
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                                                   Bucureşti, 30.10.2012 
                                                                              Nr.23/217/2012 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
  Vă  înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe 

căile navigabile interioare, transmis cu adresa nr. P.L.x 389 din 1 octombrie 

2012 şi înregistrată la comisie sub nr. 23/217/2012 din  1 octombrie 2012.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Camera decizională.  

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Emil Bostan 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                                                                                                                                                                                  Bucureşti, 30.10.2012 
                                                                                                                                                                         Nr.23/217/2012 

 
P.L.x 389/2012 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 
privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare 

 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi 

servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, 
transmis cu adresa nr. P.L.x 389 din 1 octombrie 2012 şi înregistrată la comisie sub nr. 23/217 din  1 octombrie 2012.  

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Camera decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat proiectul de lege în şedinţa din 25 septembrie 2012. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au avizat favorabil proiectul de lege cu avizele nr.PL-389/08.10.2012, 27/304/03.10.2012, respectiv 
32/274/10.10.2012. 
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Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus dezbaterii, expunerea de motive, avizele comisiilor şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.659/21.08.2012  în şedinţa din 9 octombrie 2012.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare. 

În urma dezbaterilor, membrii au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, cu amendamente admise, care  se regăsesc 
în anexa la raport.  

Prin natura reglementărilor sale proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                                                                  Emil Bostan                                            Bogdan Ţîmpău 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru 
Consultant parlamentar, Monica Tudor 
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Anexa 
 

A M E N D A M E N T E        A D M I S E 
 
 
 

Nr 
crt. 

Text O.G.nr.19/2012 
 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2012 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/1997 privind 
transportul maritim şi pe căile 

navigabile interioare 
 

Nemodificat  

2  Articol unic.- Se aprobă Ordonanţei 
Guvernului nr.19 din 23 august 2012 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 
privind transportul maritim şi pe căile 
navigabile interioare, adoptată în 
temeiul art.I pct.III.5 din Legea 
nr.127/2012 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.618 din 28 
august 2012. 
 

Art.I. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.19 din 23 august 2012 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 
privind transportul maritim şi pe căile 
navigabile interioare, adoptată în 
temeiul art.1 pct.III.5 din Legea 
nr.127/2012 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.618 din 28 august 
2012 cu următoarele modificări şi 
completări: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
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0   2 3 
3 Ordonanţă  

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/1997 privind transportul 
maritim şi pe căile navigabile interioare 

 

Nemodificat 1. La articolul I, punctul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„1. Tilul ordonanţei se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

<<Ordonanţa 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.42/1997 privind transportul 
naval>>” 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

În conformitate cu 
prevederile OG 19/1997 
privind transporturile 
 

4 Art. I Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 
privind transportul maritim şi pe căile 
navigabile interioare, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 
martie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Nemodificat Nemodificat  

5  
 
 
 
Art.6 (2) a)funcţia de autoritate de stat în 
domeniul siguranţei navigaţiei şi a securităţii 
navelor; 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei 
noi puncte, pct.11-13, cu următorul cuprins: :  
“11. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
<<a) funcţia de autoritate de stat în domeniul 
siguranţei navigaţiei, siguranţei şi securităţii 
navelor, precum şi al prevenirii poluării 
mediului de către nave;>>” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 
 
 

Se propune introducerea a 
două noi competenţe, 
siguranţa navelor şi 
prevenirea poluării mediului 
de către nave, deoarece: 
1. Prin Autoritatea Navală 
Română (ANR) se exercită 
funcţia de  atestare a 
siguranţei în exploatare a 
navelor prin certificatele de 
siguranţă eliberate în urma 
supravegherii tehnice a 
corpului, maşinilor, 
instalaţiilor şi echipamentelor 
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                ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”12. După articolul 6 se introduce un nou 
articol, articolul 61, cu următorul cuprins: 
<<61. Directivele Uniunii Europene din 
domeniul transportului naval se transpun în 
legislaţia română prin hotărâre a guvernului 
sau prin ordin al ministrului Transporturilor şi 
Infrastructurii, după caz, în condiţiile legii.>>” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

conform Convenţiilor 
internaţionale, Aquis-ului 
Comunitar şi normelor 
tehnice naţionale; 
2. Prin ANR se exercită 
funcţia de prevenire a poluării 
apelor şi atmosferei de către 
nave conform Convenţiei 
MARPOL, Aquis-ului 
Comunitar şi normelor 
tehnice naţionale. 
 
Din experienţa acumulată 
până în prezent, s-a impus 
necesitatea clarificării 
nivelului legislaţiei naţionale 
de transpunere a directivelor 
europene. Conform art.108 
din Constituţia României, HG 
vine în executarea legii. 
 

