 

autobuzul în statul membru 

gazdă, cerinţa de a dispune de 

un sediu sau de o altă unitate 

pe teritoriul acestui din urmă 

stat chiar înainte ca 

exploatarea acestei linii să îi fi 

fost concesionată implică un 

efect de descurajare. Astfel, un 

operator economic în mod 

normal prudent nu ar fi dispus 

să efectueze investiţii, eventual 

importante, într-o stare de 

incertitudine completă cu 

privire la obţinerea unei astfel 

de autorizaţii. 

38 Trebuie să se adauge că 

restricţia pe care o cauzează o 

asemenea cerinţă nu se 

justifică în niciun mod în raport 

cu obiectivele […] care privesc 

necesitatea de a asigura 

egalitatea condiţiilor 

concurenţiale în exploatarea 

liniilor de autobuz şi de a 

garanta respectarea 

dispoziţiilor în vigoare ale 

legislaţiei sociale şi a muncii 

[…]. 

39 Prin urmare, o asemenea 

cerinţă constituie o restricţie 

contrară normelor Uniunii în 

materia dreptului de stabilire. 

40 În schimb, o cerinţă de 

stabilire pe teritoriul austriac 

nu este contrară normelor de 

drept al Uniunii atunci când 

aceasta este aplicată după 

acordarea autorizaţiei de 

exploatare şi înainte ca 

întreprinzătorul să înceapă 

exploatarea liniei. 
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41 […] [A]rticolul 49 TFUE 

trebuie interpretat în sensul că 

se opune unei reglementări a 

unui stat membru, [...] care, în 

scopul acordării unei autorizaţii 

de exploatare a unei linii 

urbane de transport public de 

persoane cu autobuzul, care 

deserveşte în mod regulat 

staţii determinate potrivit unui 

orar prestabilit, impune ca 

operatorii economici 

solicitanţi, stabiliţi în alte state 

membre, să dispună de un 

sediu sau de o altă unitate pe 

teritoriul acestui stat membru 

chiar înainte ca autorizaţia de 

exploatare a acestei linii să le fi 

fost acordată. În schimb, 

articolul 49 TFUE trebuie 

interpretat în sensul că nu se 

opune unei reglementări 

naţionale care prevede o 

cerinţă de stabilire, atunci când 

aceasta este impusă după 

acordarea autorizaţiei şi 

înainte ca solicitantul să 

înceapă exploatarea liniei 

respective.” 

Efectul concurenţial – obiective de 

ordin economic (reducerea încasărilor 

concurentului existent deja pe piaţă) 

şi obiective de interes general 

Hotărârea Yellow Cab Verkehrsbetrieb, 

ECLI:EU:C:2010:814 

Aceeaşi hotărâre a examinat 

posibilitatea justificării reglementării 

naţionale – prin aşa-numite obiective 

de interes general – reglementare 

restrictivă pentru libertatea de 

stabilire întrucât ar refuza acordarea 

unei autorizaţii de exploatare a unui 

serviciu de transport unei noi 

întreprinderi, dacă întreprinderea care 

este deja titulară a unei atari 

autorizaţii de transport s-ar confrunta 

cu o reducere a încasărilor atât de 

semnificativă, încât continuarea 

exploatării serviciului concesionat nu 

ar mai fi rentabilă din punct de vedere 

economic. 

Or, făcând distincţie între obiectivul 

economic, reprezentat de reducerea 

încasărilor întreprinderii autorizate 

deja – obiectiv care nu poate fi admis 

în sensul dreptului Uniunii – şi alte 

obiective de interes general, precum 

existenţa unor obligaţii de serviciu 

public, promovarea turismului, politica 

de siguranţă rutieră, protecţia 

mediului prin punerea la dispoziţie a 

unui mod de transport colectiv ca 

alternativă la mijloace de transport 

individual, Curtea de Justiţie a distins: 

