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Premierul Viorica 
Dăncilă a explicat măsu-
raporninddelafaptulcă
sistemeledetransportpu-
blicdecălătorisuntorga-
nizateşifuncţioneazăsub
autoritatea administra-
ţiilor locale, iar acest lu-
cru se doreşte şi pentru
România.“Deces-a luat
aceastădecizie?Pentrua
seasiguracadrulnecesar
pentrupunerea înpracti-
căaunorproiecteimpor-
tantealemunicipiuluiBu-
cureşti şi ale judeţului Il-
fov, în privinţa asigurării
serviciilordetransportpu-
bliceficient,integratşidu-
rabil, cu beneficii pentru
toată regiunea”, a com-
pletatNeluBarbu,purtă-
toruldecuvântalExecuti-
vului,dupăşedinţadegu-
vern.Acestaaadăugatcă
astfelseasigurăcadrulle-
gal de aplicare a regula-
menteloreuropeneînma-
terie. ”Atât regulamente-
le europene, cât şi legis-
laţia românească prevăd
(…) că, la nivel local, se
asigură, se organizează,

se reglementează, seco-
ordonează prestarea ser-
viciului de transport pu-
blicdepersoaneprinser-
viciiregulate”,aspusBar-
bu.“Dinmomentuldesfi-
inţăriiAMTB,atribuţiilepe
careleaveaaceastavorfi
transferate ADITPBI, iar
exercitarea acestor atri-
buţii se va face cu res-
pectarea principiului au-
tonomiei locale, de către
ConsiliulGeneralalMuni-
cipiului Bucureşti (CGMB)
şiConsiliulJudeţeanIlfov
(CJI)”,amaispusBarbu,
precizând că patrimoniul
fosteiAMTBrevineMinis-
terului Transportului, iar
personalul angajat în ca-
drulautorităţiivafiprelu-
atdeADITPBI.

”Moment istoric”, 
la finalul unui 
drum anevoios 
și plin de 
nemulțumiri

Primarul general al
Capitalei, Gabriela Firea,

se plângea, în 2017, de
atitudinea funcţionarilor
din Ministerul Transpor-
turilor (în subordinea că-
ruia a fost înfiinţată, în
2013,AMTB),spunândcă
aceştiaîncearcăsăbloche-
ze proiecte. ”Ne-am lo-
vit de o reacţie negativă
şi chiar dură (a celor din
Ministerul Transporturi-
lor-n.r.)spunându-necă
noi vrem să stricăm obi-
ceiuri împământenite în
Bucureştideanidezile…O
autoritatedemonitorizare,
de mobilitate a traficului
localnuarecumsăfiela
unminister,cienormalsă

fielamunicipiu.Noiatre-
buitsăînfiinţămdelazero
oastfeldeautoritateme-
trolitanăpentru transport,
înlocsăopreluămpecea
de laMinisterul Transpor-
turilor,cumarfifostlogic,
pentrucăsuntfuncţionari
care ne blochează, sunt
oamenicareneameninţă
cădacăîndrăznimsăpre-
luăm această autorita-
telaprimărieosănepu-
nă în cap toţi transpor-
tatorii. Noi ne-am întâl-
nitcuasociaţiiledetrans-
portatori, le-am explicat
ce dorim să facem şi au
înţeles.Nuneputemper-

mitesăperpetuămpolua-
reaşiaglomeraţiaînacest
oraş. Le-am explicat că îi
vomsprijini să-şi reloche-
zeacesteautogări impro-
vizate şi ilegaledinmijlo-
cul Bucureştiului”, spunea
GabrielaFirea.

Și Marian Petrache,
preşedintele CJI, spu-
nea,deasemenea,căac-
tivitateade transportpu-
blic între Bucureşti şi Il-
fov trebuieorganizatăde
autorităţile locale şi sem-
nala, la rândul său, mai
multe încălcări ale legii
de către autoritatea din
subordinea Ministerului

Transporturilor.Petrachea
susţinutmereucăsoluţia
pentru creşterea calităţii
transportuluipublicînzo-
na Bucureşti-Ilfov este
trecerea acestei activităţi
laautoritatilelocale.”CJI,
CGMB şi consiliile locale
din Ilfov au adoptat ho-
tărâri prin care au apro-
bat asocierea lor în ve-
derea înfiinţării Asociaţiei
de Transport Metropoli-
tanBucureşti (iniţial aso-
ciereaaşaafostdenumită
şiurmasăpreiaatribuţiile
deţinute de AMTB, de la
Ministerul Transporturi-
lorşisă-şidesfăşoareac-
tivitatea în subordinea
autorităţilor publice loca-
le). Au fost semnate ac-
teleconstitutivealeaces-
tei asociaţii dar, în urma
schimbărilor survenite la
nivelul conducerii muni-
cipiului Bucureşti (ares-
tarea primarului Capita-
leidelaaceavreme,So-
rin Oprescu), documen-
tele semnate la începu-
tul lunii septembrie 2015
nuaumaipututfidepu-
se la instanţa competen-
tă pentru înregistrarea
asociaţiei,urmândafire-
făcute. În iulie 2017, în
prezenţaprimaruluigene-
ral Gabriela Firea, a fost
semnat actul constitutiv
alAsociaţieideDezvolta-
reIntercomunitarăpentru
TransportPublicBucureşti
- Ilfov, moment apreciat
de edilul Capitalei drept
unul”istoric”.

Autoritatea Metropolitană de Transport București a fost desființată, iar atribuțiile acesteia  
au fost preluate de Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

În sfârşit: transportul public între 
Bucureşti şi Ilfov, în grija autorităţilor 

locale ilfovene şi cele ale Capitalei
Guvernul a adoptat, în şedinţa din 10 mai, 
o ordonanţă de urgenţă prin care atribuţiile 
Autorităţii Metropolitane de Transport 
Bucureşti (AMTB), aflată în subordinea 
Ministerului Transporturilor, care a fost 
desfiinţată, au fost preluate de Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADITPBI).
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Transport public în 
județul Ilfov

Prima semnare 
pentru ATMB

Marian Petrache, președintele CJI și Gabriela 
Firea, primarul general al Capitalei


