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Ministerul Transporturilor - Ordin nr. 220/2000 din 20 martie 2000 
 
Ordinul nr. 220/2000 pentru stabilirea personalului abilitat s  constate i 
s  încadreze faptele contraven ionale în opera iunile de transport 

feroviar i cu metroul i s  aplice amenzile corespunz toare, precum i 
pentru stabilirea formei, modelului i con inutului legitima iei speciale de 

control   
 

În vigoare de la 07 iunie 2000 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 07 iunie 2000. Nu exist  modific ri pân  la 23 iulie 
2014. 

 
    Ministrul transporturilor,   
    în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) i ale art. 8 din Ordonan a Guvernului nr. 39/2000 
privind stabilirea i sanc ionarea unor fapte contraven ionale în opera iunile de transport feroviar i cu 
metroul,   
    în temeiul art. 4 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea i func ionarea 
Ministerului Transporturilor,   
    emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  (1) Constatarea contraven iilor, încadrarea acestora i aplicarea amenzilor, în condi iile 
Ordonan ei Guvernului nr. 39/2000 privind stabilirea i sanc ionarea unor fapte contraven ionale în 
opera iunile de transport feroviar i cu metroul, se fac de personalul Autorit ii Feroviare Române - 
AFER i al Ministerului Transporturilor, încadrat în func iile prev zute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.   
   (2) Activit ile prev zute la alin. (1) se desf oar  în baza legitima iei speciale emise de Ministerul 
Transporturilor, prin Autoritatea Feroviar  Român  - AFER. Forma, modelul i con inutul legitima iei 
speciale de control sunt prev zute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.   
   Art. 2. -  Nominalizarea personalului ale c rui func ii sunt prev zute în anexa nr. 1 se face de 
secretarul general al Ministerului Transporturilor i de directorul general al Autorit ii Feroviare 
Române - AFER, dup  caz, i se aprob  de conducerea Ministerului Transporturilor.   
   Art. 3. -  (1) Confec ionarea, modul de utilizare i de gestionare a legitima iilor speciale prev zute la 
art. 1 alin. (2), precum i a documentelor necesare în vederea desf ur rii activit ilor prev zute la art. 
1 alin. (1) se asigur  de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, potrivit metodologiei aprobate prin 
decizie a directorului general în termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentului ordin.   
   (2) Metodologia se aduce la cuno tin  personalului prev zut la art. 2 i se public  în Buletinul 
AFER, prin grija Autorit ii Feroviare Române - AFER.   
   Art. 4. -  Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant  din prezentul ordin.   
   Art. 5. -  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea material , civil  sau 
penal , dup  caz, potrivit legii.   
   Art. 6. -  Autoritatea Feroviar  Român  - AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin.   
   Art. 7. -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, i în Buletinul 
AFER.   
 

  
 Ministrul transporturilor, 

 Traian B sescu 

 
 
    Bucure ti, 20 martie 2000.   
    Nr. 220.   
 

ANEXA Nr. 1    
 

FUNC IILE 
personalului abilitat s  constate i s  încadreze faptele 
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contraven ionale în opera iunile de transport feroviar 
i cu metroul i s  aplice amenzile corespunz toare   

 
   I. Func ii din cadrul Ministerului Transporturilor:   
   - secretar general;   
   - director general;   
   - director;   
   - ef serviciu;   
   - expert.   
   II. Func ii din cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER:   
   - director general;   
   - inspector de stat ef;   
   - director general adjunct;   
   - inspector de stat ef adjunct;   
   - director;   
   - consilier;   
   - inspector de stat ef teritorial;   
   - ef serviciu din cadrul Inspectoratului de Stat Feroviar;   
   - inspector de stat de sintez ;   
   - inspector de stat.   
 

ANEXA Nr. 2    
 

Forma, modelul i con inutul legitima iei speciale   
 

  
 - recto - 

     
 MINISTERUL TRANSPORTURILOR  

 LEGITIMA IE SPECIAL   

 Nr. ............... Data emiterii -/-/-   

  loc  

 Domnul (Doamna)............................... pentru  

 Func ia ...................................... fotografie  

 Unitatea .....................................   

  

 Valabil  în anul .......... Ministrul transporturilor, (numele, prenumele, semn tura 
i tampila) 

  
 - verso - 

  

 

 
 
Conform Ordonan ei Guvernului nr. 39/2000 i Ordinului ministrului transporturilor nr. 
220/2000 titularul legitima iei este împuternicit s  constate faptele care constituie 
contraven ii, s  le încadreze i s  aplice amenzi corespunz toare personalului care în 
desf urarea opera iunilor feroviare încalc  normele privind siguran a circula iei, securitatea 
transporturilor, calitatea produselor i a serviciilor. 

 
 


