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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
Comisia pentru agricultură,   silvicultură,                      Comisia pentru transporturi                             
industrie alimentară şi servicii specifice                                     şi infrastructură                                                          
            Nr.4c-5/283                                                                       Nr.4c-4/136/2019 

  
                                                                                            Bucureşti, 25.03.2021 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2019 pentru 

modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 

privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor 

Ferate Române, cu care  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, 

transmis cu adresa PLx.425/2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

        

                       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE,                                           
 

                Adrian-Ionuţ Chesnoiu                     Ciprian Constantin Şerban 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură,   silvicultură,                                                                 Comisia pentru transporturi                             
industrie alimentară şi servicii specifice                                                                                 şi infrastructură                                                             
            Nr.4c-5/283                                                                                                                    Nr.4c-4/136/2019 
                 
PLx.425/2019                                                                                                                     
                 Bucureşti,25.03.2021 
      
                                                                                                               

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N     S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2019 pentru 

modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe 
căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, în fond, asupra  proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 
Române, transmis cu PLx.425/2019  din 8 octombrie 2019 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-5/283                                                                                                                    
, respectiv nr.4c-4/1136/2019. 
                  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este cameră decizională. 
                   Senatul a adoptat actul normativ în şedinţa din 2 octombrie 2019, ca urmare a depăşirii termenului de 
adoptare, potrivit art. 115 alin (5) din Constituţia României  republicată.  
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                  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, prin avizul nr. 565/2.07.2019. 
                  Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a avizat favorabil actul normative, în şedinţa din 22 octombrie 
2019, prin avizul nr. 4c-8/719. 
                  În conformitate cu prevederile art. 61 şi ale art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege şi documentele conexe în 
şedinţe separate, astfel: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie şi servicii specifice, în şedinţa din 12 
noiembrie 2019 iar Comisia pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 3 decembrie 2019. 
                  La lucrările comisiilor au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 
                 Proiectul de lege are ca obiect  de reglementare modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998, în vederea stabilirii unor măsuri ce trebuie luate în cazul căderilor de arbori aflaţi în zona de 
siguranţă a infrastructurii feroviare publice. 
                  În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
actului normative în forma iniţiatorului. 

* 
*     * 

 

       În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare în ședința din data de 17 februarie 2021, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea 
proiectului de lege sus menționat, celor două comisii sesizate în fond, în vederea reexaminării și depunerii unui raport 
comun suplimentar. 

   În conformitate cu prevederile art.61 şi ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare,  comisiile sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege şi documentele conexe 
în şedinţe separate, astfel: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie şi servicii specifice, în şedinţa din 10 
martie 2021 iar Comisia pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 24 martie 2021. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare a participat online, în calitate de invitat: domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de 
stat  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 
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Membrii celor două comisii au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, cele două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamentele care se regăsesc în Anexa care face parte din prezentul raport comun 
suplimentar. 
          Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                      PREŞEDINTE, 
 
                 Adrian Ionuţ Chesnoiu                                                                              Ciprian Constantin Şerban 

 
 
 
 
 

SECRETAR,                                                                                                         SECRETAR, 
 
                   Constantin Bîrcă                                                                                                Benedek Zacharie 
 

 

 

 
 
 
Şef serviciu, Anton Păştinaru                                                                                                                                                  Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea                                                                                                                        Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea  
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text 
OUG 55/2019 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
 

Motivare 

1.  LEGE 
privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 55/2019 pentru 
modificarea și completarea art. 29 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
12/1998 privind transportul pe căile 
ferate române și reorganizarea Societății 
Naționale a Căilor Ferate Române 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 55 din 3 iulie 
2019 pentru modificarea și completarea 
art. 29 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române și 
reorganizarea Societății Naționale a 
Căilor Ferate Române, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 552 din 4 iulie 2019. 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 55 din 3 
iulie 2019 pentru modificarea și 
completarea art. 29 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 12/1998 
privind transportul pe căile ferate 
române și reorganizarea Societății 
Naționale a Căilor Ferate Române, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 552 din 4 
iulie 2019, cu următoarele 
modificări: 

 

3. Titlul ordonanței 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi 
completarea art. 29 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului  nr. 12/1998 privind 
transportul pe căile ferate 
române şi reorganizarea 
Societăţii Naţionale a Căilor 
Ferate Române 
 
 