„54 […] [Î]n cazul în care 

reglementarea naţională în 

cauză în acţiunea principală 

este interpretată în sensul că 

evaluarea unei cereri de 

autorizare se efectuează de 

administraţia naţională 

competentă exclusiv pe baza 

afirmaţiilor titularului unei 

autorizaţii privind 

rentabilitatea exploatării sale, 

deşi această întreprindere este 

un concurent potenţial direct 

al întreprinderii care solicită 

acordarea unei noi autorizaţii, 

o asemenea modalitate de 

apreciere ar fi contrară 

normelor Uniunii, întrucât 

poate aduce atingere 

obiectivităţii şi imparţialităţii 

soluţionării cererii respective 

de autorizare […]. 
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55 [A]rticolul 49 TFUE trebuie 

interpretat în sensul că se 

opune unei reglementări 

naţionale care prevede refuzul 

de a acorda o autorizaţie în 

scopul exploatării unei linii de 

autobuz turistice din cauza 

reducerii rentabilităţii unei 

întreprinderi concurente 

titulare a unei autorizaţii de 

exploatare privind o linie 

identică în totalitate sau în 

parte cu cea solicitată, numai 

în temeiul simplelor afirmaţii 

ale acestei întreprinderi 

concurente.” 

Raportul domeniului transporturilor 

cu Directiva 2006/123 a serviciilor 

Hotărârea Curţii de Justiţie din 15 

octombrie 2015, Grupo Itevelesa şi 

alţii, C-168/14, ECLI:EU:C:2015:685 

În contextul chestiunii accesului la 

activităţi de inspecţie tehnică a 

vehiculelor, Curtea de Justiţie a expus 

consideraţii privind activităţile conexe 

din domeniul de transporturilor – ceea 

ce conduce la excluderea lor din sfera 

Directivei privind serviciilor: 

„45 Utilizarea termenilor 

„servicii în domeniul 

transportului” demonstrează 

astfel intenţia legiuitorului 

Uniunii Europene de a nu 

restrânge excluderea prevăzută 

la articolul 2 alineatul (2) litera 

(d) din Directiva privind serviciile 

numai la mijloacele de transport 

ca atare.  

46 Această excludere trebuie 

interpretată, în consecinţă, ca 

aplicându-se […] nu numai 

oricărui act fizic de deplasare a 

unor persoane sau bunuri dintr-

un loc în altul utilizând un 

vehicul, o aeronavă sau o navă, 

ci şi oricărui serviciu care este 

legat intrinsec de un astfel de 

act. 

47 Desigur, activitatea de 

inspecţie tehnică a vehiculelor 

are un caracter accesoriu în 

raport cu serviciul de transport. 

Cu toate acestea, o astfel de 

inspecţie intervine ca o condiţie 

prealabilă şi indispensabilă 

exercitării activităţii principale 

reprezentate de transport, astfel 

cum reiese din obiectivul 

siguranţei rutiere care stă la 

baza activităţii de inspecţie 

tehnică a vehiculelor. […] 

52 […] trebuie să se constate că 

Directiva privind serviciile nu 

este aplicabilă activităţii staţiilor 

de inspecţie tehnică a 

vehiculelor, care, în măsura în 

care constituie servicii în 

domeniul transportului, nu este 

supusă, conform articolului 58 

alineatul (1) TFUE, nici 

dispoziţiilor TFUE privind libera 

prestare a serviciilor. 

53 În aceste condiţii, 

reglementarea naţională în 

discuţie în litigiul principal va 

trebui apreciată conform 

dispoziţiilor TFUE în materia 

libertăţii de stabilire, care se 

aplică direct transporturilor, iar 

nu prin intermediul titlului din 

tratat referitor la acestea din 

urmă (a se vedea în acest sens 

Hotărârea Yellow Cab 

Verkehrsbetrieb, C-338/09, 

EU:C:2010:814, punctul 33)”. 
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Libertatea de stabilire nu se poate 

aplica în situaţii pur interne 

Hotărârea din 13 februarie 2014, 

Crono Service şi alţii, C-419/12 şi C-

420/12, ECLI:EU:C:2014:81 

Cele două cauze, conexate de Curtea 

de Justiţie, au privit compatibilitatea 

cu dreptul Uniunii a anumitor condiţii 

precizate de cadrul normativ naţional, 

regional şi local din Italia (şi din Roma) 

privind autorizarea şi exercitarea 

activităţii de închiriere cu şofer în 

respectivul oraş. 