6 1.La articolul 7, litera i) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
a) duce la îndeplinire obligaţiile ce revin 
statului din acordurile şi convenţiile 
internaţionale la care România este parte; 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 

Nemodificat ”13.La articolul 7, literele a), g), i), p) şi t) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
”a) duce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului 
din acordurile şi convenţiile internaţionale la care 
România este parte, precum şi din reglementările 
europene aplicabile domeniului său de 

 
 
Pentru aducerea la zi a 
prevederilor ordonanţei în 
conformitate cu prevederile 
reglementărilor Uniunii 
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modificările şi completările ulterioare) 
……………………………………………… 
 
g) monitorizează activitatea formelor de 
pregătire aprobate în vederea obţinerii şi 
menţinerii brevetelor şi a certificatelor de 
capacitate ale personalului navigant; 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
"i) efectuează supravegherea navigaţiei şi 
managementul traficului de nave în apele 
naţionale navigabile şi în porturile 
româneşti;" 
......................................................................  
 
p) asigură supravegherea tehnică privind 
certificarea siguranţei construcţiei navelor 
care arborează pavilionul român, în 
conformitate cu normele tehnice obligatorii de 
construcţie aprobate de minister sau ale 
organizaţiilor recunoscute, la solicitarea 
proprietarului navei; 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
……………………………………………….. 
 
t) cercetează, prin căpităniile de port, 
evenimentele şi accidentele de navigaţie; 

activitate; 
..................................................................... 
 
g) autorizează şi monitorizează cursurile şi 
programele furnizorilor de educaţie şi de 
formare profesională din domeniul 
transporturilor navale, avizează şi propune 
spre aprobare standardele ocupaţionale şi 
calificările în domeniul transporturilor navale, 
în condiţiile legii; 
..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
i) efectuează supravegherea navigaţiei şi 
managementul traficului de nave în apele naţionale 
navigabile şi în porturile româneşti; 
……………………………………………. 
 
p) asigură supravegherea tehnică privind 
certificarea siguranţei construcţiei a navelor care 
arborează pavilionul roman  sau, după caz, alt 
pavilion al unui stat membru al Uniunii 
Europene, în conformitate cu normele tehnice 
obligatorii de construcţie aprobate de minister sau 
de alte organizaţii recunoscute, la solicitarea 
proprietarului navei; 
 
 
..................................................................... 
 
t) investighează sau cercetează, după caz, prin 
căpităniile de port, evenimentele şi accidentele de 

Europene.  
 
 
Se introduce atribuţia de 
autorizare a 
cursurilor/programelor, ca 
etapă necesară şi 
premergătoare a procesului de 
monitorizare. 
Pentru desfăşurarea 
activităţii, Autoritatea 
Naţională pentru Calificări 
solicită unui furnizor de 
educaţie avizul autorităţii 
competente din domeniu în 
ceea ce priveşte standardele 
ocupaţionale.  
 
 
 
 
 
Se propune inserarea unei 
menţiuni referitoare la navele 
sub un pavilion al U.E. aflate 
în construcţie, deoarece în 
conformitate cu Dir. 2006/87, 
Certificatul Comunitar poate 
fi solicitat la ANR şi de către 
un armator din alt stat 
membru al UE. 
 
 
 
Se acoperă şi elementele de 
investigare, precum şi 
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0   2 3 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 

navigaţie, precum şi cele de poluare de către 
nave;” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

incidentele de poluare, care 
nu erau cuprinse în OG 
42/1997. 

7 2.La articolul 8, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
"(4) Sediul Autorităţii Navale Române este în 
municipiul Bucureşti, bd. Mărăşeşti nr. 26." 
 

Nemodificat Nemodificat  

8 3.La articolul 9, după alineatul (9) se 
introduce un nou alineat, alineatul (10), cu 
următorul cuprins: 
"(10) Structura organizatorică a Autorităţii 
Navale Române se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii." 
 

Nemodificat 3. La articolul I punctul 3, alineatul (10) al 
articolului 9 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”(10) Structura organizatorică a Autorităţii Navale 
Române se elaborează de către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  şi se aprobă prin 
ordin al ministrului de resort.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se propune ca organigrama 
ANR să se elaboreze de către 
minister în vederea: 
-eficientizării procesului 
organizatoric şi de luare a 
deciziei; 
- aplicării unitare a politicilor, 
strategiilor şi programelor 
naţionale şi comunitare din 
domeniul transporturilor; 
- coordonării la nivel naţional 
a activităţilor de formare 
profesională în domeniul 
maritim şi fluvial, printr-o 
legatură operativă cu 
Ministerul Educaţiei şi 
Ministerul Muncii. 
 
 

9  
 
 
 
 
Art. 10  (1)Funcţia de autoritate portuară 

 
 
 
 
 
___________

4. La articolul I, după punctul 3 se introduc 
cinci noi puncte, pct.31 – 35 cu următorul 
cuprins: 
”31. La articolul 10 alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
<<Art. 10. - (1) Administraţiile portuare şi/sau 

 
 
 
 
 
În conformitate cu 
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şi/sau de căi navigabile interioare este 
îndeplinită de administraţiile porturare şi/sau 
de căi navigabile interioare, care au ca 
principal obiect de activitate aplicarea politicii 
portuare şi de căi navigabile interioare, 
elaborată de minister, coordonarea 
activităţilor care se desfăşoară în porturi şi pe 
căile navigabile interioare şi implementarea 
programelor de dezvoltare a infrastructurilor 
portuare şi de căi navigabile interioare. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
 

SECŢIUNEA a 4-a 
Sistemul de educare, pregătire profesională 
şi perfecţionare a personalului din domeniul 
transportului maritim şi pe căile navigabile 

