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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru industrii si servicii 

Tel : 315.3401.  Fax : 313.6643. 
 
 

                                                                Bucureşti, 18.02.1999 
                                                                                                  Nr. 

22/XVIII/3 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea 
Ministerului Transporturilor, transmis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în 
fond, cu adresa nr.444 din 26 ianuarie 1999. 

Ordonanţa sus-menţionată a fost transmisă la comisie în 
procedură normală, varianta Senatului, iar la întocmirea raportului s-a 
ţinut cont de punctul de vedere al Consiliului Legislativ, precum şi de avizele 
comisiilor de specialitate sesizate pentru aceasta. 
 
 
 
 

           PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 

        Dan Ioan Popescu                                Ioan Bivolaru 
       
 
 
 
 
Exp.parlam. 
Iulian Ceauşu 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 
 

                      Bucureşti, 18.02.1999 
                                                                                      Nr. 22/XVIII/3 
  
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii  

publice în subordinea Ministerului Transporturilor 
 
 
 
 

Cu adresa nr.444/26.01.1999 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în 
conformitate cu art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond Comisia 
pentru industrii şi servicii, cu dezbaterea şi avizarea pe fond, în procedură normală, a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/1998 privind 
înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor. 

În cadrul şedinţei din data de 18.02.1999, comisia a examinat proiectul de 
lege supus dezbaterii şi a avizat favorabil, cu amendamente admise şi respinse, acest act 
legislativ, pe care-l prezentăm spre dezbatere Camerei Deputaţilor. 

Conform art.74, alin.(2) din Constituţia României, proiectul de lege supus 
dezbaterii are caracter de lege ordinară. 

 
 
 
 
            PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 

         Dan Ioan Popescu                                 Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
Exp. Parlam. 
Iulian Ceauşu 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru industrii si servicii 

    
                                                                                                   Anexa nr.1 

AMENDAMENTE   ADMISE 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/1998  

privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor 
 

Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Text propus   
Autori 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1.  O R D O N A N Ţ Ă 

privind înfiinţarea unor instituţii publice în 
subordinea Ministerului Transporturilor 

 

Nemodificat  

2.  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României şi al art. 1 pct. 12 lit. k) din 
Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe, Guvernul României emite 
următoarea ordonanţă: 

 

Nemodificat  

3.  Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea 
Feroviară Română - AFER, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1, prin 
reorganizarea Regiei Autonome ”Registrul 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea 
Feroviară Română - AFER, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Transporturilor, prin reorganizarea Regiei 
Autonome ”Registrul Feroviar Român - 
REFER", care se desfiinţează, şi prin preluarea 

Conform şi preve-
derilor art.5 sediul 
trebuie stabilit prin  
Hotărâre de Guvern, 
având în vedere şi 
nevoia de flexibilitate în 
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Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Text propus   
Autori 

Motivaţie 

Feroviar Român - REFER", care se desfiinţează, Inspectoratului Feroviar din structura proprie a acest sens. 
 

0 1 2 3 
 şi prin preluarea Inspectoratului Feroviar din 

structura proprie a Ministerului Transporturilor. 
 

Ministerului Transporturilor. 
Dep. Ioan Bivolaru 
Dep. Alexandru Dumitru Radu 
 

 

4.  (2) Autoritatea Feroviară Română - AFER 
este organismul tehnic specializat al 
Ministerului Transporturilor, desemnat să 
asigure, în principal, inspecţia de stat şi 
controlul de siguranţă a circulaţiei în transportul 
feroviar şi cu metroul, activitatea specifică de 
registru feroviar, licenţierea operatorilor de 
transport feroviar, autorizarea şi supravegherea 
tehnică a furnizorilor interni de produse şi 
servicii în domeniul feroviar, organizarea 
examenelor şi emiterea atestatelor, certificatelor 
şi licenţelor, după caz, pentru personalul din 
siguranţa circulaţiei, cercetarea evenimentelor şi 
accidentelor feroviare. 
 

Nemodificat  

5.  Art. 2. - (1) Se înfiinţează Inspectoratul 
Navigaţiei Civile - INC, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Transporturilor, cu sediul în municipiul 
Constanţa, Incinta Port Constanţa nr. 1, prin 
reorganizarea căpităniilor zonale Constanţa, 

Art. 2. - (1) Se înfiinţează Inspectoratul 
Navigaţiei Civile - INC, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Transporturilor, prin reorganizarea căpităniilor 
zonale Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-
Turnu Severin, instituţii publice care se desfiinţează, 

Idem art.1. 
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0 1 2 3 
Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu 
Severin, instituţii publice care se desfiinţează, şi 
prin preluarea Inspectoratului Navigaţiei Civile 
din structura proprie a Ministerului 
Transporturilor. 

 

şi prin preluarea Inspectoratului Navigaţiei Civile din 
structura proprie a Ministerului Transporturilor. 

