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TITLUL I 
Organizarea i efectuarea transporturilor pe c ile ferate române   

 
CAPITOLUL I 

Organizarea transporturilor feroviare   
 
   Art. 1. -  (1) Prin transport pe c ile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se 
în elege orice deplasare de persoane i de bunuri, realizat  cu vehicule feroviare de c tre operatori de 
transport pe infrastructura feroviar . Transportul feroviar, precum i serviciile adiacente sau conexe 
acestuia sunt considerate opera iuni de transport feroviar.   
   (2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.   
   (3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes na ional, 
reprezint  un serviciu public esen ial pentru societate, contribuie la libera circula ie, la rezolvarea unor 
interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, m rfurilor i a altor bunuri, în interiorul rii 
i în trafic interna ional, cu un grad înalt de siguran , în condi ii ecologice, eficiente, i îndepline te 

sarcini specifice pentru nevoile de ap rare a rii, potrivit legii.   
   (4) Serviciile conexe transportului sunt activit ile ce se desf oar  în leg tur  nemijlocit  cu sau în 
timpul transportului.   
   (5) Serviciile adiacente transportului sunt activit ile ce au ca obiect asigurarea desf ur rii în 
siguran  a transportului.   
   (6) Transporturile feroviare publice se efectueaz  numai pe baz  de contract de transport.   
   (7) Contractul de transport se încheie i se execut  în conformitate cu prevederile Codului civil, ale 
Regulamentului privind transportul pe c ile ferate din România, aprobat prin Ordonan a Guvernului nr. 
7/2005, republicat , ale acordurilor i conven iilor interna ionale la care România este parte i ale 
actelor normative date în aplicarea acestora.   
   (8) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activit ilor proprii, cu 
mijloace de transport de inute în proprietate sau închiriate.   
   (9) Activit ile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de c tre operatori de 
transport feroviar, persoane juridice române, licen ia i în condi iile prezentei ordonan e de urgen .   
   (10) În sensul prezentei ordonan e de urgen , termenii de specialitate se definesc dup  cum 
urmeaz :   
   a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a ob inut 
o licen  în conformitate cu legisla ia în vigoare, a c rui activitate principal  const  în efectuarea de 
presta ii de transport de marf i/sau de c tori pe calea ferat , trac iunea fiind asigurat  obligatoriu 
de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, i agen ii economici care asigur  
numai trac iunea;   
   b) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect 
principal de activitate administrarea i între inerea infrastructurii feroviare, incluzând i administrarea 
sistemelor de conducere a circula iei, de control i de siguran  a infrastructurii; func iile 
administratorului de infrastructur  de pe o re ea sau o parte a unei re ele pot fi alocate, în conformitate 
cu reglement rile în vigoare, mai multor organisme sau agen i economici;   
   c) serviciu de transport feroviar interna ional de c tori serviciul de transport feroviar de c tori în 
cadrul c ruia trenul traverseaz  cel pu in o frontier  a unui stat membru i al c rui scop principal este 
acela de a transporta c tori între sta ii aflate în state membre diferite, în cadrul c ruia se pot realiza 
introducerea i/sau scoaterea de vagoane din compunerea trenului, iar diferitele segmente ale 
acestuia pot avea origini i destina ii diferite, cu condi ia ca toate vagoanele s  traverseze cel pu in o 
frontier  de stat;   
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   d) serviciu de transport interna ional de marf  - serviciul de transport în cadrul c ruia trenul trece cel 
pu in o dat  frontiera de stat; trenul poate fi compus i/sau descompus i diferitele p i care îl compun 
pot proveni i pot avea destina ii diferite, cu condi ia ca toate vagoanele s  treac  cel pu in o 
frontier .   
   e) tranzit - traversarea teritoriului comunitar, realizat  f  înc rcare sau desc rcare de bunuri i/sau 

 îmbarcarea ori debarcarea c torilor pe teritoriul comunitar.   
   f) serviciul public de transport feroviar de c tori - serviciul efectuat în domeniul feroviar pentru 
realizarea transportului public de c tori.   
   Art. 2. -  Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot ob ine 
licen  operatorii de transport cu capital de stat i/sau privat, care îndeplinesc cumulativ urm toarele 
condi ii:   
   a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de c tori, de m rfuri i de alte bunuri pe 
calea ferat ;   
   b) de in în proprietate sau cu chirie material rulant de trac iune înmatriculat de autoritatea 
competent , necesar pentru remorcarea trenurilor, sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice 
i de dotare impuse de prescrip iile de siguran  a circula iei feroviare i de calitatea serviciului de 

transport;   
   c) respect  întocmai prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a circula iei i 
manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul i circula ia pe infrastructura feroviar  public , în condi ii 
de siguran  a circula iei i de securitate a transporturilor;   
   d) dispun de personalul necesar atestat pentru efectuarea opera iunilor de transport feroviar care fac 
obiectul activit ii operatorului respectiv;   
   e) fac dovada onorabilit ii, capacit ii tehnice, capacit ii profesionale i capacit ii financiare, 
stabilite de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului;   
   f) alte condi ii stabilite de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
   Art. 3. -  Licen a pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prev zute la art. 1 se acord  de 
Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
   Art. 4. -  Pe parcursul desf ur rii activit ii, operatorii de transport feroviar licen ia i sunt obliga i s  
realizeze, la termenele i la parametrii tehnici prev zu i în prescrip iile pentru siguran a circula iei 
feroviare, toate opera iunile de verificare, între inere i repara ii pentru materialul rulant aflat sau 
introdus în circula ie, sub sanc iunea suspend rii sau retragerii licen ei.   
   Art. 5. -  (1) Transportul feroviar public de c tori are caracter de serviciu public social. Pentru 
aceste activit i autorit ile competente ale statului încheie contracte de servicii publice cu operatorii 
de transport feroviar în scopul furniz rii de servicii de transport adecvate.   
   (2) Serviciul public social de transport feroviar de c tori poate fi concesionat de c tre Ministerul 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, pe baz  de licita ie public , în condi iile legii.   
   (3) În cazul efectu rii de servicii publice de transport de marf  sau c tori pentru anumite categorii 
de persoane fizice sau juridice, care beneficiaz , din dispozi ia autorit ilor publice competente, de 
reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prev zut acordarea acestor reduceri, se vor asigura 
compensa ii corespunz toare operatorului de transport, pân  la nivelul tarifului aprobat.   
   (4) Diferen ele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar public de c tori i costurile reale de 
transport, la care se adaug  o cot  de profit de maximum 3%, constituie compensa ia serviciilor 
publice sociale pentru transportul feroviar public de c tori i se primesc de c tre operatorii de 
transport feroviar public de c tori, nediscriminatoriu, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, 
dup  caz, pe baza contractelor de servicii publice prev zute la alin. (1), astfel:   
   a) pe baza indicatorilor c tori-km i respectiv tren-km;   
   b) diferen iat pe ranguri de trenuri pentru indicatorul c tori-km;   
   c) diferen iat pe categorii de trenuri în ceea ce prive te nivelul maxim al compensa iei ce poate fi 
acoperit din valoarea total  a veniturilor înregistrate de operatorii de transport, din activitatea de 
transport feroviar public de c tori.   
   (41) Dup  aprobarea contractelor prev zute la art. 38 i 39, nerealizarea în cursul anului a veniturilor 
proprii, altele decât compensa iile, nu conduce la majorarea i suportarea din bugetul de stat sau din 
bugetele locale, dup  caz, a unor compensa ii suplimentare decât cele prev zute ini ial prin 
contractele de servicii publice.   
   (5) Sumele necesare pentru plata serviciilor efectuate în baza contractelor de servicii publice se 
aproba anual în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe baza documentelor 
justificative primite si verificate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care 
coreleaza aceste date cu politica tarifara în domeniu, cu nivelul costurilor pentru operatiile de transport 
feroviar de calatori si cu nivelul prognozat al veniturilor obtinute de acestia din operarea trenurilor 
cuprinse în pachetul minim social.   
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   (6) Toate sumele prev zute la alin. (5) se asigur  în mod nediscriminatoriu pentru to i operatorii de 
transport feroviar care au contracte de servicii publice.   
   (7) Compensa ia prev zut  la alin. (4) se stabile te luându-se ca baz  activit ile tuturor operatorilor 
de transport feroviar public de c tori de pe pia i se exprim  în lei/c tori-km i lei/tren-km. 
Procentele de compensare conform alin. (4) se stabilesc în cadrul contractelor de servicii publice 
încheiate între Ministerul Transporturilor i Infrastructurii i operatorii de transport feroviar de c tori.   
   (8) Compensa ia prev zut  la alin. (7) se aplic  pentru fiecare contract de servicii publice, în func ie 
de num rul de c tori-km i num rul tren-km realiza i de operatorul de transport feroviar respectiv, pe 
baza raport rilor sale specifice de realizare a bugetului date pe propria r spundere, dar f  a se 
dep i cota de profit prev zut  la alin. (4).   
   Art. 6. -  Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât s  se asigure un sistem unitar, 
echilibrat i func ional, în conformitate cu cerin ele siguran ei circula iei, confortului i tehnologiilor 
specifice de transport pe calea ferat , în condi ii de compatibilitate i interoperabilitate cu sistemul de 
transport feroviar european.   
 

