ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 20 martie 2011
privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a
aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2011
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Având în vedere:
- numãrul mare al cazurilor de furturi de materiale şi componente ale infrastructurii
feroviare şi degradãrile aduse instalaţiilor ca urmare a furturilor;
- periclitarea siguranţei circulaţiei trenurilor şi, implicit, amplificarea premiselor
producerii unor evenimente cu consecinţe deosebit de grave;
- riscul de a nu se putea asigura condiţiile de siguranţã a circulaţiei trenurilor la
viteza de 160 km/orã pe tronsoanele de cale feratã reabilitate, din cauza furtului
echipamentelor speciale, crescând în aceeaşi mãsurã şi valoarea pagubelor,
toate acestea constituind o situaţie extraordinarã a cãrei reglementare nu poate fi
amânatã,
se impune adoptarea de urgenţã a unui act normativ prin care sã se interzicã
achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora
utilizate în activitatea feroviarã, de tipul şinei de cale feratã, pieselor aparatelor de cale,
materialului mãrunt de cale, contraşinelor, ecliselor, pãrţilor componente ale instalaţiilor
de siguranţã a circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii.
Neadoptarea acestei mãsuri ar conduce la consecinţe imediate, şi anume afectarea gravã a
siguranţei circulaţiei, amplificarea premiselor producerii unor evenimente feroviare cu
consecinţe deosebit de grave, crearea de perturbaţii majore în circulaţia şi manevra
trenurilor.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.
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ART. 1
(1) Se interzice pe o perioadã de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţã achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi
a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviarã, de tipul şinei de cale feratã,
pieselor aparatelor de cale, materialului mãrunt de cale, contraşinelor, ecliselor, pãrţilor
componente ale instalaţiilor de siguranţã a circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi
telecomunicaţii feroviare, componentelor instalaţiilor de electrificare feroviare, componentelor
materialului rulant şi altele asemenea.
(2) Nerespectarea obligaţiei prevãzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se
sancţioneazã cu amendã de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(3) În cazul în care contravenţia prevãzutã la alin. (2) a fost sãvârşitã de cãtre
operatorul economic care realizeazã activitãţi de colectare a deşeurilor industriale
reciclabile, se aplicã şi sancţiunea complementarã a anulãrii autorizaţiei de colectare.
(4) Constatarea contravenţiei prevãzute 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 lângã amenda contravenţionalã, şi un
tarif cu titlu de tarif de despãgubire, în cuantum egal cu valoarea elementelor feroviare în
cauzã, menţionate la alin. (1), şi a manoperei aferente.
(6) Agentul constatator va menţiona în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi
contravaloarea despãgubirii şi modul de achitare a acesteia. Despãgubirea se va achita în lei,
în contul Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., Societãţii Naţionale de
Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. Cãlãtori" - S.A. sau al Societãţii Naţionale de
Transport Feroviar de Marfã "C.F.R. Marfã" - S.A., dupã caz, şi va reveni acesteia ca venit
extrabugetar. Sumele încasate vor fi folosite numai în activitatea de reparaţii, modernizare şi
investiţii în infrastructurã feroviarã sau material rulant, dupã caz.
(7) Contravenţiilor prevãzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(8) Prelungirea termenului prevãzut la alin. (1) se poate face prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 2
Prezenta ordonanţã de urgenţã intrã în vigoare la 10 zile de la publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneazã:
---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
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Anca Daniela Boagiu
Ministrul mediului şi pãdurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 20 martie 2011.
Nr. 31.
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