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Parlamentul României - Lege nr. 3/2002 din 10 ianuarie 2002 
 

Legea nr. 3/2002 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 95/1998 
privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului 

Transporturilor   
 

În vigoare de la 22 ianuarie 2002 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 22 ianuarie 2002. Nu exist  modific ri pân  la 01 
august 2014. 

 
    Parlamentul României adopt  prezenta lege.   
 
   Art. I. -  Se aprob  Ordonan a Guvernului nr. 95 din 27 august 1998 privind înfiin area unor institu ii 
publice în subordinea Ministerului Transporturilor, emis  în temeiul art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 
148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan e i publicat  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, cu urm toarea modificare:   
   - Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins:   
    " (2) Inspectoratul Naviga iei Civile - I.N.C. este organismul tehnic specializat al Ministerului 
Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuin ei, desemnat s  asigure, în principal, inspec ia i 
supravegherea desf ur rii în siguran  a naviga iei în apele na ionale navigabile, a protec iei apelor 
navigabile împotriva polu rii de c tre nave, inspec ia navelor sub pavilion român în apele 
interna ionale, coordonarea activit ilor de c utare i salvare pe mare, controlul respect rii 
reglement rilor interne în domeniul transporturilor navale, a acordurilor i conven iilor interna ionale la 
care România este parte, înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea i brevetarea 
personalului navigant, precum i cercetarea evenimentelor i accidentelor de naviga ie."   
   Art. II. -  În cuprinsul ordonan ei denumirea Ministerul Transporturilor se înlocuie te cu denumirea 
Ministerul Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuin ei, iar sintagma ministrul transporturilor se 
înlocuie te cu sintagma ministrul lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei.   
   Art. III. -  Ordonan a Guvernului nr. 95/1998, astfel cum a fost modificat  prin prezenta lege, va fi 
republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nou  numerotare.   
 
    Aceast  lege a fost adoptat  de Senat în edin a din 29 noiembrie 2001, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu ia României.   
 

  

 PRE EDINTELE SENATULUI 

 NICOLAE V ROIU 

 
 
    Aceast  lege a fost adoptat  de Camera Deputa ilor în edin a din 29 noiembrie 2001, cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu ia României.   
 

  

 PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR 

 VALER DORNEANU 

 
 
    Bucure ti, 10 ianuarie 2002.   
    Nr. 3.   