Curtea de Justiţie a reţinut că nu era 

competentă, în respectivele cauze 

fiind incidente situaţii pur interne, 

toate elementele din litigiile principale 

limitându-se la interiorul unui singur 

stat membru:  

„34 În ceea ce priveşte […] 

articolul 49 TFUE, este cert că 

toate elementele din litigiile 

principale se limitează la 

interiorul unui singur stat 

membru. În aceste condiţii, 

trebuie să se verifice dacă, în 

prezentele cauze, Curtea este 

competentă să se pronunţe 

asupra acestei dispoziţii […]. 

35 Astfel, reglementări precum 

cele în discuţie în litigiile 

principale, care sunt, potrivit 

modului lor de redactare, 

aplicabile fără a face distincţie 

între operatorii stabiliţi pe 

teritoriul Republicii Italiene şi 

operatorii stabiliţi în alte state 

membre, nu pot intra, de 

regulă, sub incidenţa 

dispoziţiilor referitoare la 

libertăţile fundamentale 

garantate de TFUE decât în 

măsura în care acestea se 

aplică unor situaţii care au 

legătură cu schimburile 

comerciale dintre statele 

membre […]. 

36 În ceea ce priveşte în special 

articolul 49 TFUE, […] această 

dispoziţie nu poate fi aplicată 

în cazul unor activităţi care nu 

prezintă niciun factor de 

legătură cu oricare dintre 

situaţiile vizate de dreptul 

Uniunii şi ale căror elemente 

pertinente se limitează în 

întregime la interiorul unui 

singur stat membru […]. 

37 În speţă, întrucât litigiile 

principale prezintă un caracter 

local, iar situaţiile de fapt din 

cadrul acestora sunt limitate la 

interiorul unui singur stat 

membru, efectele 

transfrontaliere ale 

reglementărilor în discuţie în 

litigiile principale nu pot fi 

prezumate. Or, niciun element 

din deciziile de trimitere nu 

lasă să se înţeleagă că litigiile 

principale ar avea un anumit 

interes transfrontalier sau o 

legătură cu una dintre situaţiile 

avute în vedere de dreptul 

Uniunii. În special, instanţa de 

trimitere nu a explicat modul în 

care reglementările în discuţie 

în litigiile principale ar putea să 

se opună exercitării de către 

operatori resortisanţi ai altor 

state membre decât Republica 

Italiană a libertăţii de stabilire 

prevăzute la articolul 49 TFUE. 

[…] 
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41 […] spre deosebire de 

situaţiile aflate la originea unor 

hotărâri precum Hotărârea 

Attanasio Group, citată 

anterior, Hotărârea din 1 iunie 

2010, Blanco Pérez și Chao 

Gómez (C-570/07 şi C-571/07, 

Rep., p. I-4629), sau Hotărârea 

din 26 septembrie 2013, Ottica 

New Line Di Vincenzo (C-

539/11), situaţia care a 

determinat introducerea 

acţiunilor principale nu se 

regăseşte în cadrul libertăţii de 

stabilire, ci, la prima vedere, în 

cadrul liberei prestări a 

serviciilor. 

42 Cu toate acestea, potrivit 

articolului 58 TFUE, în materia 

transporturilor, libera prestare 

a serviciilor este reglementată 

nu de articolul 56 TFUE, ci de 

titlul VI din partea a treia din 

Tratatul FUE, care priveşte 

politica comună în domeniul 

transporturilor (a se vedea 

Hotărârea din 22 decembrie 

2010, Yellow Cab 

Verkehrsbetrieb, C-338/09, 

Rep., p. I-13927, punctele 29 şi 

30). În plus, astfel cum 

aminteşte instanţa de trimitere 

în privinţa acestui aspect, în 

esenţă, activităţile de închiriere 

cu şofer precum cele în 

discuţie în litigiile principale nu 

se încadrează în domeniul de 

aplicare al dispoziţiilor 

adoptate, în temeiul articolului 

91 alineatul (1) TFUE, în 

vederea liberalizării serviciilor 

de transport.” 