 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 11. - (1) Activităţile de educare, 
respectiv pregătirea profesională şi 
perfecţionarea personalului navigant român, 
se desfăşoară numai printr-o formă de 
pregătire aprobată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 

ale căilor navigabile interioare, au ca principale 
obiecte de activitate aplicarea politicilor portuare 
şi pe căile navigabile interioare elaborate în 
condiţiile legii, administrarea porturilor şi a 
căilor navigabile interioare, utilizarea 
infrastructurii portuare şi a căilor navigabile 
interioare, aparţinând domeniului public, 
ducerea la îndeplinire a activităţilor care se 
desfăşoară în porturi şi pe căile navigabile 
interioare, date în responsabilitatea lor şi 
implementarea programelor de dezvoltare a 
infrastructurilor portuare şi a căilor navigabile 
interioare.>>  
 
 
32 . La capitolul I, titlul Secţiunii a 4-a se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

<<SECŢIUNEA a 4-a 
Sistemul de educaţie şi formare profesională a 

personalului din domeniul transportului maritim şi 
pe căile navigabile interioare >> 

 
 
 
 
 
 
 
 

33. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
<<Art. 11. - (1) Activităţile de educaţie şi 
formare profesională a personalului navigant 
român se desfăşoară numai printr-o formă de 
pregătire aprobată pe baza cursurilor model ale 
Organizaţiei Maritime Internaţionale şi a altor 

prevederile Constituţiei 
României prerogativele 
autorităţii de stat nu pot fi 
încredinţate unei societăţi 
comerciale ci doar unei 
instituţii publice, motiv 
pentru care s-a făcut 
separarea funcţiei de 
autoritate de stat faţă de 
obiectul de activitate, 
administraţiile portuare şi de 
căi navigabile rămânând să îşi 
aducă la îndeplinire obiectul 
de activitate stabilit prin lege 
şi actul constitutiv. 
 
 
 
În conformitate cu legea 
Educaţiei naţionale nr.1/2011, 
cele două etape de dezvoltare 
profesională sunt (vezi Art. 
4): educaţia şi formarea 
profesională. 
-În conformitate cu legea 
Educaţiei naţionale nr.1/2011, 
formarea profesională 
include pregătirea şi 
perfecţionarea. 
 
 
Se aduc completări necesare 
in vederea alinierii curriculei 
româneşti cu prevederile 
legislaţiei internaţionale în 
domeniu. 
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(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
(2) Activităţile de educare privind 
pregătirea profesională şi perfecţionarea 
personalului navigant se desfăşoară prin 
furnizori de educaţie acreditaţi în condiţiile 
legii.  
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
(3) Activităţile de perfecţionare obligatorii 
în domeniu se desfăşoară prin Centrul 
Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturile Navale - 
CERONAV, instituţie publică aflată în 
subordinea Ministerului Transporturilor, 
denumit în continuare CERONAV. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
(4) Pentru activităţile şi operaţiunile 
specifice desfăşurate, CERONAV percepe 
tarife aprobate prin ordin al ministrului 
transporturilor.  
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instrumente relevante adoptate pe plan 
internaţional, european şi naţional. 
 
(2) Activităţile de educaţie şi formare 
profesională a personalului navigant român se 
desfăşoară numai sub forma cursurilor cu 
frecvenţă, prin furnizori de educaţie şi formare 
profesională acreditaţi/ autorizaţi în condiţiile 
legii. 
 
 
 
(3) Cursurile obligatorii în domeniu sunt 
cursurile specifice prevăzute de legislaţia 
aplicabilă şi se desfăşoară prin furnizori de 
educaţie şi formare profesională special 
autorizaţi/acreditaţi în conformitate cu 
reglementările aplicabile. 
 
 
 
 
 
(4) Pentru cursurile şi programele de educaţie şi 
formare profesională desfăşurate de furnizorii 
de educaţie şi formare profesională, aceştia pot 
percepe tarife aprobate în conformitate cu 
prevederile legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se introduce condiţia expresă 
ca forma de pregătire 
aprobată să se desfăşoare 
numai în regim cu frecvenţă, 
pentru a asigura 
conformitatea cu prevederile 
din codul Convenţiei STCW, 
din Cursurile Model IMO 
7.01, 7.02, 7.03 şi 7.04, 
precum şi din Directiva 
2001/25/CE. 
Se propune termenul 
acreditaţi/autorizaţi deoarece 
formatorii primesc acreditări 
de la ministerul educaţiei 
(prin ARACIP sau ARACIS), 
respectiv autorizaţii de la 
Autoritatea Navală Română, 
pentru conformitatea cu 
reglementările internaţionale 
şi europene aplicabile. 
În vederea exercitării 
atribuţiilor la bordul navelor 
maritime, educaţia şi 
formarea profesională a 
navigatorilor trebuie 
completată cu o serie de 
cursuri obligatorii privind 
siguranţa vieţii, precum şi 
serviciul la bordul navelor 
speciale, impuse de 
Convenţia STCW de 
directivele europene şi de 
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(5) Forma de pregătire aprobată pentru 
obţinerea şi menţinerea valabilităţii brevetelor 
şi certificatelor personalului navigant 
reprezintă totalitatea cursurilor organizate de 
un furnizor de educaţie, de formare 
profesională sau de perfecţionare, aprobate 
de Autoritatea Navală Română.  
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
Art. 12. - (1) CERONAV îşi poate desfăşura 
activitatea de perfecţionare profesională şi 
prin intermediul unor furnizori de educaţie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Forma de educaţie şi formare profesională 
aprobată pentru obţinerea şi menţinerea 
valabilităţii brevetelor şi certificatelor personalului 
navigant reprezintă totalitatea cursurilor şi 
programelor organizate în limba română şi/sau 
în una din limbile cerute de reglementările 
internaţionale din domeniu de către un furnizor 
de educaţie şi de formare profesională, aprobate de 
Autoritatea Navală Română în condiţiile legii.>> 
 
