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AVIZ
referitor la proicctul de Hotărârc privind aprobarea Contractului
de activitate i performanţă aJ Companiei Naţionac de Căi Fcrate

„C.F.R."- S.A. pentru perioada 2021-2025

Arializând proiectul de Hotărâre privind aprobarea
Contractului dc activitate i pcrformanţă al Companici Naţionalc
de Căi Fcratc „C.F.R."- S.A. pcntru perioada 2021-2025, transmis
de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.292 din 26.08.2021
i înregistrat la Consiliul Łegislativ cu nr.D750!26.08.202 1,

CONSILIUL LECISLATIV

îi temeiul ait2 alin.(1) Iita) din Legea ni73ĺ1993, repub[icată şi ait.46(2)
din Regularnentul de organizare şi f'uncţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu urrnătoarele
observaţii şi propuneri:

1. Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea Contractului de
activitate i performanţă al Cornpaniei Naţionale de Căi Ferate
„C.F.R." -. S.A. pentru perioada 2021-2025, pe baza niodelułui
aprobat prin Ordinul rninistrului transporturilor nr.1314!201 7 privind
aprobarea modelului contractelor de perfomanţă prevăzute la Capitolul
V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83!2016 privind unele
rnăsuri de efîcientizare a implementării proiectelor de infrastructură de
transport, unele rnăsuri în dorneniul transporturilor, precurn şi pentru
modiťicarea şi completarea unor acte normative, care se încheie între
Cornpania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." — S.A., pe de o parte şi
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pe de altă parte.

Potrivit Notei de fundanientare, intervenţiile Iegislative se
ref'eră, în principal, la: drepturile i obligaţiile reciproce ale C.F.R.
S.A. i ale Ministerului Transporturilor i Infrastructurii pentru
asigurarea funcţionärii infrastructurii feroviare, care să garanteze
destşurarea transporturilor de marfă şi de călători pe căile ferate
rornâne în condiţii de performanţă şi siguranţă a circulaţiei; regulile şi
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responsabil ităţile privind monitorizarea şi evaluarea performanţei
açtivităţii C.F.R. S.A., prin interrnediul Indicatorilor de Performanţă şi
Monitorizare; nietodologia de calcul al tarifului de utilizare a
infrastructurii feroviare; lista conipletă a denurnirii tarifelor ce pot f
percepute de C.F.R. S.A. de Ia operatorii de transport feroviar, peiitru
activităţile conexe activităţii de transport feroviar; principal ele Iucrări
de reparaţii curente Ia infrastructura feroviară; programele şi proiectele
de investiţii pentru modeniizarea i dezvoltarea infrastructurii
feroviare administrate de C.F.R. S.A. şi pentru creşterea ef'icienţei
activităţilor de administrare a infrastructurii feroviare; indicatorii de
Perfonrianţă i Monitorizare privind activităţile C.F.R. S.A.;
necesităţile fnanciare pentru administrarea infrastructurii feroviare, îii

perioada de referinţă; alocările ťrnanciare peiitru întľeţinerea şi
asigurarea 1incţionării infrastructurii feroviare publice; evaluarea
nivelului de perfornianţă al activităţii C.F.R. s.A.; cuprinsul minini al
Raportului anual de activitate al C.F.R. S.A.; îrnbunătăţirea serviciilor
şi facilităţilor asigurate clienţilor în staţiile de cale ferată niodernizate;
setul ininim de servicii şi facilităţi care trebuie asigurate clienţilor în
staţiile de cale ferată modernizate etc.

2. SenMialăni că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ iiu
se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor Iegislative precotiizate.

3. Ła temeiul Iegal, pentru rigoare graniaticală i lormativă,
propuneni înlocuirea expresiei „ale art. XIII din Ordonanţa de urgenţă
a Guveriiului nr.83!2016 i ale art.30 aliii.(2) din Legea nr.202!2016
privind integrarea sisteniului feroviar din Rornânia în spaţiul feroviar
unic european" cu sintagnia „al art.XIII din Ordonanţa de urgenţă a
Guveniului nr.83!2016 privind unele măsuri de elkientizare a
impiementării proiectelor de infrastructură de transport, unele
inăsuri în domeniul transporturilor, precum i pentru modificarea
i completarea unor acte normative, aprobată cu modificări i
coiupletări prin Legea nr.205/2019, cu niodificările ulterioare i al
art.30 alin.(2) din Legea nr.202!2016 privind integrarea sisteniului
feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu
modificările i completările ulterioare".

