Amendamentele ANOSR la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar
și cu metroul pentru elevi și studenți
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu
metroul pentru elevi și studenți este în asentiment cu majoritatea propunerilor pe care Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
(ANOSR) le-a formulat în Analiza legislației care reglementează acordarea reducerilor pentru studenți pentru călătoriile cu mijloace de transport intern
feroviar. Totuși, există o serie de aspecte care trebuie să fie luate în considerare de Guvernul României înainte de a adopta acest document.
În continuare, prezentăm amendamentele punctuale ale ANOSR, pentru fiecare articol și alineat, însoțite de argumentarea acestora.
Propunător: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) - federația națională studențească, nonguvernamentală și non-partizană care, de peste 16 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea
și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.
Data trimiterii: 30.01.2017
Adresă de contact: office@anosr.ro

Nr.
crt.

Articol

Text inițial

Text propus

Observații

Abonamentele lunare vor fi eliberate de Abonamentele lunare vor fi eliberate de
S.C. Metrorex S.A. prin casieriile special S.C. Metrorex S.A. prin casieriile special
amenajate din stațiile de metrou, de amenajate din stațiile de metrou, de
1.

Art. 3,
alin. (7)

către casierul de serviciu, care va către casierul de serviciu, care va
completa Anexa nr. 5 (faza I) urmând ca completa Anexa nr. 5 (faza I) urmând ca
toate titlurile de transport cu reducere toate titlurile de transport cu reducere
50% din oferta tarifară să poată fi 50% din oferta tarifară să poată fi
eliberate la toate casieriile din stațiile de eliberate la toate casieriile din stațiile de
metrou (faza a II-a).

metrou, cât și online (faza a II-a).

Elevii și studenții ar trebui să aibă posibilitatea să își
achiziționeze bilete și abonamente cu reducere de 50% și
online, nu doar de la casieriile din stațiile de metrou,
pentru a evita aglomerația care se produce constant în
aceste stații și pentru a facilita accesul acestora la dreptul
prevăzut legal.

Nr.
crt.

Articol

Text inițial

Text propus

Observații

Elevii și studenții prevăzuți la alin (1)-(4) Elevii și studenții prevăzuți la alin (1)-(4)
beneficiază

lunar

de

un

singur beneficiază

lunar

de

un

singur

abonament cu reducere 50% la călătoria abonament cu reducere 50% la călătoria
cu metroul. Pe perioada valabilității cu metroul. Pe perioada valabilității
abonamentului lunar studenții nu mai abonamentului lunar studenții nu mai
pot beneficia de reducere la alte titluri de pot beneficia de reducere la alte titluri de
2.

Art. 3,
alin. (8)

călătorie cu metroul (faza a II-a). În faza a călătorie cu metroul (faza a II-a). În faza a
II-a, dacă studenții optează pentru alte II-a, dacă studenții optează pentru alte
titluri de transport cu metroul decât titluri de transport cu metroul decât
abonamentul
achiziționa

lunar,
maxim

aceștia
4

pot abonamentul

abonamente achiziționa

lunar,
maxim

aceștia
4

pot

abonamente

săptămânale sau maxim 3 cartele cu 10 săptămânale sau maxim 3 cartele cu 10

3 cartele cu 10 călătorii înseamnă 30 de călătorii ce pot fi
maximum achiziționate de studenți într-o perioadă de 30
de zile consecutive. Astfel, echivalent, pentru a păstra
coerența prevederilor, aceștia ar trebui să aibă dreptul să
achiziționeze același număr de călătorii într-o perioadă de
30 de zile și formate doar din cartele cu 2 călătorii, adică
maximum 15 cartele cu 2 călătorii într-o perioadă de 30 de
zile consecutive.

călătorii sau maxim 10 cartele cu 2 călătorii sau maxim 15 cartele cu 2
călătorii, într-o perioadă de 30 de zile călătorii, într-o perioadă de 30 de zile
consecutive.
In prezentele norme, termenul de faza a
3.

Art. 7,
alin. (2)

II-a semnifică aplicarea acestora după
crearea condițiilor tehnice și funcționale
necesare.

consecutive.
În prezentele norme, termenul de faza a
II-a semnifică aplicarea acestora după
crearea condițiilor tehnice și funcționale
necesare, dar nu mai târziu de data de
1 ianuarie 2018.

Pentru a ne asigura că Societatea Comercială de Transport
cu Metroul București – Metrorex S. A. va îndeplini cu
celeritate prevederile acestei hotărâri de guvern și va crea
în cel mai scurt timp posibil condițiile tehnice și funcționale
necesare implementării „fazei a II-a”, considerăm necesar
să stabilim un termen limită maximal până la care Metrorex
va fi obligat să îndeplinească aceste condiții.