 
34. Articolul 12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
<<Art.12. Furnizorii de educaţie şi de formare 
profesională a personalului din domeniul 
transportului naval, care au fost 

legislaţia naţională în 
domeniu. Formularea propusă 
are în vedere ca aceste cursuri 
să poată fi organizate de orice 
furnizor de educaţie şi/sau 
formare profesională 
acreditat/autorizat conform 
legii, pentru a se elimina 
orice formă de monopol, în 
vederea: aplicării corecte a 
directivelor europene privind 
libera circulaţie a serviciilor; 
eliminării oricărui tip de 
îngrădire a libertăţii 
personalului navigant în 
spaţiul UE; creşterii 
competitivităţii şi calităţii 
serviciilor adresate 
navigatorilor. 
 
Se inserează posibilitatea ca 
formele de pregătire să se 
poată organiza şi în alte 
limbi: limba engleză, fiind 
limba maritimă 
internaţională, franceza,-
germana-rusa, fiind limbile 
necesare pentru a naviga pe 
Dunăre, respectiv germana 
pentru a naviga pe Rin. 
 
 
 
Se propune eliminarea 
alin.(1) deoarece CERONAV 
este un furnizor de educaţie şi 
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acreditaţi de Ministerul Transporturilor, 
conform legii.  
(2) Furnizorii de educaţie privind serviciile 
de pregătire şi perfecţionare a personalului 
din transportul maritim şi pe căile 
navigabile, care au fost acreditaţi sau supuşi 
unei proceduri similare în vederea desfăşurării 
acestor activităţi într-un stat membru al 
Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului 
Economic European, sunt exceptaţi de la 
cerinţa acreditării prevăzute la alin. (1). 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
Art. 13. - (1) Autoritatea Navală Română are 
obligaţia să monitorizeze permanent 
respectarea condiţiilor în baza cărora au fost 
aprobate formele de pregătire prevăzute la 
art. 11 alin. (5), modul de derulare a acestora, 
inclusiv calificarea şi experienţa personalului 
didactic şi ale instructorilor, precum şi baza 
tehnico-materială aferentă.  
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acreditaţi/autorizaţi sau supuşi unei proceduri 
similare în vederea desfăşurării acestor activităţi 
într-un stat membru al Uniunii Europene ori 
aparţinând Spaţiului Economic European, sunt 
exceptaţi de la cerinţa acreditării/autorizării 
conform prezentei legi.>> 
 
 
 
 
 
 
 
35. Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
<<Art. 13. - (1) Autoritatea Navală Română are 
obligaţia să aprobe formele de educaţie şi de 
formare profesională pe baza criteriilor şi 
standardelor de autorizare, să autorizeze 
cursurile şi programele furnizorului de educaţie 
şi de formare profesională, să monitorizeze 
permanent respectarea condiţiilor în baza cărora 
acestea au fost autorizate, modul de derulare a 
acestora, inclusiv calificarea şi experienţa 
personalului didactic, precum şi faptul că 
resursele umane şi materiale aferente, în mod 
special simulatoarele, sunt suficiente pentru 
numărul de cursanţi. La finalul procesului de 
autorizare, Autoritatea Navală Română emite o 
autorizaţie. 
 
 
 
 
 
 

formare profesională iar 
libertatea de a desfăşura 
activitatea prin furnizori 
similari este implicită. 
Propunerea de modificare 
vizează uniformizarea 
terminologică impusă de 
Legea Educaţiei naţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce obligativitatea 
ANR de a aproba formele de 
pregătire şi de a elabora 
standarde şi criterii specifice, 
pe baza cărora să se 
desfăşoare procesul de 
autorizare a cursurilor şi 
programelor de educaţie şi 
formare profesională, precum 
şi de monitorizare a 
desfăşurării acestora. 
De asemenea, în vederea 
creşterii calităţii şi 
competitivităţii serviciilor de 
furnizare a educaţiei/formării 
profesionale, s-a introdus 
condiţia ca resursele umane şi 
materiale să fie dimensionate 
suficient în funcţie de 
numărul cursanţilor. 
Se introduce termenul 

 11



0   2 3 
 
 
 
 
                 ________________ 
 
 
 
(2) Dacă în cadrul procesului de 
monitorizare se constată nerespectarea 
criteriilor de acreditare în baza cărora 
cursurile organizate de un furnizor de 
educaţie au fost aprobate, Autoritatea 
Navală Română va notifica furnizorul de 
educaţie, pentru ca într-o perioadă limitată de 
timp să remedieze deficienţele constatate. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
(3) Dacă furnizorul de educaţie nu remediază 
deficienţele constatate de Autoritatea Navală 
Română, comisia de evaluare va propune 
suspendarea acreditării pe o perioadă de 
maximum 3 luni. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
(4) Dacă deficienţele constatate nu au fost 
remediate după expirarea termenului de 
suspendare, Autoritatea Navală Română va 
decide anularea acreditării acordate 
furnizorului de educaţie pentru desfăşurarea 
unui anumit curs. 
 