CAPITOLUL II 
Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare   

 
   Art. 7. -  (1) Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului, în calitate de organ de 
specialitate al administra iei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor 
feroviare care asigur  dezvoltarea i siguran a transporturilor feroviare.   
   (2) Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului, în calitate de organ de specialitate al 
administra iei publice centrale, are urm toarele atribu ii principale în domeniul transporturilor 
feroviare:   
   a) elaboreaz  strategiile de dezvoltare a activit ilor de transport feroviar;   
   b) elaboreaz i supune aprob rii Guvernului programele de dezvoltare i de modernizare a 
infrastructurii feroviare deschise accesului public;   
   c) asigur , în condi ii identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal i nediscriminatoriu pe 
infrastructura feroviar  public , conform reglement rilor interne, precum i acordurilor i conven iilor 
interna ionale la care România este parte;   
   d) asigur  beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport licen iat 
i liber ales;   

   e) sprijin  dezvoltarea i func ionarea transportului feroviar public;   
   f) asigur  condi iile unui mediu concuren ial normal în transportul feroviar, precum i între acesta i 
alte moduri de transport;   
   g) asigur  efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale i a transporturilor de 
interven ie în caz de calamit i naturale sau în alte situa ii deosebite;   
   h) asigur  dezvoltarea cercet rii în transportul feroviar, în corelare cu programele na ionale de 
cercetare;   
   i) elaboreaz  politica economic  în domeniul transportului feroviar;   
   j) elaboreaz  politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale i a transportului combinat;   
   k) elaboreaz  politici de dezvoltare echilibrat  a transportului feroviar cu alte moduri de transport;   
   l) asigur  gestionarea propriet ii publice i private a statului din domeniul transportului feroviar;   
   m) asigur  gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat;   
   n) avizeaz  metodologia de tarifare a utiliz rii infrastructurii feroviare publice prev zut  în contractul 
de activitate al companiei na ionale care administreaz  infrastructura feroviar , încheiat cu Ministerul 
Transporturilor i Infrastructurii potrivit prevederilor art. 37-39;   
   o) clasific  infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele na ionale i 
interna ionale;   
   p) stabile te regulile de acces pe infrastructura c ilor ferate române pentru operatorii feroviari;   
   q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescrip iilor i instruc iunilor cu specific feroviar, care 
se aplic  în domeniul transporturilor feroviare;   
   r) emite normative privind construc ia i protec ia c ii ferate.   
   (3) Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul 
transporturilor feroviare, are urm toarele atribu ii principale:   
   a) reprezint  Guvernul în organismele interna ionale i în rela iile bilaterale cu alte state în domeniul 
transporturilor feroviare;   
   b) elaboreaz i promoveaz  reglement ri specifice, destinate asigur rii compatibilit ii sistemului 
na ional de transport feroviar cu sistemele de transport interna ionale;   
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   c) emite norme tehnice obligatorii pentru construc ia, modernizarea, exploatarea, între inerea, 
repararea i verificarea tehnic  a infrastructurii feroviare i a materialului rulant;   
   d) stabile te nomenclatorul de func ii al personalului care lucreaz  sau concur  la siguran a 
circula iei trenurilor;   
   e) emite norme obligatorii de atestare, certificare i licen iere a personalului din transporturile 
feroviare, care lucreaz  în siguran a circula iei, i stabile te condi iile de suspendare sau de anulare a 
atestatelor, a certificatelor sau a licen elor acordate;   
   f) organizeaz  examene i emite atestate, certificate i licen e pentru personalul din siguran a 
circula iei;   
   g) emite norme obligatorii de licen iere a operatorilor de transport feroviar care efectueaz  sau vor 
efectua activit i de transport feroviar i stabile te condi iile de acordare, de suspendare sau de 
anulare a licen elor;   
   h) emite norme obligatorii de siguran  a traficului în transporturile feroviare, precum i pentru 
transportul multimodal i combinat i supravegheaz  respectarea acestora;   
   i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de m rfuri periculoase pe calea ferat ;   
   j) aprob  organizarea regional  a transporturilor feroviare;   
   k) exercit  activitatea de registru, de inspec ie i de control în transporturile feroviare;   
   l) stabile te condi iile i asigur  înmatricularea materialului rulant;   
   m) asigur  omologarea tehnic  de tip a vehiculelor feroviare, precum i certificarea de conformitate, 
omologarea, agrementarea tehnic  a materialelor, componentelor i echipamentelor utilizate la 
construirea, repararea i între inerea materialului rulant i a infrastructurii feroviare;   
   n) autorizeaz  efectuarea de lucr ri care se execut  în zonele de siguran i de protec ie a 
infrastructurii c ilor ferate române;   
   o) asigur  cercetarea administrativ  a evenimentelor sau accidentelor grave, produse în activit ile 
de transport feroviar;   
   p) asigur , prin re eaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguran ei circula iei i controlul 
sanitar-veterinar specific activit ilor de transport feroviar i emite autoriza ii sanitar-veterinare;   
   q) autorizeaz , din punct de vedere tehnic, agen ii economici care efectueaz  lucr rile de 
construc ie, între inere i repara ie a elementelor infrastructurii feroviare i a materialului rulant;   
   r) aprob  norme i regulamente obligatorii pentru de in torii de linii ferate industriale i de mijloace 
de transport pe calea ferat  proprietate privat , indiferent de obiectul de activitate, care au acces pe 
infrastructura feroviar  deschis  accesului public, dup  caz, precum i pentru beneficiarii de 
transport;   
   s) autorizeaz  înfiin area i func ionarea centrelor de preg tire, perfec ionare i autorizare a 
personalului din transporturile feroviare;   
   t) analizeaz i decide asupra sesiz rilor privind modul de alocare a capacit ilor infrastructurii 
feroviare, între operatorii feroviari, i supravegheaz  desf urarea activit ilor de transport feroviar în 
condi ii de concuren  loial ;   
   u) stabile te norme de repartizare nediscriminatorie a capacit ilor infrastructurii feroviare;   
   v) concesioneaz , în numele statului, serviciul public de transport feroviar de c tori.   
   (4) Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului exercit  atribu iile de autoritate de stat, 
direct sau prin delegare de competen e c tre o autoritate feroviar  organizat  ca institu ie public , 
finan at  din venituri extrabugetare.   
 

CAPITOLUL III 
Infrastructura feroviar i asigurarea func ion rii acesteia   

 
   Art. 8. -  (1) Prin infrastructur  feroviar  se în elege ansamblul elementelor necesare circula iei i 
manevrei materialului rulant, cl dirile sta iilor de cale ferat , cu facilit ile aferente, precum i celelalte 
cl diri i facilit i destinate desf ur rii transportului feroviar.   
   (2) Infrastructura feroviar  cuprinde infrastructura feroviar  proprietate public  a statului, denumit  în 
continuare infrastructur  feroviar  public , precum i cea aflat  în proprietate privat , denumit  în 
continuare infrastructur  feroviar  privat .   
   (3) Infrastructura feroviar  public  sau privat  a statului cuprinde infrastructura care se poate 
conecta la infrastructura feroviar  transeuropean , precum i pe cea care nu poate fi conectat  la 
aceasta, dup  cum urmeaz :   
   a) infrastructura feroviar  interoperabil  - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a 
statului, aferent  traficului na ional i interna ional, administrat  în concordan  cu prevederile 
legisla iei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar i care se dezvolt  în conformitate 
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cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european i preluate în legisla ia din 
România;   
   b) infrastructura feroviar  neinteroperabil  - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a 
statului, aferent  traficului local, conectat  sau nu la infrastructura feroviar  interoperabil i care este 
administrat i se dezvolt  pe baza unor reglement ri specifice interne.   
   Art. 9. -  (1) Administrarea infrastructurii feroviare, proprietate public  sau proprietate privat  a 
statului, se asigur  de c tre o companie na ional  rezultat  ca urmare a reorganiz rii Societ ii 
Na ionale a C ilor Ferate Române, c reia i se atribuie în concesiune, f  plata redeven ei, 
infrastructura feroviar  public i care de ine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare 
preluate de la Societatea Na ional  a C ilor Ferate Române, stabilite prin hot râre a Guvernului.   
   (2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, pentru o perioad  de 49 de ani.   
   (3) P i ale infrastructurii feroviare publice a statului pot fi concesionate, în condi iile legii, i altor 
companii na ionale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu respectarea 
reglement rilor na ionale i comunitare.   
   Art. 10. -  (1) Compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  poate s  închirieze, cu 
acordul Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, p i ale infrastructurii feroviare 
neinteroperabile publice c tre alte persoane juridice, în vederea administr rii acesteia pentru 
organizarea transporturilor publice de m rfuri i persoane.   
   (2) Compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  poate s  închirieze bunuri 
proprietate privat  necesare organiz rii i desf ur rii procesului de transport feroviar, aferente acelor 