Dep. Ioan Bivolaru 
Dep. Alexandru Dumitru Radu 

 

6.  (2) Inspectoratul Navigaţiei Civile - INC 
este organismul tehnic specializat al 
Ministerului Transporturilor, desemnat să 
asigure, în principal, inspecţia şi supravegherea 
desfăşurării în siguranţă a navigaţiei în apele 
naţionale navigabile, inspecţia navelor sub 
pavilion român în apele internaţionale, 
coordonarea activităţilor de căutare şi salvare pe 
mare, controlul respectării reglementărilor 
interne în domeniul transporturilor navale, a 
acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care 
România este parte, înmatricularea navelor sub 
pavilion român, atestarea şi brevetarea 
personalului navigant, precum şi cercetarea 
evenimentelor şi accidentelor de navigaţie. 

 

(2) Inspectoratul Navigaţiei Civile - INC este 
organismul tehnic specializat al Ministerului 
Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, 
inspecţia şi supravegherea desfăşurării în siguranţă a 
navigaţiei în apele naţionale navigabile, a protecţiei 
apelor navigabile inspecţia navelor sub pavilion 
român în apele internaţionale, coordonarea 
activităţilor de căutare şi salvare pe mare, controlul 
respectării reglementărilor interne în domeniul 
transporturilor navale, a acordurilor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este parte, 
înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea 
şi brevetarea personalului navigant, precum şi 
cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie.
Dep. Ioan Bivolaru 

 

Pentru punerea de 
acord cu Legea 
nr.137/1995 a protec-
ţiei mediului, care 
prevede la art.38 şi 
pentru autorităţile na-
vigaţiei atribuţia de 
supraveghere şi con-
trol al respectării pre-
vederilor şi aplicării 
măsurilor legale pri-
vind protecţia apelor. 

7.  Art. 3. - (1) Se înfiinţează Autoritatea 
Rutieră Română - ARR, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Transporturilor, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, bdul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 
1, prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, 
instituţie publică care se desfiinţează, şi prin 

Art. 3. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Rutieră 
Română - ARR, instituţie publică cu personalitate 
juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, 
prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, instituţie 
publică care se desfiinţează, şi prin preluarea 
Inspectoratului Rutier din structura proprie a 
Ministerului Transporturilor. 

Idem art.1. 
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0 1 2 3 
preluarea Inspectoratului Rutier din structura 
proprie a Ministerului Transporturilor. 

 

Dep.Ioan Bivoalru 
Dep.Alexandru Dumitru Radu 
 

8.  (2) Autoritatea Rutieră Română - ARR 
este organismul tehnic specializat al 
Ministerului Transporturilor, desemnat să 
asigure, în principal, inspecţia şi controlul, în 
trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere 
şi remorcilor, precum şi al îndeplinirii 
condiţiilor de operare a transporturilor rutiere, 
inspecţia şi controlul respectării reglementărilor 
interne şi internaţionale privind condiţiile de 
siguranţă a transporturilor rutiere şi de protecţie 
a mediului, licenţierea operatorilor de transport 
rutier, punerea în aplicare a nor-elor tehnice şi 
reglementărilor specifice transporturilor rutiere, 
controlul constituirii Fondului special al 
drumurilor publice şi executarea silită a 
creanţelor la bugetul Fondului special al 
drumurilor publice, pe baza împuternicirii date 
de Ministerul Transporturilor. 

 

Nemodificat  

9.  Art. 4. - Instituţiile publice înfiinţate 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe pot 
desfăşura şi alte activităţi stabilite prin hotărâre 
a Guvernului. 

 

Nemodificat  

10.  Art. 5. - Sediile instituţiilor publice 
prevăzute la art. 1-3 pot fi schimbate prin 

Art. 5. - Sediile instituţiilor publice prevăzute la 
art. 1-3 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
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0 1 2 3 
hotărâre a Guvernului. 

 
Dep.Alexandru Dumitru Radu 
Dep.Robert Raduly 

 
11.  Art. 6. - Instituţiile publice prevăzute la 

art. 1-3 se finanţează integral din venituri 
extrabugetare obţinute din prestaţii şi servicii 
specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliile 
de conducere ale acestor instituţii publice şi 
aprobate de Ministerul Transporturilor. 

 

Nemodificat  

12.  Art. 7. - (1) Conducerea fiecărei instituţii 
publice prevăzute la art. 1-3 revine unui consiliu 
de conducere, compus din 7-9 persoane, al cărui 
preşedinte este şi director general. 

 

Nemodificat  

13.  (2) Membrii consiliului de conducere se 
numesc şi se revocă prin ordin al ministrului 
transporturilor. 