 
 
 
 
___________
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(2) Criteriile, standardele şi metodologia de 
autorizare se aprobă prin ordin al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii. 
 
(3) Dacă pe durata monitorizării furnizorului de 
educaţie şi de formare profesională se constată 
nerespectarea criteriilor de autorizare, inclusiv a 
criteriilor prevăzute la alin.(2), Autoritatea 
Navală Română îl va notifica pe acesta pentru ca 
într-o perioadă de maximum 6 luni, să remedieze 
deficienţele constatate. 
 
 
 
 
 
(4) Dacă furnizorul de educaţie şi de formare 
profesională nu remediază deficienţele constatate 
în termenul stabilit, Autoritatea Navală Română 
suspendă autorizaţia cursului/ programului de 
educaţie şi formare profesională pe o perioadă 
de maximum 3 luni. 
 
 
 
(5) Autoritatea Navală Română va retrage 
autorizaţia acordată furnizorului pentru 
desfăşurarea unui anumit curs sau program de 
educaţie şi formare profesională dacă: 
a) deficienţele constatate nu au fost remediate 
până la împlinirea termenului de suspendare, 
prevăzut la alin.(4); 

”autorizaţie” deoarece ANR 
nu emite acreditări 
furnizorilor de educaţie şi 
formare profesională. 
 
 
 
 
Se introduce o limită de timp 
pentru a standardiza procesele 
de autorizare şi monitorizare 
a furnizorilor.  
Propunerea de modificare 
vizează uniformizarea 
terminologică impusă de 
Legea Educaţiei naţionale. 
 
 
 
 
Se introduce posibilitatea 
retragerii autorizaţiei de către 
ANR pentru conformitatea cu 
prevederile Art.24, alin.(1) şi 
(2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a 
adulţilor, actualizată, precum 
şi în vederea: creşterii calităţii 
procesului de formare 
profesională în domeniu; 
stimulării creşterii 
promovabilităţii. 
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(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
 
 
                  ________________ 
 
 
 
 
 
                 _________________ 
 
 
 
(5) Toate cursurile sau programele de formare 
profesională aflate în desfăşurare în momentul 
emiterii unei decizii de suspendare ori 
anulare a acreditării vor fi finalizate sub 
supravegherea comisiei de evaluare 
acreditate. Pe perioada suspendării sau după 
anularea acreditării este interzisă începerea 
unor grupe noi de formare profesională în 
domeniu. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
                 ______________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 

b) în doi ani consecutivi, un procent mai mare 
de 50% dintre absolvenţii unui curs ori unui 
program organizat de furnizorul de educaţie şi 
de formare profesională nu promovează 
examenul de certificat de capacitate, brevet 
organizat de Autoritatea Navală Română. 
 
(6) Furnizorul de educaţie şi de formare 
profesională căruia i s-a retras autorizaţia de 
către ANR poate să solicite o noua autorizaţie 
numai după un an de la data comunicării 
deciziei  de retragere.  
 
(7) În situaţiile prevăzute la alin. (5), ANR va 
notifica Ministerului Educaţiei dispunerea 
măsurii de retragere a autorizaţiei. 
 
(8) Toate cursurile sau programele de educaţie şi 
de formare profesională aflate în desfăşurare în 
momentul emiterii unei decizii de suspendare ori 
retragere a autorizaţiei vor fi finalizate sub 
supravegherea Comisiei de evaluare a 
competenţelor în transportul naval, al cărei 
regulament de organizare şi funcţionare se 
aprobă prin ordin al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii. Pe perioada 
suspendării sau după retragerea autorizaţiei este 
interzisă organizarea unor grupe noi de curs sau 
de formare profesională în domeniu.>> 
 
(9) Comisia de evaluare a competenţelor în 
transportul naval se înfiinţează prin ordin al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii şi 
are următoarele atribuţii principale: 
a) elaborarea criteriilor de autorizare şi a 
standardelor pe care trebuie să le îndeplinească 

 
 
 
 
 
 
 
Se introduce posibilitatea  
ca furnizorul să solicite 
reînnoirea autorizaţiei 
 
 
 
Se introduce condiţia ca ANR 
să notifice MEd retragerea 
unei autorizaţii. 
 
Se introduce necesitatea ca 
programele cărora li s-a 
suspendat ori retras 
autorizaţia să fie 
supravegheate de către o 
comisie numită de minister, 
în vederea creşterii gradului 
de obiectivitate a procesului 
de monitorizare a furnizorilor 
de educaţie şi de formare 
profesională. 
 
 
Se propune crearea ”Comisiei 
de evaluare a competenţelor 
în transportul naval”, care să 
supervizeze în mod unitar 
toate activităţile de educaţie, 
formare profesională şi 
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furnizorii de educaţie şi de formare 
profesională,  
b) crearea şi menţinerea unui tablou al 
evaluatorilor din domeniul naval; 
c) elaborarea metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenelor de certificare şi 
brevetare în domeniul naval; 
d) elaborarea şi actualizarea permanentă a 
chestionarelor din cadrul probelor de examen 
de brevet/certificat; 
e) participarea în cadrul comisiilor de 
examinare în vederea obţinerii certificatelor de 
competenţă şi a bnrevetelor; 
f) alte atribuţii stabilite prin ordin al 
ministrului transporturilor şi 
infrastructurii.>>” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

evaluare a competenţelor în 
vederea acordării brevetelor 
şi certificatelor de competenţă 
cu valabilitate naţională şi 
internaţională. 
 