i din infrastructura feroviar  neinteroperabil  public , închiriat  altor persoane juridice.   
   (3) Închirierea unor p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licita ie public  cu 
strigare.   
   (4) Veniturile ob inute din închirierea unor p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se 
încaseaz  de c tre compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  în scopul folosirii 
acesteia exclusiv pentru executarea de repara ii capitale pe infrastructura feroviar  public  
interoperabil .   
   (5) Condi iile specifice de administrare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum i condi iile 
de închiriere a unor p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aprob  prin hot râre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
   Art. 11. -  (1) Infrastructura feroviar  public  se compune din:   
   a) liniile ferate de circula ie, terenul aferent pe care sunt construite, precum i terenurile situate de o 
parte i de alta a axei c ii ferate, care constituie zona de siguran  a infrastructurii feroviare;   
   b) podurile, tunelurile, viaductele i alte lucr ri de art , care au leg tur  cu liniile ferate deschise 
circula iei publice, precum i terenurile aferente acestora;   
   c) lucr rile geotehnice de protec ie i de consolidare, planta iile de protec ie a liniilor ferate i 
terenurile aferente pe care sunt amplasate;   
   d) instala iile fixe de siguran i de conducere operativ  a circula iei feroviare;   
   e) triajele de re ea ale c ii ferate i terenurile aferente acestora;   
   f) alte instala ii i cl diri aferente infrastructurii feroviare.   
   (2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prev zute la alin. (1), se stabilesc prin 
hot râre a Guvernului.   
   (3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprev zute la alin. (1), constituie 
proprietate privat  a companiei care administreaz  infrastructura feroviar  public  sau, dup  caz, a 
societ ilor na ionale i a societ ilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum i a Societ ii 
Na ionale a C ilor Ferate Române, r mas  dup  reorganizare.   
   Art. 111. -  (1) Compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  poate s  închirieze, 
cu acordul Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, instala iile de trac iune electric i 
de electroalimentare i re eaua de telecomunica ii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale 
infrastructurii feroviare publice c tre filialele sale, în vederea administr rii acestora pentru 
desf urarea transporturilor publice de m rfuri i persoane.   
   (2) Compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  poate s  închirieze bunuri 
proprietate privat  necesare organiz rii i desf ur rii procesului de transport feroviar, aferente 
instala iilor de trac iune electric i de electroalimentare i re elei de telecomunica ii C.F.R., cu 
echipamentele aferente, închiriate filialelor sale.   
   (3) Condi iile de închiriere a instala iilor de trac iune electric i de electroalimentare i a re elei de 
telecomunica ii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice se aprob  prin 
hot râre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
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   Art. 12. -  Administratorul infrastructurii r spunde de modul în care exercit  propria conducere, 
gestiune i controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   Art. 13. -  Listele sec iilor de circula ie ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructur  
feroviar  interoperabil  sau neinteroperabil  se aprob  prin hot râre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
   Art. 14. -  Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizeaz  de c tre compania na ional  
care administreaz  infrastructura feroviar , prin:   
   a) îndeplinirea ansamblului func iilor tehnice i economice necesare;   
   b) asigurarea st rii de func ionare a liniilor, instala iilor i celorlalte elemente ale infrastructurii 
feroviare la parametrii stabili i conform art. 16;   
   c) conducerea operativ  a circula iei trenurilor i autorizarea manevrei pe liniile deschise circula iei 
publice sau cu acces la aceasta;   
   d) repartizarea capacit ilor infrastructurii feroviare i alocarea traselor, pe baza normelor stabilite de 
Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului i a contractului de acces pe infrastructura 
feroviar .   
   Art. 15. -  Compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  poate efectua pe aceasta 
transporturi în interes propriu, pentru men inerea sau readucerea în parametri a infrastructurii 
feroviare, cu îndeplinirea condi iilor prev zute la art. 1 alin. (9) i la art. 2, f  plata tarifului de utilizare 
a infrastructurii feroviare prev zut la art. 23 alin. (1).   
   Art. 16. -  Parametrii elementelor infrastructurii feroviare române trebuie s  corespund  normelor 
interne i interna ionale sau celor stabilite prin acorduri i conven ii interna ionale la care România 
este parte. Ace ti parametri trebuie s  asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare române, în 
întregul ei sau pe direc ii i coridoare de transport, cu ansamblul interna ional al c ilor ferate.   
   Art. 17. -  Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, 
precum i terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe i impozite.   
   Art. 18. -  (1) Accesul i circula ia pe infrastructura feroviar  public  sunt permise în condi iile 
de inerii de c tre operatorii de transport feroviar a unei licen e eliberate conform prezentei ordonan e 
de urgen i ale existen ei unui contract de acces, încheiat cu compania na ional  care administreaz  
infrastructura feroviar .   
   (11) Condi iile care reglementeaz  contractul de acces prev zut la alin. (1) sunt nediscriminatorii i 
transparente, în conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea 
capacit ilor de infrastructur  feroviar , tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i certificarea în 
materie de siguran , aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 8/2004.   
   (2) Operatorii de transport feroviar str ini care efectueaz  transport feroviar sunt accepta i pentru 
circula ie pe infrastructura feroviar  în condi iile legii, acordurilor i conven iilor interna ionale la care 
România este parte.   
   (21) Operatorilor de transport feroviar str ini, care de in o licen  într-un stat membru al Uniunii 
Europene conform legisla iei aplicabile în Comunitate, li se acord  dreptul de acces, în condi ii 
echitabile, pe infrastructura feroviar  din România, în scopul exploat rii oric rui tip de serviciu de 
transport feroviar de marf .   
   (3) Accesul la infrastructur i furnizarea de servicii în terminalele i porturile legate de activit ile de 
transport feroviar, inclusiv servicii de transport interna ional feroviar de marf i servicii de transport 
combinat interna ional de marf , care deservesc sau este posibil s  deserveasc  mai mult de un client 
final, se asigur  tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu i transparent, iar 
solicit rile operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restric ii numai dac  exist  alternative 
viabile pe calea ferat  în condi ii de pia .   
   (4) F  a înc lca prevederile legale privind concuren a i activitatea institu iilor/autorit ilor publice 
competente în domeniu, Consiliul de supraveghere înfiin at în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 
(1) din Ordonan a Guvernului nr. 89/2003*) privind alocarea capacit ilor de infrastructur  feroviar , 
tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i certificarea în materie de siguran  monitorizeaz  
concuren a pe pia a de servicii de transport feroviar, inclusiv pe pia a de transport feroviar de marf .   
       
   *) Ordonan a Guvernului nr. 89/2003 a fost aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 
8/2004, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 martie 2004.   
 
   (5) Dac  în executarea transportului solicitantul sau orice alt  parte interesat  se consider  c  a fost 
tratat  incorect, a fost obiectul unei discrimin ri sau a fost prejudiciat  în alt fel, poate depune o 
contesta ie la Consiliul de supraveghere, în condi iile art. 30 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 
89/2003, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 8/2004.   
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   (6) Ca urmare a contesta iei primite i, dac  este cazul, din proprie ini iativ , Consiliul de 
supraveghere decide cât mai curând posibil asupra unor m suri necesare pentru corectarea unor 
evolu ii nedorite de pe aceste pie e, în conformitate cu reglement rile în vigoare.   
   (7) Pentru asigurarea controlului judiciar, în condi iile legii, precum i a cooper rii în domeniul 
specific de activitate a Consiliului de supraveghere cu organismele de supraveghere similare din alte 
state, se aplic  prevederile art. 30 alin. (9) i ale art. 31 din Ordonan a Guvernului nr. 89/2003.   
   (8) Pentru activitatea depus , persoanele din componen a Consiliului de supraveghere prev zut la 
alin. (4) au dreptul la o indemniza ie lunar  stabilit  prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, care nu poate dep i 20% din indemniza ia lunar  a secretarului de stat.   
   Art. 181. -  (1) Începând cu 1 ianuarie 2010, operatorii de transport feroviar din statele membre ale 
Uniunii Europene au drept de acces la infrastructura feroviar  din România în scopul furniz rii 
serviciului de transport feroviar interna ional de c tori, astfel:   
   a) pe parcursul derul rii serviciului de transport feroviar interna ional de c tori, ace tia au dreptul 

