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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

 Comisia pentru industrii  și servicii Comisia juridică, de disciplină și imunități 
  Nr. 4c-3/512/2021          Nr. 4c-13/847/2021 
 

 
 

București, 05.04.2022 
 
 
 

 
BIROUL PERMANENT  

AL  
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.1, alin.(1) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor 

feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, transmis cu plx 473/2021 din 18.10.2021. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      

 

 

 
  PREȘEDINTE,        PREȘEDINTE, 

                  SÁNDOR BENDE          LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 

 

 
 
 
 

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

 Comisia pentru industrii  și servicii Comisia juridică, de disciplină și imunități 
  Nr. 4c-3/512/2021          Nr. 4c-13/847/2021 
 

București, 05.04.2022 
 

 
 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de pentru modificarea şi completarea art.1, alin.(1) al 

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

acestora 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere 
în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1, alin.(1) al 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziţionării de 
la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, transmis cu 
adresa nr. P.L.x.473 din 18.10.2021.    
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.525 din 02.07.2021, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri.  
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.4713 din 16.06.2021, avizează 
proiectul de act normativ cu observații. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 Comisia pentru transporturi și infrastructură, în ședința din 9.11.2021, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, în ședința din 15.02.2022, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.1 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2011, în sensul interzicerii achiziţionării de 
către operatorii economici, de la persoanele fizice, a metalelor feroase, neferoase şi a 
aliajelor acestora, obţinute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor 
compozite, a cablurilor şi conductorilor de orice fel. 
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 Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de 
lege în ședința din 09.11.2021. La lucrări au fost prezenți deputați conform listelor de 
prezență. 
 În conformitate cu prevederile art. 63 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 05.04.2022. La 
lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru industrii 
și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea art.1, alin.(1) al Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora cu amendamente admise 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE,        PREȘEDINTE, 

                  SÁNDOR BENDE          LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 

 

 

 

    SECRETAR,             SECRETAR,   

 OANA-MARCIANA ÖZMEN       LADÁNYI LÁSZLÓ-ZSOLT 

 

 

 

 

 Șef birou,        Consilier parlamentar,  
 Cristina Neicu        Alina Grigorescu   
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 31/2011 Text Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea şi completarea art.l, 
alin.(l) al Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.31/2011, privind 
interzicerea achiziţionării de la persoane 
fizice a metalelor feroase şi neferoase şi 
a aliajelor acestora 

LEGE 
pentru modificarea art.1 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2011 privind interzicerea 
achiziţionării de la persoane fizice a 

metalelor feroase şi neferoase şi a 
aliajelor acestora 

Autor: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

Potrivit normelor 
de tehnică 
legislativă 

2.   Articol unic 
Articolul 1, alineatul (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind 
interzicerea achiziţionării de la persoane 
fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a 
aliajelor acestora, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.217 din 30 
martie 2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 17/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi completează după cum 
urmează: 

Art. I. – La articolul 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind 
interzicerea achiziţionării de la persoane 
fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a 
aliajelor acestora, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.217 din 30 
martie 2011, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 17/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

Tehnică legislativă 

3.  Art. 1 - (1) Se interzice 
achiziţionarea de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a 
aliajelor acestora utilizate în 
activitatea feroviară, rutieră, 
aeriană, maritimă şi fluvială, de 
transport cu metroul, de transport 
public şi electric de suprafaţă, de 
irigaţii şi desecări, în infrastructura 
pentru furnizarea utilităţilor de 

„Art.l, alin (1) Se interzice achiziţionarea 
de la persoane fizice a metalelor feroase şi 
neferoase şi a aliajelor acestora, provenite 
din următoarele activităţi şi categorii: 
a) activităţile feroviară, rutieră, aeriană, 
maritimă şi fluvială, de transport cu 
metroul, de transport public şi electric de 
suprafaţă, de irigaţii şi desecări; 
 
b) infrastructuri pentru furnizarea 

„Art. 1. - (1) Se interzice achiziţionarea de 
la persoane fizice a următoarelor 
categorii de metale feroase și neferoase și 
aliaje ale acestora: 
a) utilizate în activitatea feroviară, 
rutieră, aeriană, maritimă și fluvială, de 
transport cu metroul, de transport public și 
electric de suprafață sau de irigații și 
desecări; 
b) utilizate în infrastructura pentru  

Tehnică legislativă 
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energie electrică, apă-canal, gaze şi 
termoficare, în infrastructura 
aferentă operaţiunilor de extracţie, 
prelucrare, distribuţie, transport şi 
comercializare a gazelor naturale, a 
petrolului şi a produselor petroliere, 
precum şi în semnalizarea şi 
dirijarea circulaţiei pe drumurile 
publice, de tipul şinelor, pieselor 
aparatelor de cale, materialului 
mărunt de cale, contraşinelor, 
ecliselor, părţilor componente ale 
instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, 
cablurilor de semnalizare şi 
telecomunicaţii, componentelor 
instalaţiilor de electrificare, 
componentelor materialului rulant, 
instalaţiilor de semnalizare şi 
dirijare a circulaţiei, semnelor de 
circulaţie, semafoarelor, capacelor 
căminelor de vizitare sau părţilor 
componente şi altele asemenea, 
parazăpezilor sau părţilor 
componente ale unor construcţii 
metalice destinate pentru protecţia 
împotriva viscolului, avalanşelor, 
inundaţiilor sau altor calamităţi, a 
căror lipsă produce ori poate produce 
evenimente sau accidente cu victime 
omeneşti. 

utilităţilor de energie electrică, apă-canal, 
gaze şi termoficare, aferente operaţiunilor 
de extracţie, prelucrare, distribuţie, 
transport şi comercializare a gazelor 
naturale a petrolului şi a produselor 
petroliere, de semnalizare şi dirijarea 
circulaţiei pe drumurile publice; 
 
 
c) de tipul şinelor, pieselor aparatelor de 
cale, materialului mărunt de cale, 
contraşinelor, ecliselor, părţilor 
componente ale instalaţiilor de siguranţa 
circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi 
telecomunicaţii, componentelor 
instalaţiilor de electrificare, componentelor 
materialului rulant, semnelor de 
semnalizare şi dirijare a circulaţiei, 
semafoarelor, capacelor căminelor de 
vizitare sau părţilor componente şi altele 
asemenea, parazăpezilor sau părţilor 
componente ale unor construcţii metalice 
destinate pentru protecţia împotriva 
viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau 
altor calamităţi; 
d) obţinute prin prelucrarea chimică sau 
termică a materialelor compozite, a 
cablurilor şi conductorilor de orice fel. 

furnizarea utilităţilor de energie electrică, 
apă-canal, gaze şi termoficare;  
c) utilizate în infrastructura aferentă 
operaţiunilor de extracţie, prelucrare, 
distribuţie, transport şi comercializare a 
gazelor naturale, a petrolului şi a 
produselor petroliere; 
d) utilizate în semnalizarea și dirijarea 
circulaţiei pe drumurile publice; 
e) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Nemodificat 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

4.    Art. II. – Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 31/2011 privind 
interzicerea achiziționării de la persoane 
fizice a metalelor feroase și neferoase și a 
aliajelor acestora publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 
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30 martie 2011, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 17/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, inclusiv cu cele 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare.  
Autor: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 
 