10 4.Articolul 15 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 15 Toate navele care fac obiectul 
prezentei ordonanţe, indiferent de pavilionul 
pe care îl arborează, pe timpul cât navighează 
sau staţionează în apele naţionale navigabile 
ale României şi în porturile româneşti, sunt 
obligate să respecte prevederile legislaţiei 
naţionale şi ale acordurilor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este parte." 
 

Nemodificat Nemodificat  

11 5.La articolul 161, alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Orice navă care se construieşte în alt stat 
şi urmează, la finalizarea lucrărilor, să 
arboreze pavilionul român trebuie să fie 
supravegheată în timpul construcţiei de către 

Nemodificat Nemodificat  
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Autoritatea Navală Română sau de către o 
organizaţie recunoscută, în funcţie de 
solicitarea proprietarului navei." 
 
 

12 6.Articolul 17 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 17 Accesul navelor, indiferent de 
pavilionul pe care îl arborează, în porturile 
româneşti şi pe căile navigabile interioare este 
liber şi nediscriminatoriu." 
 

Nemodificat Nemodificat  

13 7.La articolul 18, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 18 (1) Supravegherea navigaţiei şi 
managementul traficului în apele naţionale 
navigabile se exercită de Autoritatea Navală 
Română." 
 

Nemodificat Nemodificat  

14 8.La articolul 23, literele a) şi c) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
"a) navele maritime şi de navigaţie interioară 
de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care 
navighează la suprafaţă ori în imersie, 
destinate transportului de mărfuri şi/sau de 
persoane, pescuitului, remorcajului ori 
împingerii, precum şi altor activităţi pe apă; 
................................................... 
c) construcţii plutitoare care, în mod normal, 
nu sunt destinate deplasării, cum ar fi: docuri 
plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, 
hangare plutitoare pentru nave, platforme de 
foraj, faruri plutitoare şi altele asemenea;" 
 

Nemodificat Nemodificat  

15 9.La articolul 25, alineatul (2) se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat  
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16 10.La articolul 45, alineatul (2) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
 
"(2) Dreptul de a arbora pavilionul român se 
acordă: 
a) navelor deţinute în proprietate de persoane 
juridice sau fizice române; 
b) navelor proprietate a persoanelor fizice 
care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii 
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European ori a persoanelor juridice având 
sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul 
Economic European; 
c) navelor proprietate a persoanelor fizice 
străine cu domiciliul sau reşedinţa în România 
ori a filialelor din România ale persoanelor 
juridice străine, altele decât cele menţionate la 
lit. b); 
d) navelor proprietate a persoanelor juridice 
sau fizice, altele decât cele române, închiriate 
prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe 
perioade mai mari de un an, de persoane 
juridice sau fizice române ori străine." 
 

Nemodificat 5. La articolul I punctul 10, litera d) a 
alineatului (2) al articolului 45 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
”d) navelor proprietate a persoanelor juridice sau 
fizice, altele decât cele române, închiriate prin 
contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade 
mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice 
române ori dintr-un al stat membru al Uniunii 
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European, precum şi a persoanelor fizice 
străine cu domiciliul sau reşedinţa în România 
ori a filialelor din România a persoanelor 
juridice străine.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularea initială, aprobată 
prin Art.I, pct. 10 din OG 
19/2012, era restrictivă 
deoarece avea în vedere 
acordarea dreptului de 
arborare a pavilionului român 
doar operatorilor persoane 
fizice sau juridice române. 

17 11.Articolul 46 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 46 Pentru a obţine dreptul de arborare a 
pavilionului român, în condiţiile art. 45, 
persoanele fizice sau juridice române/străine 

Nemodificat Nemodificat  
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trebuie să prezinte: 
a) un document care atestă radierea ori 
scoaterea din evidenţă a navelor prevăzute la 
art. 45 alin. (2) lit. a)-c); 
b) un document care atestă suspendarea 
dreptului de arborare a pavilionului deţinut 
anterior, pentru navele prevăzute la art. 45 
alin. (2) lit. d), în cazul în care nava a fost 
înmatriculată anterior." 
 

18  
 
 
 
Art. 461. - (1) Dreptul de arborare a 
pavilionului român se acordă de Autoritatea 
Navală Română, prin căpităniile de port 
desemnate în conformitate cu prevederile art. 
511 alin.(4). După acordarea dreptului de 
arborare a pavilionului român, căpităniile de 
port înmatriculează nava în registrele 
matricole şi emit actul de naţionalitate a 
navei, care atestă acest drept.  
 