 îmbarce c tori din orice sta ie situat  pe ruta interna ional  respectiv i s  îi debarce în alt  
sta ie, inclusiv în sta ii situate pe teritoriul aceluia i stat;   
   b) în cazul în care în România ponderea transportului feroviar interna ional de c tori constituie mai 
mult de jum tate din cifra aferent  fluctua iei c torilor clien i ai operatorilor de transport feroviar, 
dreptul de acces al operatorilor str ini se acord  începând cu data de 1 ianuarie 2012;   
   c) în urma unei solicit ri înaintate de autorit ile competente i/sau de operatorii de transport 
feroviar, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, înfiin at în conformitate cu prevederile art. 30 
din Ordonan a Guvernului nr. 89/2003, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 8/2004, cu 
modific rile ulterioare, trebuie s  stabileasc  dac  scopul principal al serviciului prestat este acela de 
a transporta c tori între sta ii situate în state membre diferite.   
   (2) Dac  între un punct de plecare i o destina ie exist  unul sau mai multe contracte de servicii 
publice, dreptul de acces la serviciile prev zute la alin. (1) poate fi limitat prin hot râre a Guvernului, 
astfel:   
   a) o astfel de limitare nu trebuie s  aib  ca efect restrângerea dreptului de îmbarcare a c torilor în 
orice sta ie situat  pe ruta unui serviciu interna ional i de debarcare a acestora în alt  sta ie, inclusiv 
în sta iile situate în acela i stat membru, cu excep ia cazului în care exercitarea acestui drept ar 
periclita echilibrul economic al unui contract de servicii publice;   
   b) în urma unei solicit ri din partea autorit ii sau autorit ilor competente care a/au încheiat 
contractul de servicii publice, precum i a oric rei alte autorit i competente interesate, care are 
dreptul de a limita accesul, în în elesul prezentului articol, al administratorului infrastructurii sau al 
operatorului de transport feroviar care execut  contractul de servicii publice, Consiliul de 
supraveghere din domeniul feroviar trebuie s  stabileasc , pe baza unei analize economice obiective 
i a unor criterii predeterminate, dac  echilibrul economic respectiv ar fi periclitat;   

   c) autorit ile competente i operatorii de transport feroviar care presteaz  aceste servicii publice 
trebuie s  pun  la dispozi ia Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar informa iile necesare, 
în limite rezonabile, pentru a putea lua o decizie;   
   d) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar analizeaz  informa iile puse la dispozi ie, cu 
consultarea tuturor p ilor implicate, i informeaz  p ile cu privire la decizia sa motivat  în termen 
de 30 de zile i, în orice caz, în maximum dou  luni de la primirea tuturor informa iilor relevante;   
   e) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar prezint  motivele deciziei sale i specific  
termenul i condi iile în care autoritatea sau autorit ile competent /competente în materie, 
administratorul infrastructurii, operatorul de transport feroviar care execut  contractul de servicii 
publice ori operatorul de transport feroviar care solicit  accesul pot contesta decizia, în conformitate 
cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.   
   (3) Dreptul de îmbarcare i de debarcare a c torilor în sta iile situate pe teritoriul României pe ruta 
unui serviciu de transport interna ional de c tori poate fi limitat în cazul în care a fost acordat dreptul 
exclusiv de a transporta c tori între sta iile respective conform unui contract de concesiune atribuit 
înainte de 4 decembrie 2007, pe baza unei proceduri competitive de atribuire, desf urat  în condi ii 
de competitivitate i echitate i în conformitate cu principiile aplicabile de drept comunitar. Aceast  
limitare poate continua pe durata ini ial  a contractului, dar nu mai mult de 15 ani.   
   (4) Dispozi iile prezentei ordonan e de urgen  nu impun acordarea, înainte de 1 ianuarie 2010, a 
dreptului de acces prev zut la alin. (1) operatorilor de transport feroviar i filialelor lor controlate direct 
sau indirect, care de in licen  de transport feroviar într-un stat membru în care nu sunt acordate 
drepturi de acces similare.   
   (5) Deciziile prev zute la alin. (2), (3) i (4) sunt supuse controlului judec toresc, în conformitate cu 
Legea nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.   
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   (6) F  a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea responsabil  pentru transportul feroviar 
de c tori aplic  un tarif operatorilor de transport feroviar care ofer  servicii pentru c tori pentru 
exploatarea rutelor care intr  în competen a autorit ii respective, între dou  sta ii pe teritoriul na ional, 
în urm toarele condi ii:   
   a) operatorilor de transport feroviar care ofer  servicii de transport feroviar intern sau interna ional 
de c tori le este aplicat acela i tarif pentru exploatarea rutelor care intr  în competen a autorit ii 
respective;   
   b) tariful se stabile te prin hot râre a Guvernului, atunci când condi iile de dezvoltare a pie ei de 
transport feroviar interna ional de c tori o impun;   
   c) tariful are scopul de a compensa autoritatea pentru obliga iile de serviciu public stabilite în 
contracte de servicii publice atribuite potrivit prevederilor în vigoare;   
   d) venitul ob inut din aceste tarife i pl tit cu titlu de compensa ie nu poate dep i ceea ce este 
necesar pentru a acoperi în tot sau în parte costurile ocazionate de executarea obliga iilor de serviciu 
public relevante, inându-se cont de încas rile pertinente i de un nivel rezonabil de profit pentru 
executarea obliga iilor respective;   
   e) tariful se stabile te potrivit legisla iei na ionale i comunitare în vigoare, cu respectarea principiilor 
echit ii, transparen ei, nediscrimin rii i propor ionalit ii între pre ul mediu al serviciului pentru c tor 
i nivelul tarifului perceput. Tarifele totale percepute în temeiul prezentului alineat nu trebuie s  

pericliteze viabilitatea economic  a serviciului de transport feroviar interna ional de c tori c ruia îi 
sunt aplicate;   
   f) informa iile necesare în vederea identific rii originii i utiliz rii tarifelor trebuie s  fie p strate de 

tre autorit ile competente i vor fi puse la dispozi ia Comisiei Europene.   
   (7) Prevederile prezentului articol nu se aplic  serviciului de transport feroviar de c tori prestat în 
tranzit, care începe i se încheie în afara teritoriului comunitar.   
   Art. 19. -  (1) Re eaua de transport feroviar de marf  din România care se include în Re eaua 
transeuropean  de transport feroviar de marf , precum i porturile aferente se aprob  prin hot râre a 
Guvernului i const  în urm toarele componente:   
   a) liniile de cale ferat ;   
   b) rutele ocolitoare, dac  este cazul, în special din jurul zonelor cu infrastructur  feroviar  saturat , 
astfel cum este definit  prin art. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 89/2003. În situa ia în care aceste rute 
sunt acordate în conformitate cu reglement rile aplicabile, se respect , cât mai mult posibil, timpii 
generali de transport;   
   c) liniile de acces la infrastructur  în terminalele care servesc sau pot s  serveasc  mai mult decât 
un utilizator final, inclusiv liniile de acces c tre i de la alte loca ii i facilit i;   
   d) liniile de acces la infrastructur  spre i dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de leg tur .   
   (2) Liniile de acces, prev zute la alin. (1) lit. c) i d), trebuie s  acopere la fiecare cap t al 
parcursului fie 50 km, fie 20% din lungimea parcursului respectiv, pe liniile de cale ferat  men ionate la 
alin. (1) lit. a), în func ie de valoarea care este mai mare.   
   (3) Statul sprijin  dezvoltarea transportului combinat i multimodal, inclusiv realizarea centrelor 
logistice integrate, în scopul asigur rii sistemului de transport feroviar din România în sistemul de 
transport feroviar european.   
   (4) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (3), Guvernul aprob  realizarea centrelor logistice 
integrate, inclusiv prin credite i aloca ii de la bugetul de stat.   
   Art. 20. -  Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modific ri 
structurale i/sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice se supune legisla iei privind lucr rile 
publice i se avizeaz  de c tre Ministerul Ap rii Na ionale, în scopul încadr rii acestora în 
infrastructura sistemului na ional de ap rare.   
   Art. 21. -  Persoanele juridice sau persoanele fizice pot construi infrastructuri feroviare proprii, cu 
aprobarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului i cu avizele autorit ilor publice 
locale i Ministerului Ap rii Na ionale.   
   Art. 211. -  Costurile anuale de func ionare a infrastructurii feroviare din România se stabilesc de 

tre compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  pe baza traficului contractat cu 
operatorii feroviari, a normativelor tehnice de între inere i repara ie a infrastructurii feroviare i a 
proiectelor de reabilitare i/sau de modernizare a infrastructurii. Compania na ional  care 
administreaz  infrastructura feroviar  va prezenta anual Ministerului Transporturilor, Construc iilor i 
Turismului în vederea aprob rii:   
   a) justificarea tuturor elementelor de cost din bugetul de venituri i cheltuieli necesare pentru a 
asigura în condi ii de securitate func ionarea infrastructurii feroviare i desf urarea traficului feroviar 
contractat cu operatorii feroviari;   
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   b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de 
utilizare a infrastructurii si alte tarife specifice;   
   c) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de 
utilizare a infrastructurii si alte tarife specifice;   
   Art. 22. -  (1) Între inerea i asigurarea func ion rii infrastructurii feroviare publice se realizeaz  de 

