
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titiul proiectului de act normativ
LEGE pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenfa a Guvemului privind siguranfa feroviara

2. Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situa^iei
actuale

In prezent, in Romania, siguranta feroviara este reglementata prin Legea nr. 
55/2006 privind siguranta feroviara, elaborate in vederea aplicarii prevederilor 
Directive! 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind siguranta cailor ferate comunitare §i de modiflcare a Directive! 95/18/CE a 
Consiliului privind acordarea de licente intreprinderilor feroviare si a Directive! 
2001/14/CE privind repartizarea capacita^ilor de infrastructura feroviara si perceperea 
de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare si certificarea sigurantei (Directiva 
privind siguranta feroviara).

Programul de guvemare, aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 22/2019 pentru 
acordarea increderii Guvemului, prevede la Sectiunea VI -Transporturi, infrastructura 
§i comunicalii, faptul ca Strategia Programului de guvemare pentm domeniul 
"transporturi §i infrastmctura" este cre§terea conectivitatii na^ionale intre polii de 
cre§tere economica ai Romanic! §i a conectivitatii transeuropene pentru societate §i 
mediul de afaceri, avand ca obiectiv implementarea unui sistem de transport eficient 
economic, sustenabil, sigur, cu impact redus asupra mediului.

In vederea armonizarii legislatiei nationale cu cea comunitara este adoptarea unui 
proiect de act normative la nivel de legislate primara privind siguranta feroviara. 
Actul normative propus spre aprobare preia in totalitate prevederile Directive! (UE) 
2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta 
feroviara (reformare) si, in principal, se refera la:

accesarea retelei feroviare, de catre operator!! de transport feroviar, prin 
eliberarea certificatului unic de siguranta de catre autoritatea nationals de siguranta;

- modalitatea de inregistrare si tratare a solicitarii certificatului unic de siguranta; 
colaborarea cu Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate - ERA.

Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European §i a Consiliului privind 
interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana §! Directiva (UE) 
2016/798 a Parlamentului European §i a Consiliului privind siguranta feroviara, 
denumite m continuare Pachetul 4 Feroviar, au ca scop principal crearea unui spa^iu 
feroviar unic european, ceea ce presupune o reforma a sectorului feroviar din Uniunea 
Europeana prin incurajarea concuren(ei §i a inovarii in zona pie^elor interne.ale 
transportului feroviar de calatori,

Scopul acestui pachet legislativ este sa asigure o deschidere echilibrata a pietei 
interne a transportului feroviar de calatori, independenta administratorilor 
infrastructurilor, proceduri competitive de atribuire a contractelor de servicii publice, 
cel mai inalt nivel de siguranta feroviara §i interoperabilitate,

Obiectivul unei politic! comune a transporturilor este de a proteja atat concurenfa, 
cat si libertatea de a presta servicii. Armonizarea cerinlelor tehnice, administrative §i 
in materie de siguranta feroviara este indispensabila pentm a realiza 
interoperabilitatea diferitelor sisteme feroviare nationale,

Neaplicarea imediata a prevederilor Directive! 20016/7^^6Eff^ve%dmplicatii 
asupra sigurantei circulaliei trenurilor, in special in zonel/S^ tronjierl^u^^



state membre UE prin aplicarea in continuare a Legii nr. 55/2006 care se aplica pentru 
acordarea de certificate de siguran^a care nu mdeplinesc noile cerin^e stabilite prin 
Directiva 2016/797pentru acordarea certificatului unic de siguran^a operatorilor de 
transport feroviar, certificate care sunt valabile §i in alte state membre UE.

Avand in vedere faptul ca neacordarea certificatului unic de siguran^a operatorilor 
de transport feroviar conform Directivei 2016/797 conduce la imposibilitatea 
accesului acestora in celelalte state membre ale UE poate conduce la blocarea 
circula^iei marfiirilor §i a calatorilor.

Netranspunerea, in regim de urgenta a Directivei, poate genera un impact negativ 
asupra cooperarii intre Agen^ia Uniunii Europene pentru Caile Ferate §i Autoritatea 
de Siguran^a Feroviara Romane din cadrul AFER, in calitate de autoritate na^ionala 
de siguran^a, prin imposilitatea aplicarii Acordului de Cooperare dintre cele doua 
entita^i, cu repercusiuni asupra operatorilor de transport feroviar care nu vor putea sa 
ob^ina certificatul unic de siguran^a de la Agen^ie pentru a putea sa aiba acces §i in 
celelalte state membre UE.