3.3.2. DOMENIUL SOCIETĂŢII 

INFORMAŢIONALE  

Ipoteza contrară, aceea în care Curtea 

de Justiţie ar reţine că Uber constituie 

un serviciu al societăţii informaţionale, 

poate fi ilustrată mutatis mutandis 

prin considerente ale hotărârii 

următoare. 

Hotărârea din 30 aprilie 2014, UPC 

DTH/NMHH, C‑475/12, 

ECLI:EU:C:2014:285 

„96 În ceea ce priveşte 

obligaţia de înregistrare a unui 

serviciu precum cel în discuţie 

în litigiul principal în statul 

membru pe teritoriul căruia 

este furnizat, trebuie arătat că 

din articolul 3 alineatele (2) şi 

(3) din Directiva privind 

autorizarea197 rezultă că 

prestatorul de servicii de 

comunicaţii electronice poate 

fi obligat, înainte de a-şi începe 

activitatea, să prezinte 

autorităţilor naţionale de 

reglementare o notificare ce 

trebuie să conţină informaţii 

minime necesare care să 

permită acestor autorităţi să 

păstreze un registru. 

97 Din articolul 3 alineatele (2) 

şi (3) din Directiva privind 

autorizarea reiese de 

asemenea că aceste informaţii 

trebuie să se limiteze la strictul 

necesar pentru a identifica 

furnizorul, precum numărul de 

înregistrare al societăţii, 

                                                           
197

 i.e. Directiva 2002/20/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 martie 2002 
privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice. 
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persoana de contact a 

furnizorului, adresa 

furnizorului, o scurtă descriere 

a reţelei sau a serviciului, 

precum şi data prevăzută 

pentru începerea activităţii. 

Această dispoziţie precizează 

de asemenea că furnizarea 

serviciului de comunicaţii 

electronice nu poate fi 

condiţionată de obţinerea de 

către întreprinderea 

menţionată a unei decizii 

exprese sau a oricărui act 

administrativ. În plus, după 

notificare, o întreprindere îşi 

poate începe activitatea. 

98 În această privinţă, […] 

împrejurarea că directiva-

cadru198 şi directivele 

particulare care compun 

NCR199, printre care Directiva 

privind autorizarea, nu 

realizează o armonizare 

completă a legislaţiilor 

naţionale în sectorul reţelelor 

şi serviciilor de comunicaţii 

electronice nu se opune ca, în 

ceea ce priveşte anumite 

aspecte speciale ale NCR, 

legiuitorul Uniunii să poată 

încadra marja de manevră a 

statelor membre în limite 

stricte. 

99 Tocmai aceasta este situaţia 

articolului 3 din Directiva 

privind autorizarea, care 

                                                           
198

 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 martie 2002 
privind un cadru de reglementare comun 
pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice. 
199

 „Noul cadru de reglementare aplicabil 
serviciilor de comunicaţii electronice”. 

conţine un cadru juridic 

referitor la condiţiile pe care 

autorităţile de reglementare 

ale unui stat membru le pot 

impune pentru a permite 

întreprinderilor stabilite în alte 

state membre să furnizeze, pe 

teritoriul acestui stat, servicii 

de comunicaţii electronice. 

100 Trebuie, aşadar, să se 

constate că obligaţia impusă 

întreprinderilor care furnizează 

servicii de comunicaţii 

electronice de a înregistra 

aceste servicii la autorităţile 

naţionale de reglementare ale 

statului membru pe teritoriul 

căruia sunt furnizate 

respectivele servicii este 

prevăzută în mod expres în 

Directiva privind autorizarea. În 

consecinţă, articolul 56 TFUE 

nu se opune ca statele 

membre să impună o astfel de 

obligaţie, în măsura în care 

respectă cerinţele definite la 

articolul 3 din Directiva privind 

autorizarea. 