tre Compania Na ional  de C i Ferate «C.F.R.» - S.A. pe baza veniturilor proprii i, în completare, 
în limita sumelor aprobate anual cu aceast  destina ie, din fonduri alocate de la bugetul de stat.   
   (2) Veniturile proprii ale companiei na ionale care administreaz  infrastructura feroviar  se constituie 
din veniturile ob inute prin alocarea capacit ilor i a traselor c tre operatorii de transport feroviar 
licen ia i, din alte activit i proprii, precum i din valorificarea produselor reziduale.   
   Art. 23. -  (1) Operatorii de transport feroviar, licen ia i s  efectueze transporturi publice ori în interes 
propriu, de marf i/sau de c tori, folosind capacit ile infrastructurii feroviare, pl tesc un tarif de 
utilizare a acesteia, calculat conform metodologiei de tarifare a utiliz rii infrastructurii feroviare, 
prev zut  în contractul de activitate al companiei na ionale care administreaz  infrastructura, încheiat 
cu Ministerul Transporturilor i Infrastructurii potrivit prevederilor art. 37-39.   
   (2) Compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  poate negocia nivelul tarifului de 
utilizare cu operatorii de transport feroviar, în func ie de num rul de trase achizi ionate, perioada de 
solicitare i sec ia de circula ie.   
   Art. 24. -  Promovarea proiectelor pentru construc ii i tronsoane noi de cale ferat , pentru 
modernizarea i/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum i pentru magistralele destinate 
circula iei cu viteze mari se face de c tre Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului, la 
propunerea fundamental  a companiei na ionale care administreaz  infrastructura feroviar .   
   Art. 25. -  Cheltuielile pentru investi ii, repara ii, moderniz ri i/sau dezvolt ri ale infrastructurii 
feroviare publice sunt finan ate de la bugetul de stat.   
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic  pentru acele p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile 
închiriate altor persoane juridice, în condi iile prezentei ordonan e de urgen .   
   Art. 26. -  (1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru 
dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a c ror finan are nu se poate asigura de 
compania prev zut  la art. 9 alin. (1), precum i pentru exploatarea acestora Ministerul 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului poate încheia contracte de concesionare cu alte persoane 
juridice, române sau str ine, în condi iile legii.   
   (2) Pe data aprob rii concesiunii contractul încheiat de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i 
Turismului cu compania prev zut  la art. 9 alin. (1) se modific  în mod corespunz tor.   
   Art. 27. -  (1) Liniile ferate apar inând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, 
din considerente tehnologice sau de rentabilitate.   
   (2) Închiderea liniilor ferate din motive tehnologice se face de c tre compania na ional  care 
administreaz  infrastructura feroviar , în conformitate cu normele de exploatare a infrastructurii în 
condi ii de siguran  a circula iei.   
   (3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmat  de conservare sau de dezafectare, ori 
men inerea în exploatare a liniei respective i regimul exploat rii ei se aprob  de c tre Guvern, la 
propunerea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu avizul Ministerului Ap rii 
Na ionale i al administra iei publice locale.   
   (4) Pierderile rezultate prin men inerea în exploatare, cât i costurile ocazionate de conservarea sau 
de dezafectarea liniilor publice nerentabile se suport  de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, 
dup  caz.   
   Art. 28. -  (1) În cazul unor calamit i naturale, dezastre sau evenimente de cale ferat , elementele 
afectate ale infrastructurii c ilor ferate române vor fi repuse în func iune în cel mai scurt timp, 
utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în condi iile legii.   
   (2) Cheltuielile ocazionate de repunerea în func iune a infrastructurii feroviare publice, afectat  ca 
urmare a unor calamit i naturale sau dezastre, se acoper  de la bugetul de stat.   
 

CAPITOLUL IV 
Siguran a i protec ia infrastructurii feroviare   

 
   Art. 29. -  (1) În scopul desf ur rii în bune condi ii a circula iei feroviare i al prevenirii 
evenimentelor de cale ferat , se instituie zona de siguran i zona de protec ie a infrastructurii 
feroviare publice.   
   (2) Zona de siguran  a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâ iile de teren, în limit  de 20 m 
fiecare, situate de o parte i de alta a axei c ii ferate, necesare pentru amplasarea instala iilor de 
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semnalizare i de siguran a circula iei i a celorlalte instala ii de conducere operativ  a circula iei 
trenurilor, precum i a instala iilor i lucr rilor de protec ie a mediului.   
   (3) În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privat , se poate 
proceda la expropriere pentru cauz  de utilitate public , în condi iile legii.   
   (4) Zona de protec ie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte 
i de alta a axei c ii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa c ii ferate, 

precum i terenurile destinate sau care servesc, sub orice form , la asigurarea func ion rii acesteia. 
Limitele concrete ale zonelor de protec ie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu informarea scris  a proprietarilor terenurilor în termen 
de 30 de zile.   
   (5) În zona de protec ie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucr ri, potrivit 
reglement rilor emise de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
   Art. 30. -  În zona de protec ie a infrastructurii feroviare se interzice:   
   a) amplasarea oric ror construc ii, fie i cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau 
înfiin area de planta ii care împiedic  vizibilitatea liniei i a semnalelor feroviare;   
   b) utilizarea indicatoarelor i a luminilor de culoare ro ie, galben , verde sau albastr , care ar putea 
crea confuzie cu semnalizarea feroviar ;   
   c) efectuarea oric ror lucr ri, care, prin natura lor, ar putea provoca alunec ri de teren, surp ri sau 
afectarea stabilit ii solului, inclusiv prin t ierea copacilor, arbu tilor, extragerea de materiale de 
construc ii sau prin modificarea echilibrului freatic;   
   d) depozitarea necorespunz toare de materiale, substan e sau de euri care contravin normelor de 
protec ie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protec ie 
a acesteia, precum i a condi iilor de desf urare normal  a traficului feroviar.   
   Art. 31. -  (1) În zona de protec ie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale i 
utilaje necesare între inerii acesteia, în scopul elimin rii consecin elor evenimentelor de cale ferat  
sau al prevenirii oric rui pericol pentru siguran a circula iei feroviare. În cazul producerii de pagube, se 
va acorda proprietarilor bunurilor afectate o just  desp gubire, stabilit  pe baz  de negocieri, în 
termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucr rii. În caz de neîn elegere, acordarea de 
desp gubiri i cuantumul acestora se stabilesc prin hot râre judec toreasc .   
   (2) Dreptul de ocupare temporar  a terenului nu este condi ionat de plata prealabil  a desp gubirii.   
   Art. 32. -  Pe traseul liniilor ferate apar inând infrastructurii feroviare, supus înz pezirilor, compania 
na ional  care administreaz  infrastructura feroviar  este în drept s  utilizeze zona de protec ie pentru 
instalarea de paraz pezi. În cazul producerii de pagube cu aceast  ocazie, sunt aplicabile dispozi iile 
art. 31 alin. (1).   
   Art. 33. -  (1) Traversarea c ii ferate de c tre alte c i de comunica ii se realizeaz i se men ine în 
conformitate cu reglement rile emise de c tre Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului, 
Ministerul Administra iei i Internelor i de c tre organele administra iei publice locale, dup  caz, cu 
suportarea de c tre beneficiarul c ii de comunica ie respective a oric ror daune produse la 
infrastructura feroviar .   
   (2) Traversarea liniilor ferate de c tre pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special 
amenajate i numai cu respectarea normelor i a prescrip iilor în vigoare.   
   (3) Compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar , respectiv operatorii de transport 
feroviar, nu r spunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispozi iilor prev zute la alin. (1) i 
(2).   
 