Transportul feroviar trebuie optimizat si trebuie sa devina mai ecologic, mai sigur 
si mai eficient din punct de vedere energetic, pentru a asigura un nivel ridicat al 
mobilitatii, dar §i al protecliei mediului,

Ca urmare a modificarilor legislative induse de Directiva (UE) 2016/798 este 
necesara urgentarea reformarii modului de accesare a retelei prin eliberarea unui 
certificat de siguran^a care sa fie conform legislatiei comunitare, situatie care necesita 
adoptarea, in legisla^ia nationala, a acestor prevederi.

In legislatia actuala certificatul de siguranta se elibereaza in conformitate cu Legea 
nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile §i completarile ulterioare, lege 
care a transpus prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta feroviara, situatie 
care nu va mai permite accesul pe piata feroviara interna si comunitara a operatorilor 
de transport feroviar din Romania, incepand cu data de 16 iunie 2019, data intrarii in 
vigoare a Pachetului IV de Legi Feroviare - Pilonul tehnic.

De asemenea, transpunerea Directivei (UE) 2016/798 va permite operatorilor de 
transport feroviar din Romania sa poata utiliza noua platforma de solicitare si obtinere 
a certificatului unic de siguranta, respectiv One-Stop-Shop - OSS, inclusiv pentru 
accesarea retelei feroviare a mai multor state membre.

Transpunerea Directivei (UE) 2016/798 asigura si implementarea modului de 
colaborare dintre autoritatea nationala de siguranta, respective Autoritatea de 
Siguranta Feroviara Romana - ASFR §i ERA prin incheierea acordului de cooperare 
in sensul art. 10 alin. (5) si (6) din Directiva (UE) 2016/798 §i in conformitate cu art. 
76 din Regulamentul (UE) 2016/796.

Transpunerea Directivei (UE) 2016/798 asigura, de asemenea, implementarea in 
legislatia nationala a principiilor interoperabilitatii, conditie principals pentru 
integrarea sistemului feroviar national in spa^iul feroviar european.

Comisia Europeans a comunicat autoritStilor romane Scrisoarea de Somare in 
Cauza 2019/0239 - avand ca obiect necomunicarea mSsurilor de transpunere in 
legislatia nationals a Directivei 2016/798 privind siguranta feroviarS, termenul de 
transpunere (16.06.2019) fiind depSsit, autoritStile romane au solicitat prelungirea cu 
douS luni a termenului de rSspuns la Scrisoarea de Somare, asuman^|^^^^^ vor 
depune toate diligentele ca transpunerea Directivei in legislati^ha6^^a;^^fie 

realizatS cat mai urgent.



In cazul in care Curtea de Justitie a Uniunii Europene va decide impotriva 
Romaniei, CJUE poate aplica sanctiuni pecuniare (plata unei sume forfetare §i/sau a 
unor penalitali cu titlu cominatoriu, conform prevederilor art. 260 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene).Pentru Romania suma minima forfetara stabilita in 
conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene €(2019)1396, pentru Romania 
suma minima forfetara este de 1.592.000 EUR, iar penalitatile pot varia intre 1.925 
EUR §i 115.506 EUR pe zi de intarziere.

Neadoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta ar conduce la 
neindeplinirea sarcinilor organismelor carora li se adreseaza Directiva (UE) 2016/798 
a Parlamentului European §i a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguran^a feroviara 
(reformata) §i ar putea conduce la producerea unor efecte negative in ceea ce priveste 
siguranta si performanta transportului in domeniul feroviar national, precum si 
ingradirea accesului nediscriminatoriu pe pia^a feroviara interna a operatorilor de 
transport feroviar.

Situatia prezentata reprezinta o stare de fapt obiectiva, cuantificabila, care 
afecteaza un interes public si, prin urmare, intruneste exigenlele prevazute de art. 115 
alin. (4) din Constitute, deoareee amanarea reglementarii ar conduce la conseeinte 
negative in ceea ce priveste libertatea de a presta servicii, armonizarea cerintelor 
tehnice, administrative §i in materie de siguranta feroviara, fiind indispensabila pentru 
a realiza interoperabilitatea diferitelor sisteme feroviare na^ionale.

Referitor la posibilitatea de adoptare a unui proiect de act normativ la nivel de 
legisla^ie primara de catre Guvem, prin intermediul unei ordonan|e de urgenta, Curtea 
Constitutionals a Romaniei, in jurisprudenta sa, a stabilit ca ”se poate deduce ca 
interdictia adoptarii de ordonante de urgenta este totala si neconditionata atunci cand 
menlioneaza ca nu pot fi adoptate in domeniul legilor organice §i ca nu pot viza masuri 
de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica. In celelealte domenii prevazute 
de text, ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate daca afecteaza, daca au conseeinte 
negative, dar, in schimb, pot fi adoptate daca, prin reglementarile pe care le contin, au 
conseeinte positive in domeniile in care intervin. In continuare, Curtea a aratat ca 
verbul ”a afecta” este susceptibil de interpretari diferite, a^a cum rezulta din unele 
dictionare. Din punctul de vedere al Cur^ii, aceasta urmeaza sa retina numai sensul 
juridic al no|iunii, sub diferite nuante, cum ar fi: ”a suprima”, ”a adduce atingere”, ”a 
prejudicial, ”a vatama”, ”a leza”, ”a antrena conseeinte negative” (relevanta, in acest 
sens, este Decizia nr. 1189 din 2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 
din 25 noiembrie 2008.

