Parlamentul României - Lege nr. 402/2004 din 11 octombrie 2004

Legea nr. 402/2004 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 60/2004
privind reglement rile referitoare la construirea, între inerea, repararea i
exploatarea c ilor ferate, altele decât cele administrate de Compania
Na ional de C i Ferate C.F.R. - S.A.
În vigoare de la 22 octombrie 2004
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 19 octombrie 2004. Nu exist modific ri pân la 30
iulie 2014.
Parlamentul României adopt prezenta lege.
Art. I. - Se aprob Ordonan a Guvernului nr. 60 din 29 iulie 2004 privind reglement rile referitoare la
construirea, între inerea, repararea i exploatarea c ilor ferate, altele decât cele administrate de
Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A., adoptat în temeiul art. 1 pct. I.24 din Legea nr.
291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan e, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, cu urm toarele modific ri i complet ri:
1. La articolul 5, alineatele (1), (3) i (4) vor avea urm torul cuprins:
" Art. 5. - (1) Racordarea unei linii ferate industriale noi la liniile infrastructurii feroviare publice,
direct sau prin intermediul unei linii ferate industriale existente, se realizeaz pe baza pl ii unui tarif
de racordare c tre Compania Na ional de C i Ferate «C.F.R.» - S.A., care reprezint costul lucr rilor
necesare pentru racordare i pentru preluarea sporului de capacitate de transport feroviar, dup caz.
............................................................................................