---------------------- Nemodificat  
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4. Art. I.-- Articolul 29 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române 
şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 834 din 9 
septembrie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
1.Alineatele (21)-(23) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
"(21) Toaletarea, doborârea şi 
îndepărtarea arborilor aflaţi în 
limita zonei de siguranţă a 
infrastructurii feroviare şi care 
periclitează elementele căii ferate 
şi/sau circulaţia pe calea ferată se 
realizează de către 
administratorul infrastructurii 
feroviare, în baza acordului 
ocolului silvic care asigură 
administrarea pentru fondul 
forestier proprietate publică a 
statului sau, după caz, al 
proprietarului. Ocolul silvic care 
asigură administrarea pentru 
fondul forestier proprietate publică 
a statului sau proprietarul, după 
caz, îşi exprimă acordul scris şi 
asigură marcarea arborilor 
destinaţi tăierii, conform 
prevederilor legale, în termen de 
cel mult 30 de zile de la data 
comunicării notificării formulate 
de administratorul infrastructurii 

               --------------------- Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.La articolul I alineatele (21)-(23) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
"(21) Toaletarea, doborârea şi 
îndepărtarea arborilor aflaţi în limita 
zonei de siguranţă a infrastructurii 
feroviare şi care periclitează 
elementele căii ferate şi/sau circulaţia 
pe calea ferată se realizează de către 
compania națională care 
administrează infrastructura 
feroviară, în baza acordului ocolului 
silvic care asigură administrarea 
pentru fondul forestier proprietate 
publică a statului sau, după caz, al 
proprietarului. Ocolul silvic care 
asigură administrarea pentru fondul 
forestier proprietate publică a statului 
sau proprietarul, după caz, îşi 
exprimă acordul scris şi asigură 
marcarea arborilor destinaţi tăierii, 
conform prevederilor legale, în 
termen de cel mult 30 de zile de la 
data comunicării notificării formulate 
de compania națională care 
administrează infrastructura 
feroviară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificări și 
completări 

propuse 
pentru 

asigurarea 
unei 

terminologii 
unitare în 

textul OUG 
12/1998 
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feroviare. 
 
 
 
(22) După obţinerea acordului, 
precum şi în cazul necomunicării 
acordului în termenul prevăzut la 
alin. (21), administratorul 
infrastructurii feroviare va 
realiza toaletarea, doborârea şi 
îndepărtarea arborilor aflaţi în 
limita zonei de siguranţă a 
infrastructurii feroviare şi care 
periclitează elementele căii ferate 
şi/sau circulaţia pe calea ferată. 
 
 
 
(23) Prin derogare de la prevederile 
art. 63 din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în scopul prevenirii 
accidentelor feroviare determinate 
de arbori/părţi de arbori căzuţi 
peste elementele căii ferate, 
administratorul infrastructurii 
feroviare asigură în regim de 
urgenţă extragerea şi îndepărtarea 
arborilor căzuţi, fără marcarea 
prealabilă a acestora." 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(22) După obţinerea acordului, 
precum şi în cazul necomunicării 
acordului în termenul prevăzut la 
alin. (21), compania națională care 
administrează infrastructura 
feroviară va realiza toaletarea, 
doborârea şi îndepărtarea arborilor 
aflaţi în limita zonei de siguranţă a 
infrastructurii feroviare şi care 
periclitează elementele căii ferate 
şi/sau circulaţia pe calea ferată. 
 
 
 
(23) Prin derogare de la prevederile 
art. 63 din Legea nr. 46/2008 - Codul 
silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul 
prevenirii accidentelor feroviare 
determinate de arbori/părţi de arbori 
căzuţi peste elementele căii ferate, 
compania națională care 
administrează infrastructura 
feroviară asigură în regim de 
urgenţă extragerea şi îndepărtarea 
arborilor căzuţi, fără marcarea 
prealabilă a acestora." 
Autor: Comisia pentru transporturi 
şi infrastructură 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 
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2.După alineatul (23) se introduc 
două noi alineate, alin. (24) şi 
(25), cu următorul cuprins: 
"(24) După efectuarea lucrărilor 
prevăzute la alin. (23), estimarea 
volumului de masă lemnoasă şi 
marcarea cioatelor se realizează de 
către ocolul silvic care asigură 
administrarea/serviciile silvice sau, 
după caz, de către ocolul silvic 
nominalizat. 
(25) Masa lemnoasă prevăzută la 
alin. (21) şi (22) se încadrează în 
categoria produse extraordinare, 
astfel cum sunt definite la art. 2 lit. 
e) din Legea nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi se valorifică în 
condiţiile legii." 
3.Alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"(3) În cazurile în care limitele 
stabilite conform alin. (2) cuprind 
terenuri aflate în proprietate 
privată, se poate proceda la 
expropriere pentru cauză de 
utilitate publică, în condiţiile 
legii." 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

5. Art. II.-Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române 
şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 834 din 9 

----------------------------------- Nemodificat  
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septembrie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, inclusiv 
cu cele aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
 

 
 
 


