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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind 

interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase 

şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară, transmis cu adresa 

nr.P.L.x 356 din 23 mai 2011. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
PREŞEDINTE, 

 
                       Daniel Buda 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 

 

 0



 
 
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia juridică, de           
disciplină şi imunităţi 
 Bucureşti, 27.09.2012 
       Nr. 31/526 

 Comisia pentru industrii 
şi servicii 

    Bucureşti, 27.09.2012 
         Nr. 23/160/2011 

 
PL-x 356/2011 

 
 

R A P O R T 
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şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre 
dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, 
utilizate în activitatea feroviară, transmis cu adresa nr. PL-x 356 din 23 mai 2011 şi înregistrat cu nr. 31/526 din 24 mai 2011, 
respectiv nr.23/160/2011 din 24 mai 2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 18 mai 2011. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă, conform avizului nr.330 
din 21 martie 2011. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare interzicerea, sub sancţiune contravenţională, pentru o perioadă 
determinată (de 2 ani), cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de Guvern, a achiziţionării de la persoane fizice a metalelor 
feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară. 

Urgenţa reglementării este motivată de periclitarea siguranţei circulaţiei trenurilor şi amplificarea premiselor 
producerii unor evenimente feroviare cu consecinţe deosebit de grave, ca urmare a numărului mare de cazuri de furturi de 
materiale şi componente ale infrastructurii feroviare, care conduc şi la degradarea instalaţiilor. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare,  membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ în şedinţa din 31 mai 2011, iar membrii Comisiei pentru industrii şi servicii 
în şedinţa din 25 septembrie 2012. 

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la dezbateri 20 
deputaţi, iar din numărul total de 28 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii au participat la dezbateri 20 deputaţi. 

În urma dezbaterii, membrii celor 2 Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 
privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în 
activitatea feroviară, cu amendamentele admise, prevăzute în anexă. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
               PREŞEDINTE,                                                     PREŞEDINTE, 
                                      
                Daniel Buda                                                          Iulian Iancu        
 
                      

 
                                                SECRETAR, 
 
                                      Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 

             Consilier parlamentar,Rodica Penescu 
             Consultant parlamentar, Monica Tudor 
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Anexă 
 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 
 

Nr. 

crt. 

Text O.U.G.nr.31/2011 Text Senat Amendamente Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 

0 1 2 3 4 

1.  LEGE 
 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.31/2011 privind 
interzicerea achiziţionării de la persoane 
fizice a metalelor feroase şi neferoase şi 

a aliajelor acestora, utilizate în 
activitatea feroviară 

 

LEGE 
 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2011 

privind interzicerea achiziţionării de 
la persoane fizice a metalelor feroase 
şi neferoase şi a aliajelor acestora, 

utilizate în activitatea feroviară 
 

 

2.  Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.31 din 20 
martie 2011 privind interzicerea 
achiziţionării de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a 
aliajelor acestora, utilizate în activitatea 
feroviară, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.217 din 30 
martie 2011. 

 

Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 
20 martie 2011 privind interzicerea 
achiziţionării de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a 
aliajelor acestora utilizate în 
activitatea feroviară, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.217 din 30 martie 2011, 
cu următoarele modificări: 
 

 

3. Ordonanţă de urgenţă 
privind  interzicerea achiziţionării de 
la persoane fizice a metalelor feroase 
şi neferoase şi a aliajelor acestora, 
utilizate în activitatea feroviară 

 

Nemodificat Nemodificat  
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4.  
 
Art.1 – (1) Se interzice pe o perioadă de 2 
ani, de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
achiziţionarea de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase, a aliajelor 
acestora, utilizate în activitatea feroviară, de 
tipul şinei de cale ferată, piese ale aparatelor 
de cale, material mărunt de cale, contraşine, 
eclise, părţi componente ale instalaţiilor de 
siguranţa circulaţiei, cabluri de semnalizare şi 
telecomunicaţii feroviare, componente ale 
instalaţiilor de electrificare feroviare, 
componente ale materialului rulant şi altele 
asemenea. 
 
 
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. 
(1) constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 20.000 la 40.000 de lei. 
(3) În cazul în care contravenţia prevăzută la 
alin. (2) a fost săvârşită de către operatorul 
economic care realizează activităţi de 
colectare a deşeurilor industriale reciclabile se 
aplică şi sancţiunea complementară a anulării 
autorizaţiei de colectare. 
(4) Constatarea contravenţiei prevăzute la 
alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de 
persoanele împuternicite în acest sens prin 
ordin al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii. 
(5) Contravenientul are obligaţia de a achita, 
pe lângă amenda contravenţională, şi un tarif 
cu titlul tarif de despăgubire, în cuantum egal 
cu valoarea elementelor feroviare în cauză, 
menţionate la alin. (1) şi a manoperei 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.1 – (1) Se interzice achiziţionarea de la 
persoane fizice a metalelor feroase şi 
neferoase a aliajelor acestora, utilizate în 
activitatea feroviară, de tipul şinei de cale 
ferată, pieselor aparatelor de cale, 
materialului mărunt de cale, contraşinelor, 
ecliselor, părţilor componente ale 
instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, 
cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii 
feroviare, componentelor  instalaţiilor de 
electrificare feroviare, componentelor 
materialului rulant şi altele asemenea. 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
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aferente. 
(6) Agentul constatator va face menţiune în 
procesul - verbal de constatarea contravenţiei 
şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul 
de achitare a acesteia. Despăgubirea se va 
achita în lei, în contul Companiei Naţionale 
de Căi Ferate „CFR" S.A., Societăţii 
Naţionale de Transport Feroviar de Călători 
„CFR Călători" S.A. sau Societăţii Naţionale 
de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" 
S.A., după caz, şi va reveni acesteia ca venit 
extrabugetar. Sumele încasate vor fi folosite 
numai în activitatea de reparaţii, modernizare 
şi investiţii în infrastructura feroviară sau 
material rulant, după caz. 
(7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le 
sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
(8) Prelungirea termenului prevăzut la 
alin. (1) se poate face prin hotărâre de 
Guvern. 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 1, alineatul (8) se abrogă. 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

5. Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră 
în vigoare la 10 de zile    de    la    publicarea  
ei   în   Monitorul   Oficial    al    României, 
Partea I. 
 

Nemodificat Nemodificat  
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