 

Nemodificat  

14.  (3) Salarizarea directorului general şi 
indemnizaţiile membrilor consiliului de 
conducere se stabilesc prin ordin al ministrului 
transporturilor. 

 

Nemodificat  

15.  Art. 8. - Salarizarea personalului 
instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 se face 
potrivit reglementărilor stabilite pentru 
instituţiile publice finanţate integral din venituri 
extrabugetare. 

Nemodificat  
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0 1 2 3 
 

16.  Art. 9. - Atribuţiile fiecărei instituţii 
publice prevăzute la art. 1-3, regulamentul de 
organizare şi funcţionare, precum şi modalităţile 
de preluare a personalului se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a prezentei ordonanţe. Prin aceeaşi 
hotărâre se va stabili şi regimul juridic al 
bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome 
”Registrul Feroviar Român - REFER", preluate 
de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, 
precum şi cel al bunurilor aflate în administrarea 
instituţiilor publice care se reorganizează 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. 

 

Nemodificat  

17.  Art. 10. - Prezenta ordonanţă intră în 
vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Nemodificat  

  
    
         PREŞEDINTE,               SECRETAR, 
                Dan Ioan Popescu                                                  Ioan Bivolaru 
 

RAPORTOR: 
1. Ioan Bivolaru 

Exp.Parlam. 
Iulian Ceauşu 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
    
                                                                                                   Anexa nr.2 

 

AMENDAMENTE   RESPINSE 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/1998  

privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Text propus   
Autori 

Motivaţie 

0 1 2 3 
18.  Art. 2. - (1) Se înfiinţează Inspectoratul 

Navigaţiei Civile - INC, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Transporturilor, cu sediul în municipiul 
Constanţa, Incinta Port Constanţa nr. 1, prin 
reorganizarea căpităniilor zonale Constanţa, 
Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu 
Severin, instituţii publice care se desfiinţează, şi 
prin preluarea Inspectoratului Navigaţiei Civile 
din structura proprie a Ministerului 
Transporturilor. 

 

Art. 2. - (1) Se înfiinţează Inspectoratul 
Navigaţiei Civile - INC, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Transporturilor, prin 
reorganizarea căpităniilor zonale Constanţa, 
Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta-Turnu 
Severin, instituţii publice care se desfiinţează, 
şi prin preluarea Inspectoratului Navigaţiei 
Civile din structura proprie a Ministerului 
Transporturilor şi a Registrului Naval. 

Dep.Ioan Bivolaru 
 

Tratarea unitară a 
celor 3 autorităţi înfiinţate 
în ce priveşte activitatea 
specifică de registru. 

Reprezentarea acestei 
autorităţi în relaţiile 
internaţionale ca autorităţi 
similare nu poate beneficia 
de un tratament identic, ca 
în cazul autorităţii 
feroviare. 

 
 
 

 



 10

0 1 2 3 
19.  Art.2 (2) Inspectoratul Navigaţiei 

Civile - INC este organismul tehnic 
specializat al Ministerului Transporturilor, 
desemnat să asigure, în principal, inspecţia 
şi supravegherea desfăşurării în siguranţă a 
navigaţiei în apele naţionale navigabile, 
inspecţia navelor sub pavilion român în 
apele internaţionale, coordonarea 
activităţilor de căutare şi salvare pe mare, 
controlul respectării reglementărilor interne 
în domeniul transporturilor navale, a 
acordurilor şi convenţiilor internaţionale la 
care România este parte, înmatricularea 
navelor sub pavilion român, atestarea şi 
brevetarea personalului navigant, precum şi 
cercetarea evenimentelor şi accidentelor de 
navigaţie. 

 

(2) Inspectoratul Navigaţiei Civile - INC este 
organismul tehnic specializat al Ministerului 
Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, 
inspecţia şi supravegherea desfăşurării în siguranţă 
a navigaţiei în apele naţionale navigabile, a 
protecţiei apelor navigabile inspecţia navelor sub 
pavilion român în apele internaţionale, coordonarea 
activităţilor de căutare şi salvare pe mare, controlul 
respectării reglementărilor interne în domeniul 
transporturilor navale, a acordurilor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este parte, 
înmatricularea navelor sub pavilion român, 
activitatea specifică de registru naval, atestarea şi 
brevetarea personalului navigant, precum şi 
cercetarea evenimentelor şi accidentelor de 
navigaţie. 

Dep. Ioan Bivolaru 
 

Pentru punerea de 
acord cu Legea 
nr.137/1995 a protecţiei 
mediului, care prevede la 
art.38 şi pentru autorităţile 
navigaţiei atribuţia de 
supraveghere şi control al 
respectării prevederilor şi 
aplicării măsurilor legale 
privind protecţia apelor. 

Pentru tratarea 
unitară a autorităţii navale, 
care ca şi autoritatea 
feroviară trebuie să 
desfăşoare activitatea 
specifică de registru. 