4. Ła Contractul de activitate i performanţă al Conipaniei
Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. pentru perio2da 2021-
2025, prevăzut în anexa la prezentul proiect, pentru raţiuni noniiative,
trebuie inserat substantivul „Aucxă" în colţul din dreapta sus a primei

p ag ini.
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5. Ca observaţii generaie, menţionăm că este necesară
respectarea unităţii tcrminologice, care potrivit dispoziţiilor art.3 7
alin.(1) din Legea nr.24!2000, repubłicată, cu rnodificările i
cornpletările ulterioare, „în limbajul normativ aceieai noţiuni se
exprii77ă numai prin ace/asi termeni".

Totodatä, citarea categorici juridicc a actelor norrnative la care
se face trimitere, se va realiza in extenso. Astf'el, în loc de abrevierea
„H.G." se va scrie „Hotärârea Guvernuiui", „O.U.G.!O.G." se va
scrie „Ordonanţa!Ordonanţa de urgenţă a GuvernuJui".

Excepţie vor face normele de trirnitere în cazul cărora s-a fcut
rnenţiunea „denurnit!denumită în continuare". Pentru categoria de acte
norrnative pentru care s-a dispus aeeastă rnenţiune, în eventualitatea în
care trebuie invoeate de mai rnulte ori, aceasta trebuie să se realizeze
doar în forma in eare s-a dispus i nu însoţite de titluri sau de
evenirnente legislati\'e (exemplificăm, în acest sens, 2rt.1 din Contract
- „Ordonanţa de urgenţă a Guvernutui nr. 12ĺ1998 privind transportut
pe cäile ferate rornâne şi reorganizarea Societăii Naţionale a Căilor
Ferate Rornâne, republicată, cu rnodiťicările i cornpłetările ulterioare,
denurnită în continuare OUG nr.12/1998").

De asemenea, la prima citare, actele normative trebuie să fie
însotite de toate datele de identifîcare ale acestora — nurnăr, anul
adoptării, titlu, interventiile legislative survenite ulterior adoptării
iĺsau republicării, urmând ca citările ulterioare să se rezume Ia
numărul i anul adoptării lor, însoţite doar de respectivele intervenţii.

Referitor la ordonanţełe de urgenţă aie Guvernului, şi
respectiv, la ordonanţcle de Guvern, este necesară rnentionarea în
mod expres, atunci când este cazul, a legilor de aprobare ale acestora.

Ła orice normă de trimitere realizată la anexe, acolo unde este
cazul, se irnpune inserarea formei abreviate „nr." dín cadrul sintagrnei
‚.anexa nr.(...)".

In concordanţă cu exigenţele normelor de tehnică legisiativă,
enuiiţarea anexelor în cuprinsul actułui norrnativ trebuie să se realizeze
în ordine crescătoare.

Totodată, „titlul anexe/ trebui să cuprindă expr/inarea s/ntetică
a /de/i di,i textu! de trimitere", potrivit dispoziţiilor art.57 alin.(5) din
Łegea nr. 24/2000, republicată, cu modificările i completăriłe
ulterioare.
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Seninalăm i existenţa uiior norrne de triiiiitere la unele acte
norrnative, fără a fl precizată cornplet categoria juridică a acestora,
cum ar fl „Ordotianta de urgenţă iir." sau „Ordonanţa nr.".

Precizăni că atunci când este nienţionat editorialul în care a fost
publicat!republicat un act norrnativ, este necesară redarea întregii
titulaturi a acestuia, respectiv „Monitorul Oficial aJ României,
Partea I".

6. Ła art.I, pentľu o triiiiitere corectă i conipletă Ia Ordonanţa
de urgenţä a Guveniului nr.83!2016, este necesară inserarea sintagrnei
„aprobată cu modificări i completări prin Legea nr.20512019, cu
modificările ulterioare" după titlul acesteia.

