
Domnului Secretar General Ciprian BUCUR

Stimate Domnule Secretar General,
Urmare solicitării Dumneavoastră nr.XXXV/3064/07.06.2021 

J b243/04.06.2021, vă transmitem alăturat, avizul Consiliului Legislativ 
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
artl, 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.

Totodată, în vederea facilitării analizei juridice a proiectului, vă 
înaintăm, pentru fiecare dintre acestea, fişele actelor normative 
incidente reglementărilor propuse, cu toate intervenţiile legislative 
suferite, astfel cum rezultă din evidenţa legislativă a Consiliului 
Legislativ.

Cu deosebită consideraţie,

Flo¿i¿$^DA€HE

Bucureşti
Nr. A203/2.07.2021



AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

artl, 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

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea artl, 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 (b243/04.06.2021), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV3064 
din 07.06.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D483/08.06.2021 ,*

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.l 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din 
Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.



2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate.

3. Având în vedere obiectul de reglementare al propunerii 
legislative, titlul trebuie reformulat, astfel:

„Lege pentru modificarea art.l alin.(l) din Ordonanţa de 
urgentă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de 
la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor 
acestora”.

4. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, partea 
dispozitivă a articolului unic trebuie reformulată, astfel:

„Articol unic. - 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 şi va avea următorul 
cuprins:”.

5. La art.l alin.(l), pentru corectitudinea exprimării, propunem 
reformularea textului, potrivit următorului model:

„(1) Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a 
următoarelor categorii de metale feroase şi neferoase şi aliaje ale 
acestora:

a) utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană ... sau de 
irigaţii şi desecări;

b) utilizate în infrastructura pentru furnizarea ...şi termoficare;
c) utilizate în infrastructura aferentă operaţiunilor ...şi a 

produselor petroliere;
d) utilizate în semnalizarea şi dirijarea şi dirijarea circulaţiei pe 

drumurile publice;
e) de tipul şinelor ... instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a 

circulaţiei,... inundaţiilor sau altor calamităţi;
f) obţinute prin prelucrarea chimică sau termică ... de orice fel”.
5. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse

actului normativ de bază, în conformitate cu prevederile art.70 alin.(l) 
din Legea nr.24/2000, repuftifcată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem introducea în finalul proiectului supus avizării 
a unui articol distinct, al :âmi conţinut să prevadă republicarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.31 20411, având următoarea formulare:
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„Art.II. - 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, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se 
va republica în Monitorul Oficial Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare,”.

Pe cale de consecinţă, actualul articol unic va deveni art.II.

PRE

Florii* T O M G B E

Bucureşti
Nr.525/2.07.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actu l... 

O.U.G. nr. 31/2011 M. O f. nr. 2 1 7 /3 0  mar. 2011

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

aprobată cu modificări prin 

1 m odificări prin L. nr. 17 /20 1 3

L. nr. 17 /2013

M . Of. nr. 122 /5  m ar. 2 013

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

M. O f. nr. 122 /5  mar. 2 0 1 3

modifica art. 1 alin. (]); 
abrogă art. 1 alin. (8)

2 m odificări prin L. nr. 3 8 /2 0 1 4 M . Of. nr. 2 6 2 /1 0  apr. 2 014

Lege pentru modificarea şi completarea 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

modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. î  alin.
(2), art. 1 alin. (3) - (6);
introduce alin. (1 _ l)  -  (1_3) la art. 1, alin.
(2_1) -  (2_4) la art. 1, alin. (6_î) la art. 1,
anexa
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