
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor 
 

 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 
Art. 1. – Se înfiinţează, în judeţul Cluj, municipiul Dej, comuna 

Cuzdrioara, Centrul Muzeal al Locomotivelor, denumit în continuare 

Centrul Muzeal, structură de expunere a materialului rulant de cale 

ferată, de promovare a istoriei şi tehnicii feroviare, de importanţă 

naţională, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române aflat în 

structura Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară                   

– CENAFER, denumit în continuare CENAFER, instituţie publică, cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor. 
 

Art. 2. – Centrul Muzeal are ca principale obiective: 

 a)  restaurarea, conservarea şi expunerea vehiculelor feroviare, cât 

şi a altor instalaţii sau subansamble folosite în sistemul feroviar 

românesc, în scopul promovării istoriei, tradiţiei, culturii  sistemului 

feroviar din România, precum şi de prezentare către publicul larg a 

tehnicii feroviare naţionale; 
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b) organizarea de evenimente, editarea şi publicarea de materiale 

documentare în scopul promovării istoriei feroviare şi a trecutului 

feroviar românesc, precum şi a colecţiilor Centrului Muzeal; 

c) atragerea, cu titlu de donaţie, şi achiziţionarea de noi materiale, 

exponate şi documente de importanţă care privesc trecutul feroviar 

românesc; 

d) cercetarea istorică, documentarea pe teren şi realizarea de studii 

privind istoria şi cultura feroviară din România; 

e) organizarea şi derularea de programe de şcolarizare şi 

perfecţionare profesională. 
 

Art. 3. – În conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, păstrând 

denumirea Centrul Muzeal al Locomotivelor, se pot organiza structuri de 

expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei şi 

tehnicii feroviare, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române, şi în 

alte localităţi. 
 

Art. 4. – (1) Activitatea Centrului Muzeal este finanţată din 

bugetul CENAFER. 

(2) Centrul Muzeal este condus de către un expert coordonator, 

desemnat prin concurs organizat de către CENAFER. 
 

Art. 5. – (1) Regulamentul  de organizare şi funcţionare a 

Centrului Muzeal se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de 

90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2) Noua structură organizatorică a CENAFER, în cuprinsul căreia 

se va regăsi şi Centrul Muzeal, va  fi aprobată prin ordin al ministrului 

transporturilor. 
 

Art. 6. – (1)  Modalitatea de transfer a bunurilor mobile şi imobile 

cât şi a mijloacelor fixe necesare organizării şi funcţionării Centrului 

Muzeal către CENAFER, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în 

termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 10 octombrie 2018, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată. 
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