7. Ła art.4 alin.(2) prima teză, pentru precizia normei, sintagnia
„stabilite prin Strategia de dezvołtare a infľastructuľii feroviare în
perioada 2021-2025, strategie care a fost elaborată în conforiiiitate cu
prevederile art.8 alin.(1) din Łegea nr.202!2016 şi aprobată prin HG
nr.985!2020" se va înlocui cu expresia „stabilitc în Strategia dc
dezvoltarc a infrastructurii feroviare 2021-2025, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.985ĺ2020, dcnumită în continuarc H.G.
nr.985ĺ2020, strategie care a fost elaborată în conformitatc cu
prevederilc art.8 alin.(ĺ) din Legea nr.202ĺ2016".

8. La art.5 alin.(ĺ) Iit.a), pentru raţiuiii norniative, propunern
înlocuirea expresiei „OUG nr.109!2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu niodiflcärile şi cornpletările
ułterioare, denumită în continuare OUG nr.109!2011" cu sintagnia
„Ordonanţa de urgenţă a Guvernului rir.109!201 1 privirid
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu
modificări i conipletări prin Lcgea nr.11ĺĺ2016, cu rnodifkările şi
cornpletările ulterioare, denuniită în continuare OUG nr. 1 O 9!20 1 1 “.

Seninalărn că după art.5 alin.(2) flgurează o norrnă care nu este
niarcată i care nu are carater dispozitiv, flind necesară revederea,
rnarcarea i reforniularea corespunzătoare a acesteia, pentru a se
asigura cłaritate i predictibilitate în aplicare, astfel curn prevede
Legea nr.24!2000, republicată, cu rnodiflcările i cornpletările
ułterioare.

Reţinern observaţia pentru toate simaţiile siinilaľ din proiect.
Ła alin.(3) partea introductivă, coroborat cu norrna de trimitere

la alin.(1), substantivul „obiectivelor" trebuie înlocuit cu tennenul
‚p rincipiil o r".
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9. La art.6 a[in.(1), pentru considerente de ordin norrnativ, este
necesară marcarea enurnerăriłor cu litere rnici ale atfabetului, după
urrnătorul exernplu:

„a) să acţioneze independent (...);
b) să îşi stabilească propriile priorităţi (...);
c) să propună modifîcări ale prograrnelor de investiţii (...)“.

Reiterărn obervaţia pentru toate situaţiile sirnilare din proiect.
Ła alin.(I) pct.i., în tocul expresiei .‚Ordonanţa de Urgenţă

nr. 109,'201 1" se va scrie sintagma „Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.109!2011", observaţie valabilă pentru toate situatiiłe
similare.

Ła alin.(ĺ) pct.iv., pentru rigoare normativă, sugerărn redarea
titułului Regulamentului (IJE) 2O5ĺ9O9, astfel: ReguIanientu1 de
punere în aplicare (UE) 2O15/90 al Comisiei din 12 iunie 2015
privind moda[itäţile de calculare a costurilor generate direct în
urma exploatării scrvicittlui de transport feroviar".

Ła alin.(ĺ) pct.vi, pentru respectarea normelor de tehnică
legislativă, propunern înlocuirea expresiei „(tip RO-ŁA,
transcontainere sau alte unităţi de transport interrnodal)" cu sintagrna
„de tip RO-LA, transcontainere sau alte unităţi de transport
interrnodal".

Ła alin.(2) pct.vi., pentru ace1eai rnotive, recornandăin redarea
titlului Regulamentului (CE) nr.1370!2007, astfel:.,al Parlamentului
European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile
publice de transport feroviar i rtiticr de călători i de abrogare a
RegtilamentcJor (CEE) nr.1191169 i nr.1107170 ale Consiliului".

Ła alin.(2) pct.x, pentru respectarea prevederilor art.38 alin.(3)
teza fînală din Legea nr.24!2000, republicată, cu triodiflcările i
cornpletările ulterioare, conform cărora „nu este permLă prezentarea

unor explicaţii prin fo losirea parantezelor", sugerăm înlocuirea
acestora cu virgule, observaţie valabilă pentru toate situaţiile similare
din proiect.