Astfel, asa cum reiese §i din jurisprudenta constants a Curtii Constitufionale, 
ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate daca afecteazS, dacS au conseeinte negative, 
dar, in schimb, pot fi adoptate daca prin reglementSrile pe care le contin, au conseeinte 
pozitive in domeniile in care intervin.

In acest sens, prin adoptarea aeestui act normative, nu se "prejudiciaza”, nu se 
"lezeaza”, nu se ”suprimS”, nu se ”aduce atingere”, nu se ’’antreneaza conseeinte 
negative”, dimpotriva, se incearcS optimizarea cadrului legal privind siguranta 
feroviarS in vederea armonizarea cerintelor tehnice, administrative si in materie de 
sigurantS feroviarS cu legislatia europeanS, prin simplificarea accesului la piata 
feroviarS comunitarS al operatorilor de transport feroviar din Romani^^rin eliberarea 
certificatului unic de siguranta.^
Proiectul de act normativ transpune Directiva (UE) 2016/79^^^-P^iat^&Wjui
European $i a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta fe(ro^af;a^(rdfpMare).

U. In cazul 
proiectelor de



acte normative 
care transpun 
legisla^ie 
comunitara sau 
creeaza cadrul 
pentru 
aplicarea 
directa a 
acesteia

Proiectul de ordonanta de urgenta are in vedere urmatoarele schimbari:
- acordarea unui certificat unic de siguranta;
- modificarea modului de inregistrare si tratare a solicitarii certificatului unic 

de siguranta prin utilizarea platformei OSS;
- colaborarea cu Agenda Uniunii Europene pentru Caile Ferate - ERA prin 

intermediul Acordului de Cooperare in sensul art. 10 alin. (5) §i (6) din 
Directiva (UE) 2016/798 si in conformitate cu art. 76 din Regulamentul 
(UE) 2016/796;

- simplificarea accesului la piata feroviara comunitara al operatorilor de 
transport feroviar din Romania prin eliberarea certificatului unic de 
siguranta.

2. Schimb^i 
preconizate

Nu au fost identificate.3, Alte 
informatii

3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest1. Impactul macroeconomic
subiect.

1'. Impactul asupra mediului concuren^ial §i 
domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

2* Impactul asupra sarcinilor administrative
a) Se va cuantifica impactul net al sarcinilor 
administrative, evidentiindu-se atat costurile 
administrative generate de noul act normativ 
sau de modificarea legislativa, cat §i de 
costurile administrative eliminate.
b) Simplificarea procedurilor administrative.
2^ Impactul asupra intreprinderilor mici si 
mijlocii

a) Se va prezenta rezultatul cu privire la 
aplicarea testului intreprinderilor mici si
mijlocii, precum si avizul obtinut in
conformitate cu dispozitiile Legii nr.
346/2004 privind stimularea infiintarii §i
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, de la 
Grupul pentru evaluarea impactului economic

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

k MmmU



al actelor normative asupra intreprinderilor 
mici mijlocii, anterior transmiterii actului 
spre avizare pe circuitul interministerial.

b) Se va indica procentul pe care il detin 
intreprinderile mici si mijlocii in cadrul 
afectat de masura legislativa, precum §i 
impactul acesteia asupra activitatilor 
intreprinderilor mici si mijlocii din domeniul 
respectiv. 
3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest 

subiect.
4. Impactul asupra mediului inconjurator Proiectul de act normativ nu se refera la acest 

subiect.
5. Alte informatii Nu au fost identificate

4. Impactul flnanciar asupra bugetuiui general consolidat, atat pe termen 
scurt, pentru anul curent, cat §;i pe termen lung (pe 5 ani)

- mii Lei -
Indicatori Anul

curent
Urmatorii 4 ani Media

pe
5 ani

1 2 3 4 5 6 7
1 .Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
b) cheltuieli de personal

3. Impact flnanciar, plus/ minus, 
din care:

a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Propuneri pentru a compensa 
scaderea veniturilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se refera la a^flubiect.



Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.6. Calcule detaliate privind 
flmdamentarea modific^ilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Nu au fost identificate.7. Alte informatii

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei m vigoare

Prin prezentul act normativ se reglementeaza principiile de 
baza in ceea ce priveste siguranta feroviara, urmand ca in 
actele subsecvente acestui proiect de act normativ, sa fie 
detaliate aplicarea prevederilor din actul normativ:

acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau

1. Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a 
fi elaborate in vederea 
implementarii noilor dispozitii;

a)
abrogate:

Legea nr. 55 privind siguranta feroviara publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, se abroga la data 
intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta, Hot^area Guvemului nr. 
626/1998 privind organizarea §i flinc^ionarea Autorita^ii 
Feroviare Romane - AFER, cu modiflcmle §i completarile 
ulterioare, se va modifica in mod corespunzator;

i 1*. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legisla^ia in 
domeniul achizitiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare si completare a 
cadrului normativ in domeniul 
achizijiilor publice, prevederi 
derogatorii.
b) norme cu impact la nivel 
operational/tehnic-sisteme 
electronice 
desfasurarea procedurilor de 
achizitie 
centralizate de achizitii publice, 
structura organizatorica interna a 
autoritajilor contractante.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

utilizate in

publica. unitati

Proiectul de act normativ transpune Directiva (UE) 
2016/798 a Parlamentului European si a Consdi;idui^in 11 
mai 2016 privind siguranta feroviara (refop^rep"^y?>j§\\ 
Obiectivele Directivei:

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislatia 
comunitara in cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare.



accesarea refelei feroviare, de catre operatorii de 
transport feroviar, prin eliberarea certificatului unic de 
siguranta de catre autoritatea nationals de siguranta;

modalitatea de inregistrare tratare a solicitarii 
certificatului unic de siguranta;

colaborarea cu Agenda Uniunii Europene pentru 
Caile Ferate - ERA.
Prezenta ordonanja de urgenta transpune in totalitate 
Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European §i a 
Cpnsiliului din 11 mai 2016 privind siguranta feroviara 
(reformata), publicata in Jumalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L 138 din 26 mai 2016.
Termenul limita de transpunere: 16.06.2019.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect3. Masuri normative necesare 

aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect4. Hotarari ale Curtii de Justitie 
a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect5. Alte acte normative §i/sau 
documente intemalionale din 
care decurg angajamente

Nu au fost identificate6. Alte informalii

6. Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
Au fost consultate urmatoarele entita{i:

- Autoritatea F ero viara Romana
- Agenda de Investigare Feroviara Romana 

Sindicatele din domeniul feroviar

1. Informalii privind procesul de 
consultare cu organizalii 
neguvemamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme 
implicate

Specialisti din domeniul ferovair sau norma are incidenta in 
domeniul feorivar.

2. Fundamentarea alegerii 
organizaliilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului 
in care activitatea acestor 
organiza^ii este legata de 
obiectul proiectului de act 
normativ

Entitatile cuprind in structura lor specialist! din domeniul 
feroviar, iar norma are incidenta directa asupra domeniului 
gestionat de acestia.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.3. Consultarile organizate cu 
autoritatile 
publice locale, in situa^ia in care 
proiectul de act normativ are ca 
obiect activitaji ale acestor 
autoritali, in conditiile Hotararii 
de Guvem nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autoritatilor

administra^iei

administratiei A



publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative
4. Consultarile desfa§urate in 
cadrul consiliilor 
interministeriale, in 
conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvemului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

permanente
5. Informa^ii privind avizarea de 
catre:

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul 
Legislativ, prin avizul nr. 975/2019 si de Consiliul 
Economic §i Social, prin avizul nr. 6044/2019.a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de 
Aparare a Jarii

c) Consiliul Economic §i 
Social

d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii Nu au fost identificate

7. Activitati de informare publica privind elaborarea implementarea 
___________________ proiectului de act normativ________________

1. Informarea societajii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ

Au fost intreprinse demersurile legale 
prev^ute de art. 7, alin. (1) din 
Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvemului, pentm elaborarea, avizarea §i 
prezentarea proiectelor de documente de 
politic! publice, a proiectelor de acte 
normative, precum §i a altor documente, in 
vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin 
Hotararea Guvemului nr. 561/2009.

2. Informarea societatii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §i efectele asupra s^ata^ii §i securitatii 
cetatenilor sau diversitatii biologice

Nu este cazul

3. Alte informalii. Nu au fost identificate.

8. Masuri de implementare
1. Masuri de punere in aplicare a proiectului de act 
normativ de catre autoritalile administraliei publice 
centrale §i/ sau locale - infiinlarea unor noi organisme 
sau extinderea competenlelor instituliilor existente

Nu este cazul.

Nu au fost identifica|i7gV^;^^'^-*^|\ .A2. Alte informalii



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului privind siguranta feroviara, pe care il supunem 

Parlamentului spre adoptare.
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