 
(2) După emiterea actului de naţionalitate 
căpitănia de port comunică Autorităţii Navale 
Române datele din registrul matricol pentru a 
fi centralizate în Registrul de evidenţă 
centralizată a navelor care arborează 
pavilionul român. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 

 
 
 
 
___________
 
 
 

6. La articolul I, după punctul 11 se introduce 
un nou punct, pct. 111 cu următorul cuprins: 
”111.La articolul 461 alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
<<Art. 461. - (1) Dreptul de arborare a pavilionului 
român se acordă de Autoritatea Navală Română, în 
conformitate cu prevederile art. 511 alin. (4). După 
acordarea dreptului de arborare a pavilionului 
român, căpitănia de port ori după caz, operatorul 
registrului desemnat de către Autoritatea 
Navală Română înmatriculează nava în registrul 
matricol şi emite actul de naţionalitate a navei, 
care atestă acest drept. 
(2) După emiterea actului de naţionalitate 
căpitănia de port sau operatorul registrului 
comunică Autorităţii Navale Române datele din 
registrul matricol pentru a fi centralizate în 
Registrul de evidenţă centralizată a navelor care 
arborează pavilionul român.>>” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 
 
 
Dreptul de arborare a 
pavilionului român este un 
drept exclusiv al guvernului 
român, care îl exercită prin 
ANR. De asemenea, se 
prevede în text perspectiva ca 
operarea unor registre să fie 
făcută în format clasic sau 
electronic de către căpităniile 
desemnate de către ANR sau 
de către un agent specializat 
desemnat de către ANR, care 
să atragă nave în registrele 
româneşti, după modelul unor 
state UE precum Cipru şi 
Malta. 
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19 12.La articolul 461, alineatul (3) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Actele de naţionalitate sunt valabile pe 
toată perioada în care nava are dreptul de 
arborare a pavilionului român ori până la 
schimbarea proprietarului şi/sau a 
operatorului navei." 
 

Nemodificat 7.La articolul I, punctul 12, alineatul (3) al 
articolului 461 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Actele de naţionalitate sunt valabile pe toată 
perioada în care nava are dreptul de arborare a 
pavilionului român ori până la schimbarea 
proprietarului şi/sau a operatorului navei, după 
caz." 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

20  
 
 
 
 
                 __________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 

8.La articolul I, după punctul 12 se introduce 
un nou punct, pct. 121 cu următorul cuprins: 
”121 . La articolul 461, după alin.(3) se 
introduce un nou alineat, alin.(4) cu următorul 
cuprins: 
<<(4) Pentru ambarcaţiunile de agrement, 
valabilitatea actelor de naţionalitate este de 5 
ani şi se poate prelungi pe perioade de încă 5 
ani, cu condiţia ca certificatele tehnice să fie 
valabile.>>” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
 
Se introduce specificaţia de 
valabilitate a actelor de 
naţionalitate pentru 
ambarcaţiunile de agrement. 

21 13.La articolul 48, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
"(2) Navele care arborează pavilionul român 
trebuie să ţină un jurnal de bord sau alte 
jurnale conform legii, după caz." 
 

Nemodificat 9. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al 
articolului 48 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”(2) Navele care arborează pavilionul român, cu 
excepţia ambarcaţiunilor de agrement, trebuie 
să ţină un jurnal de bord sau alte jurnale, după caz, 
conform legii.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se exclud ambarcaţiunile de 
agrement de la obligativitatea 
de a ţine jurnale. 

22 14.După articolul 48 se introduce un nou 
articol, articolul 481, cu următorul cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  
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"Art. 481 (1) Autoritatea Navală Română 
poate suspenda dreptul de arborare a 
pavilionului român dacă nu se respectă 
condiţiile prevăzute la art. 128 alin. (1). 
(2) Suspendarea se poate dispune pe o 
perioadă de maximum 3 luni. 
(3) Dacă în perioada suspendării deficienţele 
constatate nu sunt remediate, Autoritatea 
Navală Română poate dispune retragerea 
dreptului de arborare a pavilionului român." 
 

23 15.La articolul 50 alineatul (1), literele b) şi 
d) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
"b) din oficiu, dacă nu mai sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (2); 
................................................................... 
d) din oficiu, dacă nava a suferit o pierdere 
totală ca urmare a unui naufragiu, a eşuării, 
incendiului, scufundării sau altor asemenea 
împrejurări ori a fost dezmembrată sau 
abandonată." 
 

Nemodificat Nemodificat  

24 16.La articolul 50 alineatul (1), după litera 
b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu 
următorul cuprins: 
"b1) în cazul în care deficienţele constatate 
conform art. 128 alin. (1) nu sunt remediate;" 
 

Nemodificat Nemodificat  

25 17.La articolul 50, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"(2) După retragerea dreptului de arborare a 
pavilionului român, nava se radiază din 
registrul matricol dacă nu este grevată de 
sarcini, potrivit legii civile." 
 

Nemodificat Nemodificat  
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26 18.La articolul 511, alineatul (1) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 511 (1) Navele maritime prevăzute la art. 
45 alin. (2) lit. a) care au obţinut dreptul de 
arborare a pavilionului român se 
înmatriculează în Registrul naţional al navelor 
maritime." 
 

Nemodificat Nemodificat  

27 19.La articolul 511, după alineatul (1) se 
introduc două noi alineate, alineatele (11) şi 
(12), cu următorul cuprins: 
"(11) Navele maritime prevăzute la art. 45 
alin. (2) lit. b) şi c) care au obţinut dreptul de 
arborare a pavilionului român se 
înmatriculează în Registrul internaţional al 
navelor maritime. 
(12) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. 
(2) lit. d) care au obţinut dreptul de arborare a 
pavilionului român se înmatriculează în 
registrul prevăzut la alin.(1) sau în cel 
prevăzut la alin.(2), la solicitarea 
proprietarului navei, în raport cu 
naţionalitatea acestuia." 
 