10. Ła art.8 alin.(1), pentru unitate în redactare cu normele
proiectului, în Iocul expresiei „Tariful de utilizare a infrastructurii
feroviare (TUI)" se va scrie abrevierea „TUI".

11. Ła art.12 alin.(4), pentru respectarea uzanţelor norrnative,
este necesară înlocuirea expresiei „potrivit prevederilor alin.(3) de rnai
sus" cu sintagrna „potrivit prevederilor alin.(3)".

Reţinem observaţia pentru toate situaţiile sirnilare.
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La alin.(7), propunem eliminarea forrnei abreviate „alin." din
faţa cifrei „5" din cadrul norrnei de trirnitere „la alin.(3) sau alin.(5)",
observaţie valabilă pentru toate situaţiile sirnilare din proiect.

La alin.(8), pentru rigoare normativă, propunern ca enumerarea
condiţiilor să se facă utilizând literele mici ale alfabetului.

12. Ła art.14 alin.(1), semnalărn că trirniterea care se face la
„actele adiţionale anuale prevăzute la art.39 alin.(]) din OUG
nr.12/1998 “ nu este corectă, întrucât art.39 alin.(1) nu se referă la acte
adiţionale actuale, ci la „contracĺu/prevăzut la art.37 se încheiepentru o
durată de pănă ia 5 ani, se aprobă de către Guvern .şi se actuaii:ea:ă
anual, după aprobarea bugetului de stat", iar la art.3 7 se vorbete despre
„Raporturile dintre cořnpania naţională care administrea:ă
iiţi-astructura feroviară, pe de o parte, .şi instituţiile publice, pe de altă
parte, se regleinei7tea.ză prin contract de activitate, încheiat cu
Ministerul Transporturilor i Inkastructurii în nuinele statzi/uî'.

Se irnpune, prin urmare, revederea i reformularea
corespunzătoare a normei, pentru a evita, totodată, trirniterea la o altă
norniă de triniitere, curn este cazul situaţiei de faţă, procedeu iiiterzis
de art.50 alin.(1) teza ťtLială din Legea nr.24/2000, republicată, cu
rnodificările i conipletările ulterioare.

Reiterăni observaţia pentru toate situaţiile siiiiilare din proiect.
13. Ła art.15 alin.(2), pentru a asigura claritate i predictibilitate

normei, reconiandăiii nientionarea, în măsura püsibilului, a articolelor
din Ordonanţa de urgenţă a Guveniului nr. 1 09/20 1 1, care se referă la
„sisteniul de stiniulente aplicabil adiiiinistratorilor şi directorului
general".

14. Ła art.16 alin.(2), pentru evitarea repetiţiei, propuneni
următoarea redactare pentru partea dispozitivă:

„(2) Acordarea stimuientelor prevăzute Ia alin.(1) este
admisă sub rezerva îndeplinirii cuniulative a următoarelor condiţii:".

15. La art.17 alin.(2), în locul cuvântului „rnenţionate" se va
scrie adjectivuł ..prevăzute", mai adecvat în context.

16. Ła art.20 alin.(1), pentru o triniitere corectă i cornpletă la
Ordonanţa Guvernului nr. 1 1 9/1 999, după titlul acesteia, se va insera
adjectivul „republicată", iar expresia „Ordinul nr.600!2018 al SGG
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice" se va înlocui cu sintagrna „Ordinul Secretariatului General
al Guvernului nr.600!2018 privind aprobarea Codului controlului
interii managerial al eiitităţilor publice".
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Ła alin.(2), pentru rnenţinerea unităţii redacţionale cu celelalte
prevederi, sintagma „raportului anual de activitate prevăzut la art.13"
se va înlocui cu expresia „raportutui anual de activitate prevăzut la
art.13 alin.(3)".

17. Ła art.28, pentru rigoare juridică, propunem reformularea
alin.(2), astfel:

„(2) Cu exceptia situaţiilor speciale prevăzute de Iegislaţia
îii vigoare, toate drepturile şi obligaţiile Părţiloľ asumate prin
prezentul Contract \‘Oľ înceta".

