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Guvernul României - Ordonan  nr. 21/2003 din 30 ianuarie 2003 
 

Ordonan a nr. 21/2003 pentru completarea Ordonan ei Guvernului nr. 
95/1998 privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea 

Ministerului Transporturilor   
 

În vigoare de la 01 februarie 2003 
 
Consolidarea din data de 01 august 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 

din 01 februarie 2003 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: L 238/2003; 
Ultima modificare în 10 iunie 2003. 

 
    În temeiul art. 107 din Constitu ie i al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonan e,   
 
    Guvernul României adopt  prezenta ordonan .   
 
   Art. I. -  Ordonan a Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea 
Ministerului Transporturilor, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 
1998, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 3/2002, cu modific rile ulterioare, se 
completeaz  dup  cum urmeaz :   
   1. Articolul 1 se completeaz  cu un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul cuprins:   
    " (3) Autoritatea Feroviar  Român  - AFER va asigura, de asemenea:   
   a) respectarea condi iilor care trebuie s  fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilit ii sistemului 
de transport feroviar transeuropean conven ional pe teritoriul României; aceste condi ii privesc 
proiectarea, construirea, punerea în func iune, reconstruirea, reînnoirea, exploatarea i între inerea 
elementelor acestui sistem, precum i calific rile profesionale i condi iile de s tate i de securitate 
a personalului care contribuie la exploatarea sistemului;   
   b) respectarea condi iilor care trebuie s  fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilit ii sistemului 
de transport feroviar transeuropean de mare vitez  pe teritoriul României; aceste condi ii privesc 
proiectele atât pentru construirea, reconstruirea, cât i pentru exploatarea infrastructurii i a 
materialului rulant, care vor contribui la func ionarea acestui sistem."   
   2. Articolul 6 se completeaz  cu un nou alineat, alineatul (2), cu urm torul cuprins:   
    " (2) Cheltuielile privind investi iile pentru realizarea proiectelor de importan  na ional , precum i 
cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar 
european, efectuate de institu ia public  prev zut  la art. 1, se pot finan a din surse proprii, credite 
bancare i, în completare, de la bugetul de stat."   
   Art. II. -  În titlul ordonan ei, sintagma Ministerul Transporturilor se înlocuie te cu sintagma Ministerul 
Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuin ei.   
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 Contrasemneaz : 

 p. Ministrul lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei, 

 Traian Panait, 

 secretar de stat 

 Ministrul finan elor publice, 

 Mihai Nicolae T sescu 

 
 
    Bucure ti, 30 ianuarie 2003.   
    Nr. 21.   


