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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 29.11.2001
                    Nr.23/297/2001

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE 
VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind
instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, primit cu adresa
nr.656 din 26 noiembrie 2001.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele transmise
de:

- Consiliului Legislativ;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile          
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 29.11.2001
                     Nr.23/297/2001

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în
transportul feroviar

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru

avizare şi dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind

instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, trimis cu adresa

nr.656 din 26 noiembrie 2001.

Proiectul de lege are drept scop instituirea tarifului intern de călători

pentru călătoriile pe căile ferate române, majorarea tarifelor de călătorie în

vederea reducerii subvenţiilor de la bugetul statului şi pentru apropierea de

nivelul subvenţiilor acordate pentru călătorii care folosesc calea ferată, în ţările

Comunităţii Europene.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din 28 noiembrie 2001 şi a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise, prezentate în anexă.

Amendamentele admise de comisie şi care se propun spre adoptare

Camerei Deputaţilor, se referă la:
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- completarea articolului de aprobare a ordonanţei de urgenţă cu

Monitorul Oficial al României, în care a fost publicată;

- reformularea art.2 prin eliminarea pct.a) şi b), în legătură cu

obligativitatea aplicării tarifului de către toţi operatorii de transport şi obţinerii

licenţei pentru efectuarea serviciului de transport feroviar public de călători;

- completarea art.4 cu serviciile conexe transporturilor feroviare de

călători;

- reformularea art.5 cu prevederea privind elaborarea instrucţiunilor

de aplicare şi aprobarea acestora prin ordin al ministrului lucrărilor publice,

transporturilor şi locuinţei;

- introducerea unui articol II, privind necesitatea republicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I, ţinând seama de modificările aduse prin

amendamentele propuse.

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

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Daniel Bădina
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor                                                                                                                                   

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                                             Anexa 

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea 
Tarifului intern de călători în transportul feroviar

Nr.
crt.

Text iniţiator Text admis de comisie şi propus spre adoptare
Camerei Deputaţilor

Motivaţie

0 1 2 3
1. LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.149/2001 privind instituirea

Tarifului intern de călători în transportul feroviar

Nemodificat

2 Articol unic:  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.149/2001 privind instituirea
Tarifului intern de călători în transportul feroviar.

Art.I. -  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.149/2001 privind instituirea
Tarifului intern de călători în transportul
feroviar, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.743 din 21 noiembrie
2001, cu următoarele modificări şi
completări:

Menţionarea
Monitorului Oficial al
României, Partea I, în
care s-a publicat
ordonanţa de urgenţă a
Guvernului.
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0 1 2 3
3. Art.1. - Se instituie Tariful Intern de Călători,

denumit în continuare TIC, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Nemodificat

4. Art.2. - TIC se aplică tuturor operatorilor de
transport feroviar public de călători cu capital de
stat şi/sau privat care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:

Art.2. - TIC se aplică tuturor operatorilor al
căror obiect principal de activitate îl
constituie transportul public de călători pe
calea ferată care deţin licenţă de transport
eliberată de Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile
legii.

Cuprinderea într-un
singur articol a
prevederilor de la pct.a)
şi b).

5. a) au ca obiect principal de activitate transporturile
de călători pe calea ferată;

Eliminat Prevederile au fost
incluse în art.5.

6. b) deţin licenţă pentru efectuarea serviciilor de
transport public pe căile ferate române, acordată de
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, în condiţiile legii.

Eliminat Idem

7. Art.3. - (1) TIC cuprinde tarifele maximale care
pot fi percepute de operatorii de transport feroviar
public de călători pentru deservire generală în
transportul feroviar de călători.

Nemodificat

8. (2) Tarifele maximale prevăzute la alin.(1) se
aplică în două etape, după cum urmează:
a) cele prevăzute în tabelele nr.1 - 4 din anexa la
prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu data de
25 noiembrie 2001;
b) cele prevăzute în tabelele nr.5 - 8 din anexa la

Nemodificat
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prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu data de
1 februarie 2002.

9. Art.4. - Tarifele pentru serviciile auxiliare, inclusiv
tarifele de bagaje şi mesagerie, se stabilesc, în
condiţiile legii, prin politicile tarifare ale
operatorilor de transport feroviar public de călători
şi se formează liber pe piaţă.

Art.4. - Tarifele pentru serviciile conexe şi
auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje şi
mesagerie, se stabilesc, în condiţiile legii, prin
politicile tarifare ale operatorilor de transport
feroviar public de călători şi se formează liber
pe piaţă.

Introducerea serviciilor
conexe ale unui serviciu
public, în conformitate
cu prevederile
Ordonanţei Guvernului
nr.19/1997 privind
transporturile.

10. Art.5. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
operatorii de transport feroviar public de călători
vor elabora şi vor face publice instrucţiunile de
aplicare a prevederilor TIC, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Art.5. - (1) În termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei va elabora şi
va publica în Monitorul Oficial al României,
ParteaI, instrucţiunile cadru de aplicare a
prevederilor Tarifului intern de călători în
transportul feroviar, care sunt obligatorii
pentru toţi operatorii de transport.

Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor
şi Locuinţei, în calitate
de autoritate de stat în
domeniu, trebuie să
elaboreze instrucţiunile
de aplicare.

11. (2) Pe perioada în care statul este acţionar
majoritar la operatorii de transport feroviar public
de călători, instrucţiunile prevăzute la alin.(1) se
vor aproba prin ordin al ministrului lucrărilor
publice, transporturilor şi locuinţei.

Eliminat Prevedere cuprinsă în
art.5.

12. Art.6. - La propunerea operatorilor de transport
feroviar public de călători şi cu acordul ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
tarifele maximale prevăzute în TIC se vor putea
ajusta în conformitate cu prevederile Ordonanţei

Nemodificat
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de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind
regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.115 din 7 martie 2001.

13. Art.7. - La data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţii contrare se
abrogă.

Nemodificat

14. Art.II - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.149/2001 privind instituirea Tarifului
intern de călători în transportul feroviar, se
va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Necesitatea republicării
ca urmare a
modificărilor aduse prin
lege.

                       PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,
                        István Antal                                              Aurelia Vasile
                                                                                                                                                                                    RAPORTORI:

Dep.Ioan Bivolaru - PSD-SDU Dep.Aurelia Vasile - PSD-SDU             

Dep.Marin Anton - PNL            Dep.Anca Boagiu - PD                             

Dep.Aurel Daraban - PSD-SDU      Dep.Ioan Miclea - PRM  
Dep.Dumitru Palade - PRM Dep.Robert Raduly - UDMR
Dep.Ion Rădoi - PSD-SDU Dep.Pavel Târpescu - PSD-SDU
Dep.Florentin Sandu - PSD-SDU

Expert: Daniel Bădina
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