18. La art.29 alin.(ĺ), pentru o expriniare consacrată, propunem
înlocuirea verbului „se rezolvă" cu verbul „se soluţionează".

19. Ła art.33, în ceea ce priveste definiţiile, pentru unitate în
redactare cu alte acte normative cu obiect similar de reglenientare,
propuneni plasarea acestui articol în cadrul Capitolului I, după art.2
Obiectul contractului, cu renunierotarea corespuiizătoare a articolelor
subsecvente.

La pct.5, corelat cu norrna de trirnitere la art.3 pct.91 din Łegea
nr.202!2016, cu modifkările i completările ulterioare, este de apreciat
dacă teniienul „Dezvoltare" nu ar trebui să fe înlocuit cu expresia
„Dezvoltarea infrastru ctu rii feroviare".

Situaţii similare întâlnirn i în cazul pct.10, 11, i 15, acolo unde
propuneni identificarea completă a expresiilor deťinite n con±orrnitate
cu normele de trimitere corespunzătoare acestora.

Ła pct.19, pentru o triniitere conipletă, recomandăni rnenţionarea
elenientului structural i aI subdiviziuiiii acestuia, dacă este cazul, din
Ordonanţa Guveniului nr. 1 9!1 997, republicată, cu niodifkările i
completările ulterioare, la care se face reťerire în niod generic.

De asemenea, este necesară cornpletarea categoriei juridice a
respectivei ordonanţe, în sensul că, în loc de „Ordonanţa
nr.19!1997"se va scrie „Ordonanţa Guvernului nr.19!1997".

Ła pct.21, este necesară redarea titlului Hotărârii Guvernului
rir.108/2020, respectiv „privind interoperabilitatea sistemului
feroviar".

20. La Anexa nr.2.1 - Metoc/ologia de ca/cui ai tarżfWui de
utilizare a injiastructurii feroviare, la art.5, corelat cu dispoziţiile
art.4 partea introductivă, propunem inserarea substantivului „tarifarc"
din cadrul sintagniei „elernentelor tarifare prevăzute Ia ait.4.".

21. La Anexa nr.5.2 - Principalele iucrări de reparaţii curente
aie inastructuriiJroviare publice care trebuie realizate în Perioada
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de Referinţă, în /imita fonduri/or ałocate, ła menţiuni, la pct.1,
expresia „art.21 alin. (5) din Łegea 500!2002" va f redactată astfeł
„art.21 alin.(5) din Łegea nr.500!2002 privind finanţele publice, cu
modificările i completările ulterioare".

22. La Ancxa nr.9.1 - Necesităţiłejînanciarepentru întreţinerea
şi asigurarea funeţionării inf-astructurii feroviare pub/ice, la
pct.9.1.1. E/emente de referinţă, la lit.d), pentru o redactare conformă
norrnelor de tehnică legislativă, sintagrna „Această metodologie
asigură aplicarea prevederilor Legii nr.202!2016, art.8 alin.(2) şi (4),
coroborate cu pre\Jederile OUG nr.12ĺ1998, art. 22 alin. (1) şi (5)"
trebuie scrisă astfel „Această metodologie asigură aplicarea
prevederilor art.8 alin.(2) şi (4) din Legea 11r.202!2016, coroborate cu
prevederi]e art.22 alin. ( 1) şi (5) din OUG nr. 12ĺ1 998".

23. Ła Anexa nr.12 - Cuprinsu/ minini a/ raportu/ui de
activitate. referirile 1a „Łegii nr.544!2001 privind liberul aeces la
inforinaţiile de interes public, ale HG 1 23/2002 privnd apľobarea
normelor metodologice de apticare a Iegii 544,'2001" se vor realiza,
după cum urmează: ‚Legii nr.544ĺ2001 privind liberul acces la
nformaţii1e de interes public, cu modificările i completărilc
ulterioare, precum i ale Hotărârii Guvernului nr.123ĺ2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces [a inforrnaţiile de interes public, cu
modiĺkările i completările ulterioare".

PREŞţtE
(H

Florin IOł)ĄCHE

Bucureşti
Nr.698!27.08.202 1
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