20.  Art. 3. - (1) Se înfiinţează Autoritatea 
Rutieră Română - ARR, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Transporturilor, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, bdul Dinicu Golescu 
nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea 
Oficiului Rutier Central, instituţie publică 
care se desfiinţează, şi prin preluarea 
Inspectoratului Rutier din structura proprie a 
Ministerului Transporturilor. 

Art. 3. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Rutieră 
Română - ARR, instituţie publică cu personalitate 
juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, 
prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, 
instituţie publică care se desfiinţează, şi prin 
preluarea Inspectoratului Rutier din structura 
proprie a Ministerului Transporturilor, şi Registrul 
Auto Român. 

Dep.Ioan Bivoalru 
 

Idem art.2 (1), numai 
că este vorba de 
autoritatea navală. 

21.  Art.3 (2) Autoritatea Rutieră Română - (2) Autoritatea Rutieră Română - ARR este Idem art.2 (2), cu 
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0 1 2 3 
ARR este organismul tehnic specializat al 
Ministerului Transporturilor, desemnat să 
asigure, în principal, inspecţia şi controlul, 
în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor 
rutiere şi remorcilor, precum şi al 
îndeplinirii condiţiilor de operare a 
transporturilor rutiere, inspecţia şi controlul 
respectării reglementărilor interne şi 
internaţionale privind condiţiile de siguranţă 
a transporturilor rutiere şi de protecţie a 
mediului, licenţierea operatorilor de 
transport rutier, punerea în aplicare a nor-
elor tehnice şi reglementărilor specifice 
transporturilor rutiere, controlul constituirii 
Fondului special al drumurilor publice şi 
executarea silită a creanţelor la bugetul 
Fondului special al drumurilor publice, pe 
baza împuternicirii date de Ministerul 
Transporturilor. 

 

organismul tehnic specializat al Ministerului 
Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, 
inspecţia şi controlul, în trafic, al stării tehnice a 
autovehiculelor rutiere şi remorcilor, precum şi al 
îndeplinirii condiţiilor de operare a transporturilor 
rutiere, inspecţia şi controlul respectării 
reglementărilor interne şi internaţionale privind 
condiţiile de siguranţă a transporturilor rutiere şi de 
protecţie a mediului, activitatea specifică de 
Registru Auto Român, licenţierea operatorilor de 
transport rutier, punerea în aplicare a nor-elor 
tehnice şi reglementărilor specifice transporturilor 
rutiere, controlul constituirii Fondului special al 
drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor 
la bugetul Fondului special al drumurilor publice, 
pe baza împuternicirii date de Ministerul 
Transporturilor. 

Dep.Ioan Bivolaru 

menţiunea că este vorba de 
autoritatea rutieră. 

22.  Alineat nou (3) Contestaţiile privind executarea silită 
sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. 

Dep. Ioan Bivolaru 
 

Explicitarea dreptului 
de contestaţie în cazul 
executării silite. 

23.  Art. 4. - Instituţiile publice înfiinţate 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe pot 
desfăşura şi alte activităţi stabilite prin 
hotărâre a Guvernului. 

 

Art. 4. - Instituţiile publice înfiinţate potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe pot prelua şi 
desfăşura alte activităţi specifice ale Ministerului 
Transporturilor stabilite prin hotărâre a 
Guvernului. 

O astfel de instituţie 
cu atribuţii stabilite prin 
lege nu poate desfăşura 
prin Hotărâre de Guvern 
decât şi alte activităţi 



 12

0 1 2 3 
Dep. Ioan Bivolaru 
 

specifice Ministerului 
Transporturilor. 

 
24.  Art.7 (3) Salarizarea directorului 

general şi indemnizaţiile membrilor 
consiliului de conducere se stabilesc prin 
ordin al ministrului transporturilor. 

 

Art.7 (3) Salarizarea directorului general şi 
indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere 
se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.154/1998.

Dep. Robert Raduly 
Dep. Ioan Bivolaru 

 

Pentru a se încadra în 
legislaţie. 

25.  Art. 8. - Salarizarea personalului 
instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 se 
face potrivit reglementărilor stabilite pentru 
instituţiile publice finanţate integral din 
venituri extrabugetare. 

 

Art. 8. - Salarizarea personalului instituţiilor 
publice prevăzute la art. 1-3 se face potrivit 
reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice 
finanţate integral din venituri extrabugetare, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.154/1998. 

Dep. Robert Raduly 
Dep. Ioan Bivolaru 
 
 

Pentru a se încadra în 
legislaţie. 

      
         PREŞEDINTE,               SECRETAR, 
 
                Dan Ioan Popescu                                                  Ioan Bivolaru 
 

RAPORTOR: 
1. Ioan Bivolaru 

Exp.Parlam. 
Iulian Ceauşu 
 