CAPITOLUL V 
Siguran a circula iei pe c ile ferate române   

 
   Art. 34. -  Transportul feroviar public trebuie s  se desf oare într-un climat de disciplin  ferm , 
asigurându-se condi iile necesare pentru deplina siguran  a c torilor i a bunurilor transportate.   
   Art. 35. -  Personalul cu sarcini de siguran  a circula iei al companiei na ionale care administreaz  
infrastructura feroviar i operatorii de transport feroviar licen ia i se supun prevederilor din 
instruc iunile de serviciu i reglement rilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguran a 
circula iei trenurilor.   
   Art. 36. -  În scopul realiz rii circula iei feroviare în condi ii de siguran , compania na ional  care 
administreaz  infrastructura feroviar i operatorii de transport feroviar licen ia i în condi iile prezentei 
ordonan e de urgen  exercit , în limita competen elor aprobate, urm toarele atribu ii:   
   a) asigur , organizeaz i coordoneaz  circula ia i manevra, aplic  m surile de siguran  a 
circula iei pe calea ferat , în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferat ;   
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   b) elaboreaz i propun spre aprobare norme, instruc iuni i regulamente obligatorii privind 
activit ile care se desf oar  pe infrastructura feroviar ;   
   c) elaboreaz  instruc iuni de exploatare tehnic  proprii;   
   d) organizeaz i exercit , prin organe proprii specializate, controlul permanent al activit ii de 
produc ie i exploatare i de siguran  a circula iei feroviare;   
   e) exercit  controlul permanent în probleme legate de buna func ionare, între inere, reparare a 
mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferat , a instala iilor, utilajelor i ma inilor i ac ioneaz  
pentru prevenirea oric ror cauze care pot produce perturba ii în desf urarea transportului feroviar 
public i a proceselor de produc ie;   
   f) iau m suri pentru folosirea ra ional i în condi ii de siguran  a mijloacelor de transport feroviar, a 
instala iilor, utilajelor i ma inilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind între inerea i 
repararea acestora, aferente activit ii proprii;   
   g) propun spre aprobare sau aprob , dup  caz, în condi iile legii, studii de fezabilitate pentru 
moderniz ri i obiective de investi ii noi care privesc transporturile pe c ile ferate, proiectarea sau 
execu ia de obiective de investi ii noi i particip  la recep ia i la punerea în func iune a acestora, în 
conformitate cu programele aprobate;   
   h) avizeaz  caracteristicile de construc ie ale mijloacelor de transport feroviar i solu iile tehnice 
pentru lucr rile de construc ie i de dare în exploatare a liniilor de cale ferat  noi, a instala iilor de 
transport pe c ile ferate, precum i în cazul moderniz rii celor existente;   
   i) avizeaz  func ionarea mijloacelor de transport feroviar i exercit  controlul tehnic pe liniile de cale 
ferat  care au acces la infrastructura c ilor ferate române, verific  personalul care le deserve te, în 
condi iile stabilite de regulamentele proprii c ilor ferate române, dup  caz;   
   j) avizeaz  caracteristicile tehnice ale instala iilor complexe ce urmeaz  a fi importate, precum i ale 
ma inilor i instala iilor unicat, de mare importan , care urmeaz  a fi procurate din ar  sau din 
str in tate, pentru transporturile pe c ile ferate;   
   k) avizeaz  orice fel de lucr ri de construc ii i instala ii care se execut  în zona infrastructurii 
feroviare sau care pot afecta stabilitatea i siguran a c ilor ferate i a instala iilor feroviare;   
   l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, între inerea i repararea mijloacelor de 
transport;   
   m) aprob  normative, regulamente i instruc iuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, între inerea, 
siguran a circula iei feroviare, proiectarea i repararea liniilor de cale ferat , a instala iilor i a tuturor 
utilajelor din dotare;   
   n) asigur i urm resc executarea lucr rilor de construc ii-montaj i de repara ie a mijloacelor din 
dotare;   
   o) organizeaz  recep ia materialului rulant, a liniilor de cale ferat , a instala iilor i echipamentelor la 
unit ile furnizoare i de repara ii, în scopul asigur rii unei calit i corespunz toare siguran ei 
circula iei feroviare;   
   p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, func iile i meseriile din 
activitatea proprie, precum i r spunderea acestora fa  de siguran a circula iei;   
   q) elaboreaz i propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor i 
componentelor, în raport cu importan a lor în siguran a circula iei feroviare;   
   r) elaboreaz i propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea i atestarea calit ii, 
din punct de vedere al siguran ei feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant i 
componentelor utilizate în circula ia pe c ile ferate române, care au importan  pentru siguran a 
circula iei feroviare;   
   s) elaboreaz i propun spre aprobare norme metodologice pentru selec ionarea, colarizarea, 
verificarea cuno tin elor i aptitudinilor psihofizice ale întregului personal autorizat, cu atribu ii în 
siguran a circula iei pe c ile ferate române;   
   t) elaboreaz i propun spre aprobare norme metodologice i de calitate pentru între inerea i 
repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant i componentelor utilizate, cu relevan  în 
siguran a circula iei pe c ile ferate;   
   u) avizeaz  tehnologiile de produc ie, de repara ii i de între inere pentru instala ii, echipamente i 
material rulant;   
   v) organizeaz , în condi iile legii, autorizarea personalului cu r spunderi în siguran a circula iei pe 
calea ferat , precum i a celui care îndepline te sarcini de verificare i de îndrumare metodologic  
pentru siguran a circula iei feroviare;   
   w) exercit  controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de siguran a circula iei feroviare i 
ac ioneaz  pentru prevenirea oric ror cauze care pot provoca abateri de la aceasta;   
   x) coopereaz , prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglement rile specifice 
feroviare, cu organele Parchetului, Ministerului Administra iei i Internelor, Ministerului S ii i cu 
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alte organe prev zute de lege, pentru salvarea i evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de 
evenimentele de cale ferat , pentru limitarea i înl turarea urm rilor provocate de acestea i pentru 
reluarea traficului feroviar, precum i pentru stabilirea cauzelor, a împrejur rilor i a vinova ilor care au 
condus la producerea unor astfel de evenimente.   
 

CAPITOLUL VI 
Contractul de activitate i contractul de serviciu public   

 
   Art. 37. -  (1) Raporturile dintre compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar , pe 
de o parte, i institu iile publice, pe de alt  parte, se reglementeaz  prin contract de activitate, încheiat 
cu Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului în numele statului.   
   (2) Contractul prev zut la alin. (1) va cuprinde cel pu in urm toarele elemente:   
   a) indicatori de calitate privind func ionarea infrastructurii feroviare;   
   b) obiective precise cu efect cuantificat în nivelul veniturilor i cheltuielilor pentru cre terea eficien ei 
func ion rii companiei care administreaz  infrastructura feroviar ;   
   c) principalele lucr ri de repara ii ale infrastructurii feroviare necesare pentru men inerea st rii 
tehnice la parametrii tehnici proiecta i i în concordan  cu normativele privind uzura i intensitatea 
traficului;   
   d) principalele lucr ri de reabilitare i modernizare ale infrastructurii feroviare;   
   e) metodologia de tarifare a utiliz rii infrastructurii feroviare publice.   
   f) lista complet  a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de companie de la operatorii de transport, 
pentru activit ile conexe activit ii de transport feroviar;   
   g) lista complet  a trenurilor de c tori care reprezint  pachetul minim social care face obiectul 
contractelor de servicii publice.   
   Art. 38. -  (1) Raporturile dintre societ ile na ionale i/sau societ ile comerciale care efectueaz  
transport feroviar public de c tori, având statut de operatori de transport feroviar, pe de o parte, i 
institu iile publice, pe de alt  parte, se reglementeaz  prin contracte de servicii publice, încheiate cu 
Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului în numele statului.   
   (2) Contractul de servicii publice prev zut la alin. (1) poate s  cuprind  în particular:   
   a) servicii de transport care s  respecte normele stabilite de continuitate, regularitate, capacitate i 
calitate;   
   b) servicii de transport complementare;   
   c) servicii de transport la pre uri i condi ii determinate, în special pentru anumite categorii de 

tori sau pentru unele rute de transport;   
   d) adapt ri de servicii la cerin ele actuale.   
   (3) Contractul de servicii publice prev zut la alin. (1) va cuprinde, printre altele, urm toarele 
prevederi:   
   a) principalii indicatori cantitativi i calitativi ai activit ii de transport feroviar de c tori, în special 
normele de continuitate, regularitate, capacitate i calitate, ce urmeaz  a fi îndeplini i de c tre 
operatorul contractant;   
   b) lista complet  a trenurilor exploatate de operatorul contractant, din cadrul pachetului minim social 
prev zut în contractul de activitate men ionat la art. 37 alin. (2) lit. g);   
   c) pre ul presta iilor ce fac obiectul contractului de servicii publice, care se adaug  veniturilor tarifare 
ob inute de operatorul de transport feroviar, în urma aplic rii tarifelor stabilite cu avizul autorit ilor 
publice competente, astfel încât s  se prevad  o cot  de profit între 3% i 5%, referitor la costurile 
reale de transport;   
   d) programul anual de repara ii i achizi ii de material rulant, astfel încât s  se asigure men inerea 
parcului activ în condi ii de siguran i confort pentru traficul contractat;   
   e) stabilirea principalelor elemente de cheltuieli necesare pentru asigurarea pachetului minim social 
contractat: reparatii material rulant, motorina, energie electrica, salubrizare trenuri, salarii personal;   
   f) stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru activitatea de transport feroviar public de c tori.   
   g) ABROGAT   
   h) nivelul contribu iei de la bugetul de stat ca plat  a serviciilor publice pentru acoperirea diferen ei 
dintre nivelul costurilor i cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate;   
   i) regulile privind amendamentele i modific rile la contract, mai ales pentru a se ine seama de 
schimb rile imprevizibile;   
   j) durata de valabilitate a contractului;   
   k) sanc iunile în cazul nerespect rii contractului.   
   (4) Operatorii de transport feroviar de c tori care au încheiat un contract de servicii publice 
primesc lunar sumele corespunz toare serviciilor realizate, conform prevederilor din contractele de 
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servicii publice, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu condi ia 
îndeplinirii obliga iilor fixate prin hot rârea Guvernului care stabile te condi iile concrete de plat .   
   (5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii 
publice prevazut la alin. (1) pot apartine operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispozitia 
sa.   
   Art. 39. -   Contractele prev zute la art. 37 i 38 se încheie pentru o durat  de pân  la 5 ani, se 
aprob  de c tre Guvern i se actualizeaz  anual, dup  aprobarea bugetului de stat.   
   Art. 40. -  La solicitarea autorit ilor administra iei publice locale sau a altor persoane juridice, 
operatorii de transport feroviar licen ia i pot încheia cu acestea conven ii pentru activit i de transport 
feroviar de interes local, altele decât cele prev zute în contractul de activitate încheiat cu Ministerul 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu obliga ia de acoperire a diferen ei de cost de c tre 
solicitantul transportului, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoper  costurile.   
   Art. 41. -  Compania na ional  care administreaz  infrastructura feroviar i operatorii de transport 
feroviar licen ia i pot avea în structur  corpuri de gardieni feroviari, a c ror activitate se desf oar  pe 
baza regulamentului de organizare i func ionare, aprobat prin hot râre a Guvernului.   
   Art. 42. -  Personalul companiei na ionale care administreaz  infrastructura feroviar i cel al 
operatorilor de transport feroviar licen ia i, cu atribu ii de serviciu privind paza, ordinea public i 
controlul trenurilor, g rilor i al altor unit i din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atribu iilor 
de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o func ie ce implic  exerci iul autorit ii publice.   
 

