Guvernul României

Hot râre nr. 1476/2009
din 25/11/2009

privind stabilirea unor m suri pentru asigurarea aplic rii Regulamentului (CE) nr.
1.371/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
drepturile i obliga iile c torilor din transportul feroviar
Publicat in MOF nr. 833 - 03/12/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 03/12/2009
Actul a intrat in vigoare la data de 03 decembrie 2009

În scopul asigur rii aplic rii în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
drepturile i obliga iile c torilor din transportul feroviar,
în temeiul art. 108 i al art. 148 alin. (4) din Constitu ia României, republicat ,
Guvernul României adopt prezenta hot râre.
Art. 1. - (1) Se desemneaz Autoritatea Feroviar Român - AFER ca organism responsabil cu supravegherea respect rii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al
Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile i obliga iile c torilor din transportul feroviar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 315 din 3 decembrie 2007, denumit în continuare Regulament.
(2) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii informeaz Comisia European asupra desemn rii organismului responsabil prev zut la alin. (1).
(3) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii sprijin i asist Autoritatea Feroviar Român - AFER în exercitarea atribu iilor ce îi revin acesteia potrivit alin. (1).
Art. 2. - (1) În aplicarea art. 2 alin. (5), tezele a doua i a treia din Regulament, expresiile de mai jos au urm toarele semnifica ii:
a) serviciile urbane i suburbane de transport feroviar de c tori reprezint serviciile de transport feroviar de c tori, care func ioneaz pentru a satisface necesit ile de
transport ale unui centru urban sau ale unei conurba ii i ale zonelor de proximitate/limitrofe, asigurate prin intermediul trenurilor de transport de c tori de rang "tren
personal";
b) serviciile regionale de transport feroviar de c tori reprezint serviciile de transport feroviar de c tori asigurate cu trenuri de transport de c tori de rang "tren
personal", "tren accelerat" sau "tren rapid", care circul pe raza unei regionale de cale ferat i sunt destinate s r spund nevoilor de transport feroviar de c tori în
regiunea ce corespunde respectivei regionale de cale ferat .
(2) Regionala reprezint o unitate de transporturi feroviare, care î i desf oar activitatea într-un spa iu teritorial bine determinat, stabilit de c tre gestionarul de
infrastructur , pentru o bun coordonare i gestionare a activit ii feroviare la nivel na ional.
Art. 3. - (1) În aplicarea art. 2 alin. (4) din Regulament, se excepteaz de la aplicarea dispozi iilor din Regulament, pentru o perioad de 5 ani, serviciile na ionale de
transport feroviar de c tori.
(2) Prin servicii na ionale de transport feroviar de c tori se în elege serviciile de transport feroviar de c tori pe distan e lungi, reprezentând serviciile de transport feroviar
de c tori asigurate cu trenuri de transport de c tori de rang "tren personal", "tren accelerat", "tren rapid" sau "tren intercity", care circul pe raza a dou sau mai multor
regionale de cale ferat .
(3) Perioada prev zut la alin. (1) se poate reînnoi de dou ori cu câte o perioad de maximum 5 ani, cu respectarea condi iilor prev zute de Regulament.
Art. 4. - În aplicarea art. 2 alin. (5) din Regulament, sunt exceptate de la aplicarea dispozi iilor din Regulament serviciile urbane, suburbane i regionale de transport feroviar
de c tori.

Art. 5. - În aplicarea art. 2 alin. (6) din Regulament, se excepteaz de la aplicarea dispozi iilor din Regulament, pentru o perioad de 5 ani, reînnoibil , serviciile de transport
feroviar de c tori a c ror parte semnificativ , ce include cel pu in o oprire regulat într-o gar , este exploatat în afara Comunit ii.
Art. 6. - În aplicarea art. 2 alin. (3) din Regulament, dispozi iile art. 3, 4 i 5 din prezenta hot râre nu aduc nicio atingere prevederilor art. 9, 11, 12, 19, art. 20 alin. (1) i art.
26 din Regulament.
Art. 7. - Aplicarea dispozi iilor Regulamentului prev zute la art. 3-6 sunt prezentate în anexa care face parte integrant din prezenta hot râre.
Art. 8. - Ministerul Transporturilor i Infrastructurii informeaz Comisia European cu privire la derog rile prev zute la art. 2 alin. (4), (5) i (6) din Regulament.
Art. 9. - (1) Înc lcarea dispozi iilor din Regulament atrage r spunderea civil , contraven ional sau penal , dup caz, a celor vinova i, în condi iile legii.
(2) Constituie contraven ii i se sanc ioneaz urm toarele fapte:
a) nerespectarea dispozi iilor art. 9 "Disponibilitatea legitima iilor de transport, a biletelor directe i a rezerv rilor" din Regulament, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) nerespectarea dispozi iilor art. 11 "R spunderea fa de c tori i de bagajele lor" din Regulament, cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) nerespectarea dispozi iilor art. 12 "Asigurarea" din Regulament, cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei;
d) nerespectarea dispozi iilor art. 19 "Dreptul la transport" din Regulament, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei;
e) nerespectarea dispozi iilor art. 20 alin. (1) "Informarea persoanelor cu handicap i a persoanelor cu mobilitate redus " din Regulament, cu amend de la 5.000 lei la
10.000 lei;
f) nerespectarea dispozi iilor art. 26 "Siguran a personal a c torilor" din Regulament, cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3) Constatarea contraven iilor prev zute la alin. (2), precum i aplicarea sanc iunilor aferente se fac, cu respectarea dispozi iilor legale în vigoare, de c tre reprezentan ii
împuternici i ai Autorit ii Feroviare Române - AFER.
Art. 10. - Dispozi iile prezentei hot râri referitoare la contraven ii se completeaz cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor,
aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Art. 11. - Prezenta hot râre intr în vigoare la data de 3 decembrie 2009, cu excep ia art. 9 i 10, care intr în vigoare la 10 zile de la data public rii.
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