
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

S E N A T

L E G E

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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

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.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 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 p»»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.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat tn forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.
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