CAPITOLUL VII 
Dispozi ii speciale   

 
   Art. 43. ABROGAT   
   Art. 44. -  În cazul nerespect rii prevederilor art. 29 alin. (5) i ale art. 30, compania na ional  care 
administreaz  infrastructura feroviar  va ac iona imediat, în condi iile legii, pentru oprirea oric ror 
lucr ri sau pentru desfiin area construc iilor interzise de lege, f  plata nici unei desp gubiri, precum 
i pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protec ie a infrastructurii c ilor ferate române.   

   Art. 45. -  Neîndeplinirea obliga iilor prev zute la art. 6 atrage dup  sine retragerea total  sau 
par ial  a licen ei pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public, precum i r spunderea 
penal  sau contraven ional , dup  caz, a persoanei juridice sau fizice r spunz toare pentru 
consecin ele generate de astfel de situa ii.   
   Art. 46. -  Faptele care constituie contraven ii la normele privind transportul feroviar, inclusiv cele 
care constituie contraven ii la normele de protec ie a infrastructurii feroviare, sanc iunile care se aplic  
i organele împuternicite s  sanc ioneze aceste fapte se stabilesc prin hot râre a Guvernului.   

 
TITLUL II 

Reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române   
 

CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale   

 
   Art. 47. -  (1) Societatea Na ional  a C ilor Ferate Române se reorganizeaz , prin divizare, într-o 
companie na ional , în societ i na ionale i societ i comerciale, potrivit prevederilor prezentei 
ordonan e de urgen , dup  cum urmeaz :   
   a) Compania Na ional  de C i Ferate - "C.F.R.", cu statut de societate comercial , care are, în 
principal, ca obiect de activitate administrarea infrastructurii feroviare i a patrimoniului auxiliar 
feroviar;   
   b) Societatea Na ional  de Transport Feroviar de Marf  - "C.F.R. - Marf ", cu statut de societate 
comercial , care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de 

rfuri;   
   c) Societatea Na ional  de Transport Feroviar de C tori - "C.F.R. - C tori", cu statut de societate 
comercial , care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de 

tori;   
   d) Societatea de Administrare Active Feroviare - "S.A.A.F.", cu statut de societate comercial , care 
are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea 
Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române;   
   e) Societatea de Servicii de Management Feroviar - "S.M.F.", cu statut de societate comercial , care 
are, în principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar-contabile, administrarea 
creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice.   
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   (2) Compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale, prev zute la alin. (1), 
func ioneaz  pe principii comerciale, specifice economiei de pia , cu orientare spre ob inerea de 
profit.   
   (3) Compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale, prev zute la alin. (1), preiau, 
par ial, patrimoniul Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române.   
   Art. 48. -  Societatea Na ional  a C ilor Ferate Române continu  s  fiin eze, având ca obiect 
principal de activitate gestionarea datoriei i a crean elor existente la data reorganiz rii. Dup  
finalizarea procesului de divizare Societatea Na ional  a C ilor Ferate Române se va reorganiza prin 
hot râre a Guvernului, care va stabili forma juridic , atribu iile i patrimoniul acesteia.   
   Art. 49. -  Compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale prev zute la art. 47 se 
organizeaz i func ioneaz  sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, 
prin hot râre a Guvernului, care va stabili forma juridic , atribu iile i patrimoniul acestora.   
   Art. 50. -  Compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale, rezultate din 
reorganizare, care au ca obiect de activitate administrarea infrastructurii c ilor ferate române, 
efectuarea transportului de c tori, de m rfuri i de alte bunuri, vor prelua de la Societatea Na ional  
a C ilor Ferate Române activele strict necesare pentru desf urarea activit ii în condi ii de eficien  
pentru traficul existent la data reorganiz rii.   
   Art. 51. -  Activele care nu se preiau de c tre compania na ional , societ ile na ionale i societ ile 
comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societ ii Na ionale a C ilor Ferate 
Române, r mas  dup  reorganizare, în limitele stabilite prin hot râre a Guvernului.   
   Art. 52. -  (1) Compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale rezultate din 
reorganizare:   
   a) preiau drepturile i obliga iile Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, în limitele i în 
condi iile stabilite prin actul de înfiin are a acestora;   
   b) de in, în concesiune sau în proprietate, dup  caz, bunurile imobile i mobile care le revin prin 
împ irea patrimoniului Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române;   
   c) pot constitui societ i comerciale, filiale, agen ii i reprezentan e în ar i în str in tate, în 
condi iile legii;   
   d) asigur  realizarea activit ii de ansamblu a transportului feroviar de interes na ional.   
   (2) Capitalul social ini ial al companiei na ionale, al societ ilor na ionale i al societ ilor comerciale, 
rezultate din reorganizare, este subscris i v rsat integral de statul român, la data înfiin rii acestora.   
   (3) Ac iunile emise ini ial de compania na ional , de societ ile na ionale i de societ ile comerciale, 
rezultate din reorganizare, sunt proprietate a statului, iar drepturile acestuia, ca ac ionar, sunt 
exercitate de c tre Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
   (4) Ac iunile emise de compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale, rezultate 
din reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, pot fi cotate la burs i tranzac ionate 
liber pe pia .   
   (5) Compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale, rezultate din reorganizare, 
precum i filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, în condi iile legii, statul putând 

stra pachetul majoritar de ac iuni.   
   (6) În perioada în care statul este ac ionar unic la compania na ional , societ ile na ionale i 
societ ile comerciale înfiin ate potrivit prevederilor prezentei ordonan e de urgen , acestea pot fi 
reorganizate prin hot râre a Guvernului, în noi companii na ionale, societ i na ionale, societ i 
comerciale, dup  caz, capitalul social ini ial fiind subscris i integral v rsat de statul român ale c rui 
interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului.   
   (7) În func ie de condi iile locale pot fi înfiin ate societ i comerciale de transport feroviar public de 

tori care, în calitate de operatori de transport feroviar public, s  asigure transportul numai pentru 
anumite zone stabilite prin hot râre a Guvernului. Societ ile comerciale de transport feroviar public de 

tori se organizeaz i func ioneaz  sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i 
Turismului. Prin hot râre a Guvernului se vor stabili forma juridic , atribu iile i patrimoniul acestora.   
   (8) Personalului preluat de noile companii na ionale, societ i na ionale, societ i comerciale, precum 
i personalului excedentar i se aplic , în mod corespunz tor, prevederile art. 55 i 56.   

   Art. 53. -  În realizarea obiectului lor de activitate, compania na ional , societ ile na ionale i 
societ ile comerciale, rezultate din reorganizare, pot, dup  caz:   
   a) s  stabileasc , în condi iile legii, i s  adapteze la condi iile pie ei tarifele pentru transporturile 
feroviare publice de c tori i de m rfuri, precum i pentru alte presta ii i servicii din domeniul lor de 
activitate;   
   b) s  elaboreze prescrip iile, tehnologiile, normativele i normele de munc  specifice activit ii 
proprii, inclusiv cele de prevenire i stingere a incendiilor;   
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   c) s  ini ieze i s  încheie conven ii i contracte de transport intern i interna ional, potrivit 
reglement rilor în vigoare;   
   d) s  participe, în nume propriu, la organismele interna ionale din domeniul feroviar sau din domenii 
conexe;   
   e) s  acorde unor persoane fizice sau juridice facilit i i gratuit i de c torii sau de transport;   
   f) s  introduc  sau s  retrag  servicii de transport, servicii din sta ii de c tori sau de m rfuri, cu 
respectarea condi iilor contractului de activitate, prev zut la art. 38, i a prevederilor prezentei 
ordonan e de urgen ;   
   g) s  negocieze ob inerea de credite garantate de stat sau garantate cu bunurile pe care le au în 
proprietate, dup  caz;   
   h) s  organizeze structuri proprii de paz i de p strare a ordinii, în condi iile legii;   
   i) s  de in  sau s  participe cu capital social la alte persoane juridice i s  decid , în condi iile legii, 
asocierea cu persoane juridice, române sau str ine;   
   j) s  efectueze activit i de produc ie, turism, comer  intern i interna ional, prest ri de servicii, 
precum i de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviar , cu respectarea normelor legale 
care reglementeaz  aceste activit i;   
   k) s  organizeze activit i proprii de cercetare, proiectare, informatic , înv mânt, asisten  
medical , medicina i psihologia muncii, perfec ionare profesional ;   
   l) s  editeze publica ii i lucr ri referitoare la presta ie, produc ie, tiin i tehnic , specifice 
activit ilor pe care le desf oar ;   
   m) s  fac  propuneri privind prescrip iile tehnice în domeniul transporturilor feroviare, al 
construc iilor i realiz rilor tehnice în domeniu;   
   n) s  stabileasc  bugetul de venituri i cheltuieli, care include aloca iile i compensa iile de la 
bugetul de stat i care se aprob  de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construc iilor 
i Turismului.   