(3) Dup plata tarifului de racordare, Compania Na ional de C i Ferate «C.F.R.» - S.A.
contracteaz execu ia lucr rilor de construc ie a liniilor i instala iilor feroviare pentru racordarea la
liniile infrastructurii feroviare publice i pentru preluarea sporului de capacitate, dup caz.
(4) Liniile i instala iile feroviare construite pentru racordare i transport feroviar, dup caz, sunt
proprietatea Companiei Na ionale de C i Ferate «C.F.R.» - S.A."
2. La articolul 7, alineatul (3) va avea urm torul cuprins:
" (3) Pentru terenurile din proprietatea privat a Companiei Na ionale de C i Ferate «C.F.R.» - S.A.,
ocupate de linii ferate industriale, se va percepe un tarif de folosin care se aprob prin ordin al
ministrului transporturilor, construc iilor i turismului."
3. La articolul 8, alineatul (2) va avea urm torul cuprins:
" (2) Regulamentul tehnic de exploatare a unei linii ferate industriale, va fi întocmit de c tre
proprietarul liniei ferate industriale în conformitate cu Regulamentul de exploatare tehnic feroviar al
ilor Ferate Române, i se aprob de Autoritatea Feroviar Român - AFER."
4. La articolul 8, dup alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu urm torul cuprins:
" (21) În cazul liniilor ferate industriale racordate la infrastructura feroviar public , Regulamentul
tehnic de exploatare a liniei ferate industriale face parte din contractul de acces pe infrastructura
feroviar public , ce se încheie potrivit legisla iei în vigoare."
5. La articolul 11, alineatul (1) va avea urm torul cuprins:
" Art. 11. - (1) Agentul economic care de ine în proprietate sau cu chirie linia ferat industrial va
asigura efectuarea verific rii periodice a st rii tehnice a acesteia i este direct r spunz tor de orice
abatere de la normele de func ionare a liniei i de desf urare a traficului feroviar."
6. La articolul 11, alineatul (2) se abrog .
7. La articolul 12, alineatul (1) va avea urm torul cuprins:
" Art. 12. - (1) Proprietarii de linii ferate industriale au obliga ia s permit accesul speciali tilor
Autorit ii Feroviare Române - AFER pentru a verifica periodic starea tehnic a liniilor ferate industriale
i condi iile de desf urare a transportului feroviar, în conformitate cu normele în vigoare."
8. La articolul 12, alineatul (3) se abrog .
9. Dup articolul 12 se introduce articolul 121 cu urm torul cuprins:
" Art. 121. - Deschiderea sau redeschiderea circula iei pe linia ferat industrial se va face cu avizul
Autorit ii Feroviare Române - AFER, numai dup verificarea st rii tehnice a acesteia."
10. Articolul 13 va avea urm torul cuprins:
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" Art. 13. - Proprietarul unei linii ferate industriale aflate în exploatare, cu racordarea direct sau
indirect la infrastructura feroviar administrat de Compania Na ional de C i Ferate «C.F.R.» - S.A.,
care dore te s aib acces la aceast infrastructur , va încheia un contract de exploatare a liniei
ferate industriale cu Compania Na ional de C i Ferate «C.F.R.» - S.A., conform legisla iei în
vigoare."
11. Articolul 14 va avea urm torul cuprins:
" Art. 14. - (1) Linia ferat industrial de tranzit este linia ferat industrial amplasat între dou linii
ferate industriale sau între o linie ferat industrial
i o linie ferat public , f când posibil
continuitatea transportului feroviar industrial al tuturor proprietarilor de linii feroviare industriale
amplasate în amonte de ea.
(2) În cazul în care una sau mai multe linii ferate industriale sunt racordate la infrastructura feroviar
public , prin intermediul uneia sau mai multor linii ferate industriale, proprietarii de linii ferate
industriale de tranzit sunt obliga i s asigure, în limita capacit ii de transport existente, accesul
nediscriminatoriu al vehiculelor feroviare ale operatorilor care au contracte de transport cu proprietarii
de linii ferate industriale afla i în amonte.
(3) Pentru accesul pe liniile ferate industriale de tranzit, proprietarii acestora pot solicita plata unui
tarif de acces care nu poate dep i nivelul practicat de Compania Na ional de C i Ferate «C.F.R.» S.A. pe linii cu condi ii tehnice similare, condi ii care vor fi stabilite în Regulamentul tehnic de
exploatare a liniei ferate industriale.
(4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3) privind tariful de acces, operatorii pot
sesiza în scris Autoritatea Feroviar Român - AFER, care va lua m surile corespunz toare în
conformitate cu prevederile Regulamentului tehnic de exploatare a liniei ferate industriale."
12. Articolul 16 va avea urm torul cuprins:
" Art. 16. - Închiderea circula iei pe o linie ferat industrial de tranzit se poate face numai cu
respectarea urm toarelor condi ii:
a) în cazul în care de in torul de linie ferat industrial nu mai are interes în men inerea i/sau
utilizarea acesteia, va notifica acest fapt, cu 6 luni înainte de termenul renun rii la linia ferat
industrial , Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului i tuturor de in torilor de linii ferate
industriale afla i în amonte;
b) în situa ia în care de in torii de linii ferate industriale afla i în amonte fa de racordul la
infrastructura feroviar public nu sunt de acord cu închiderea liniei ferate industriale, ace tia au
dreptul de preem iune pentru închirierea sau cump rarea liniei ferate industriale respective;
c) în cazul în care de in torul unei linii ferate industriale intr în faliment, autoritatea care
administreaz falimentul va acorda de in torilor de linii ferate industriale din amonte de linia ferat
industrial intrat în faliment dreptul de preemp iune pentru preluarea acesteia;
d) în cazurile prev zute la lit. b) i c), dac nici unul dintre de in torii de linii ferate industriale afla i în
amonte nu este interesat în preluarea liniei ferate industriale, dreptul de preemp iune poate fi acordat
Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A."
13. Articolul 17 se abrog .
14. La articolul 18, alineatul (2) va avea urm torul cuprins:
" (2) Nerespectarea dispozi iilor din prezenta ordonan poate fi semnalat de c tre orice persoan
fizic sau juridic interesat . Sesiz rile privind nerespectarea prezentelor reglement ri se adreseaz
Autorit ii Feroviare Române - AFER, în vederea lu rii m surilor ce se impun, în conformitate cu
legisla ia în vigoare."
15. Articolul 19 va avea urm torul cuprins:
" Art. 19. - (1) Constituie contraven ii i se sanc ioneaz cu amend urm toarele:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 de c tre proprietarii liniilor ferate industriale respective, cu
amend de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) nerespectarea art. 11 alin. (1) i (3), art. 12 alin. (1) i art. 121, cu amend de la 50.000.000 lei la
200.000.000 lei;
c) nerespectarea art. 14 alin. (2) i (3), cu amend de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.
(2) Contraven iile se constat de c tre persoane cu atribu ii de control, anume desemnate de
Autoritatea Feroviar Român - AFER, care au i competen a aplic rii sanc iunilor."
16. Dup articolul 19 se introduce articolul 191 cu urm torul cuprins:
" Art. 191. - Cuantumul amenzilor se modific prin hot râre a Guvernului, în func ie de rata
infla iei."
17. Articolul 21 va avea urm torul cuprins:
" Art. 21. - (1) În termen de 90 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e, Ministerul
Transporturilor, Construc iilor i Turismului va elabora norme privind aplicarea prevederilor prezentei
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ordonan e, precum i criteriile i modul de clasificare a liniilor ferate industriale, instruc iuni care se
aprob prin hot râre a Guvernului.
(2) Reglement rile privind construirea, între inerea i exploatarea funicularelor se vor aproba prin
hot râre a Guvernului, la propunerea autorit ilor competente, în termen de 60 de zile de la data
intr rii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan e."
Art. II. - Ordonan a Guvernului nr. 60 din 29 iulie 2004 privind reglement rile referitoare la
construirea, între inerea, repararea i exploatarea c ilor ferate, altele decât cele administrate de
Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 741 din 17 august 2004, cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta lege de aprobare, se
va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nou numerotare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art.
76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .
PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR p. PRE EDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU

DORU IOAN T

Bucure ti, 11 octombrie 2004.
Nr. 402.

3

CIL