101 În ceea ce priveşte 

obligaţia potrivit căreia o 

întreprindere care doreşte să 

furnizeze servicii de 

comunicaţii electronice într-un 

alt stat membru decât cel în 

care este stabilită trebuie să 

creeze în acest stat o sucursală 

sau o entitate juridică distinctă, 

trebuie amintit că, potrivit unei 

jurisprudenţe constante, 

articolul 56 TFUE impune nu 

numai eliminarea oricărei 

discriminări faţă de prestatorul 

de servicii pe considerente de 
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cetăţenie sau de naţionalitate 

sau în temeiul împrejurării că 

este stabilit în alt stat membru 

decât cel în care trebuie 

efectuată prestaţia, ci şi, în 

egală măsură, înlăturarea 

oricărei restricţii, chiar dacă 

aceasta se aplică fără a distinge 

între prestatorii naţionali şi cei 

din alte state membre, atunci 

când este de natură să 

interzică, să îngreuneze sau să 

facă mai puţin atractive 

activităţile prestatorului stabilit 

în alt stat membru, unde 

acesta furnizează în mod legal 

servicii similare (Hotărârea 

Konstantinides, C-475/11, 

EU:C:2013:542, punctul 44). 

102 Trebuie să se constate că o 

dispoziţie de drept naţional 

potrivit căreia o întreprindere 

stabilită într-un alt stat 

membru trebuie să creeze un 

sediu permanent în statul 

membru în care intenţionează 

să furnizeze servicii de 

comunicaţii electronice încalcă 

interdicţia, prevăzută la 

articolul 56 TFUE, a oricărei 

restricţii privind libera prestare 

a serviciilor. 

103 Desigur, restricţii privind 

această libertate pot fi, în 

general, admise cu titlu de 

măsuri derogatorii, pentru 

motive de ordine publică, de 

siguranţă publică şi de sănătate 

publică, prevăzute expres la 

articolul 52 TFUE, aplicabile în 

materie în temeiul articolului 

62 TFUE, sau justificate, 

conform jurisprudenţei Curţii, 

prin motive imperative de 

interes general (Hotărârea 

Garkalns, C-470/11, 

EU:C:2012:505, punctul 35). 

104 Cu toate acestea, o 

obligaţie de stabilire reprezintă 

însăşi negarea liberei prestări a 

serviciilor şi are drept 

consecinţă privarea de orice 

efect util a articolului 56 TFUE 

(a se vedea în acest sens 

Hotărârea Comisia/Germania, 

205/84, EU:C:1986:463, 

punctul 52, şi Hotărârea 

Comisia/Germania, C-546/07, 

EU:C:2010:25, punctul 39). 

105 În orice caz [...], 

posibilităţile de control mai 

extinse pe care le-ar permite 

stabilirea unei sucursale sau a 

unei entităţi juridice distincte 

nu sunt justificate în cauza 

principală. 

106 Având în vedere cele de 

mai sus, […] articolul 56 TFUE 

trebuie interpretat în sensul 

că: 

- nu se opune ca statele 

membre să impună 

întreprinderilor care furnizează 

pe teritoriul lor servicii de 

comunicaţii electronice 

precum cel în discuţie în litigiul 

principal obligaţia de a 

înregistra aceste servicii, în 

măsura în care respectă 

cerinţele definite la articolul 3 

din Directiva privind 

autorizarea, şi 

- se opune, în schimb, ca 

întreprinderile care doresc să 

furnizeze servicii de 
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comunicaţii electronice 

precum cel în discuţie în litigiul 

principal într-un alt stat 

membru decât cel pe teritoriul 

căruia sunt stabilite să fie 

obligate să creeze în acest stat 

o sucursală sau o entitate 

juridică distinctă de cea situată 

în statul membru de emisie.” 
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