   Art. 54. -  Creditele în curs de derulare sau de contractare la Societatea Na ional  a C ilor Ferate 
Române, care se reorganizeaz , împreun  cu drepturile i obliga iile aferente, se repartizeaz  
companiei na ionale, societ ilor na ionale i societ ilor comerciale, nou-înfiin ate, prin hot râre a 
Guvernului de înfiin are a acestora, preluându-se corespunz tor i contractele de credit.   
   Art. 55. -  (1) Personalul necesar companiei na ionale, societ ilor na ionale i societ ilor 
comerciale nou-înfiin ate se preia, în mod selectiv, de la Societatea Na ional  a C ilor Ferate Române 
i se consider  transferat. Criteriile de selec ionare a personalului vor ine seama, în mod prioritar, de 

competen a profesional , disciplina în activitate i de asigurarea posturilor necesare siguran ei 
circula iei feroviare.   
   (2) În cazul în care, în procesul reorganiz rii, rezult  un excedent de personal, acesta se 
disponibilizeaz  de c tre Societatea Na ional  a C ilor Ferate, în condi iile legii.   
   Art. 56. -  (1) Personalul Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, existent la data declan rii 
procesului de reorganizare, beneficiaz  de facilit i de c torie gratuit  pe calea ferat , în acelea i 
condi ii în care a beneficiat ca salariat al Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, indiferent de 
situa ia acestuia dup  reorganizare.   
   (2) Pensionarii i membrii de familie (so ul, so ia i copiii minori) ai personalului prev zut la alin. (1), 
precum i personalul disponibilizat beneficiaz  de permise de c torie gratuit  pe calea ferat , în 
condi iile legii.   
   (3) La stabilirea vechimii în unit ile de c i ferate pentru acordarea permiselor de c torie gratuit  
pe calea ferat  pensionarilor i membrilor de familie ai acestora se ia în considerare i perioada în 
care a prestat munca în Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului, în Societatea Na ional  
a C ilor Ferate Române, în fostul departament al c ilor ferate cu unit ile din subordine, pân  la data 
desfiin rii acestuia, i în compartimentele din aparatul propriu al fostului Minister al Transporturilor i 
Telecomunica iilor, care au efectuat lucr ri pentru calea ferat .   
   (4) Compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale rezultate din reorganizare, 
care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de c tori, se substituie obliga iilor Societ ii 
Na ionale a C ilor Ferate Române privitoare la acordarea legitima iilor i permiselor de c torie 
gratuit  pe calea ferat .   
   Art. 57. -  (1) Compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale nou-înfiin ate sunt 
conduse de adunarea general  a ac ionarilor, constituit  din reprezentan ii statului i ai celorlal i 
de in tori de ac iuni.   
   (2) Reprezentan ii statului în adunarea general  a ac ionarilor sunt numi i prin ordin al ministrului 
transporturilor, construc iilor i turismului.   
   (3) Atribu iile i componen a adun rii generale a ac ionarilor sunt prev zute în statutul companiei 
na ionale, societ ilor na ionale i societ ilor comerciale nou-înfiin ate.   
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   Art. 58. -  (1) Adunarea general  a ac ionarilor alege consiliul de administra ie al companiei 
na ionale, al societ ilor na ionale i al societ ilor comerciale nou-înfiin ate. Pân  la finalizarea 
procesului de privatizare a companiei na ionale, societ ilor na ionale i societ ilor comerciale nou-
înfiin ate, reprezentan ii statului în consiliul de administra ie i pre edintele consiliului de administra ie 
sunt numi i prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului.   
   (2) Pre edintele consiliului de administra ie al companiei na ionale, societ ilor na ionale i 
societ ilor comerciale nou-înfiin ate este i directorul general al acestora.   
   (3) Atribu iile consiliului de administra ie, precum i ale pre edintelui acestuia se stabilesc prin 
statutul companiei na ionale, societ ilor na ionale i societ ilor comerciale nou-înfiin ate.   
 

CAPITOLUL II 
Dispozi ii finale   

 
   Art. 59. -  Începând cu data înfiin rii primei societ i na ionale/comerciale de transport marf , 
rezultat  în urma reorganiz rii Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, tarifele transporturilor 
feroviare de marf  se formeaz  liber pe pia .   
   Art. 60. -  Investi iile, moderniz rile, dezvolt rile i repara iile la infrastructura feroviar  public , 
precum i investi iile pentru realizarea proiectelor de importan  na ional , care asigur  integrarea 
României în sistemul de transport feroviar european, se finan eaz  de la bugetul de stat sau din 
credite garantate de stat i rambursate de la bugetul de stat.   
   Art. 61. -  Major rile de întârziere pentru neplata la termen a obliga iilor c tre stat i institu ii publice, 
existente la data înmatricul rii în registrul comer ului a companiei na ionale care administreaz  
infrastructura feroviar , a societ ilor na ionale i a societ ilor comerciale rezultate din reorganizare, 
precum i major rile datorate de Societatea Na ional  a C ilor Ferate Române în forma r mas  dup  
reorganizare sunt scutite de la plat .   
   Art. 62. -  În scopul inerii eviden ei bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea 
companiei na ionale care administreaz  infrastructura feroviar , a societ ilor na ionale i a societ ilor 
comerciale, rezultate din reorganizare, i pentru asigurarea opozabilit ii titlurilor acestora fa  de ter i 
i ini ierea ac iunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale se 

întocmesc eviden e i documenta ii proprii de cadastru, în condi iile legii.   
   (2) Sumele necesare întocmirii documenta iilor cadastrale i a publicit ii imobiliare, în condi iile legii, 
pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei na ionale care administreaz  infrastructura 
feroviar  se vor aloca de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceast  destina ie.   
   Art. 63. -  În perioada în care statul este ac ionar unic se pot efectua transferuri de active i orice 
alte elemente patrimoniale între compania na ional , societ ile na ionale i societ ile comerciale 
înfiin ate potrivit prevederilor prezentei ordonan e de urgen , prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, cu modificarea corespunz toare a capitalului social al acestora.   
   Art. 64. -  Lista produselor i a serviciilor ale c ror pre uri i tarife se stabilesc cu avizul Oficiului 
Concuren ei, anex  la Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 7/1998 privind pre urile i tarifele 
produselor i serviciilor care se execut  sau se presteaz  în ar  în cadrul activit ilor cu caracter de 
monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concuren ei, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 
din 2 aprilie 1998, se modific  la liniu a a treia, coloana întâi, i va avea urm torul cuprins:   
    " - Transport de c tori pe calea ferat  - deservire general  (exclusiv servicii auxiliare i transport 
interna ional)."   
   Art. 65. -  În termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a hot rârilor Guvernului de înfiin are a 
companiei na ionale, a societ ilor na ionale i a societ ilor comerciale, rezultate din reorganizarea 
Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, prev zute la art. 47 alin. (1), Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului va supune spre aprobare Guvernului contractele de activitate prev zute la 
art. 37 i 38.   
   Art. 66. -  (1) Legea nr. 129/1996 privind transportul pe c ile ferate române, publicat  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificat  prin 
Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 14/1997, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
79 din 30 aprilie 1997, aprobat i modificat  prin Legea nr. 111/1997, publicat  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, i cu modific rile i complet rile aduse prin Ordonan a 
Guvernului nr. 40/1997, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 
1997, precum i orice alte dispozi ii contrare se abrog .   
   (2) Prevederile Hot rârii Guvernului nr. 235/1991 privind înfiin area Societ ii Na ionale a C ilor 
Ferate Române, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 12 aprilie 1991, cu 
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modific rile i complet rile ulterioare, sunt i r mân în vigoare pân  la finalizarea procesului de 
reorganizare.   
 
   NOT :    
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 182/1999, care nu 
sunt încorporate în textul republicat al Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 12/1998:   
    " Art. II. -  Prevederile Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 12/1998 se aplic  în mod 
corespunz tor i companiilor na ionale, societ ilor na ionale, societ ilor na ionale i societ ilor 
comerciale ce se vor înfiin a în baza prezentei ordonan e de urgen ."   