Nemodificat 10. La articolul I punctul 19 , alineatul (12) al 
articolului 511 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
”(12)  Navele maritime prevăzute la art. 45 alin.(2) 
lit.d) care au obţinut dreptul de arborare a 
pavilionului român se înmatriculează în registrul 
prevăzut la alin.(1) sau alin.(11)  la solicitarea 
proprietarului navei, în raport cu naţionalitatea 
acestuia.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
În textul aprobat prin OG 
19/2012 Art.I, pct. 19, se face 
trimitere în mod greşit la alin 
(2). Trimiterea corectă este la 
alin.(11) 

28 20.La articolul 511, alineatul (3) se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

29 21.La articolul 511, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 
"(31) Navele de pescuit comercial, precum şi 
navele de pescuit în scop ştiinţific care 
arborează pavilionul român, indiferent de 
tipul şi capacitatea lor, se înmatriculează în 
Registrul matricol al navelor de pescuit." 
 

Nemodificat Nemodificat  
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30 22.La articolul 511, alineatele (4) şi (5) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
"(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(31) se 
ţin de către Autoritatea Navală Română. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Autoritatea Navală Română ţine evidenţa 
centralizată a navelor prevăzute la alin. (1)-
(31)." 
 

Nemodificat 11. La articolul I punctul 22, alineatul (4) al 
articolului 511 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(31) se ţin de 
către Autoritatea Navală Română cu personal 
propriu sau prin căpităniile de port ori prin 
intermediul unor operatori, în conformitate cu 
art. 461 alin. (1). Desemnarea operatorilor 
registrelor se face în condiţiile stabilite de către 
Autoritatea Navală Română.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nemodificat 

 
 
 
Se introduce posibilitatea ca 
Autoritatea Navală Română 
să desemneze operatori terţi 
pentru regsitrele sale, în 
vederea atragerii de tonaj sub 
pavilion român, în condiţii 
stabilite de către aceasta. 

31  
 
 
 
Art.511(6) Forma şi conţinutul registrelor 
prevăzute în prezentul articol se aprobă prin 
ordin al ministrului transporturilor. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 

 
 
 
 
___________
 
 

12. La articolul I, după punctul 22 se introduce 
un nou punct, pct. 221 cu următorul cuprins: 
”221.La articolul 511 alineatul (6) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
<<(6) Forma, conţinutul şi modul de ţinere a 
registrelor prevăzute în prezentul articol se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii.>>”  
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
Se aduce clarificare asupra 
modului de ţinere a 
registrelor navelor. 

32 23.La articolul 511, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 
următorul cuprins: 
"(7) În registrele prevăzute la alin. (1)-(31), 
înmatricularea navelor se face distinct pentru 
navele care sunt în proprietate, în contract de 
leasing şi în contract de bare-boat." 
 

Nemodificat Nemodificat  
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33 24.La articolul 513, alineatele (1)-(3) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 513 (1) Navele cu propulsie proprie 
prevăzute la art. 23 lit. a)-c) se 
individualizează printr-un nume propus de 
proprietar şi aprobat de Autoritatea Navală 
Română. 
(2) Navele fără propulsie prevăzute la art. 23 
lit. a)-c) şi ambarcaţiunile de agrement se 
individualizează printr-un număr acordat de 
Autoritatea Navală Română. 
(3) La solicitarea proprietarului, navele 
prevăzute la alin. (2) pot purta şi un nume, 
propus de proprietar şi aprobat de Autoritatea 
Navală Română." 
 

Nemodificat Nemodificat  

34 25.La articolul 514, alineatul (1) se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

35 26.La articolul 514 alineatul (2), literele a)-
c) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
"a) navele cu un deplasament de până la 15 
m3 inclusiv sau o capacitate de încărcare mai 
mică de 15 tone care nu efectuează activităţi 
în scop comercial; 
 
 
 
 
b) ambarcaţiunile de agrement cu o lungime 
mai mare sau egală cu 7 m şi/sau cu o putere a 
motorului mai mare ori egală cu 15 kW; 
 
 
 
c) ambarcaţiunile de agrement, precum şi 

Nemodificat 13. La articolul I punctul 26 , literele a) şi b) ale 
alineatului (2) al articolului 514 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
”a) navele cu un deplasament maxim de 20 tone 
sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone 
care nu efectuează activităţi în scop comercial; 
 
 
 
 
 
b) ambarcaţiunile de agrement cu motor, cu o 
lungime mai mare sau egală cu 7 m şi/sau cu o 
putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW;” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Nemodificat 

Se propune modificarea 
deoarece deplasamentul 
navelor se măsoară in tone si 
nu in metri cubi. De 
asemenea, deplasamentul 
volumetric, care are ca unitate 
de masură metrul cub, se 
aplică numai navelor de 
navigaţie interioară şi nu se 
regăseşte în actele tehnice ale 
navei. 
Se introduce specificaţia “cu 
motor” spre a nu se crea 
confuzii. De exemplu , o 
ambarcatiune de agrement cu 
o lungime mai mare de 7 
metri care nu are motor ar 
trebui sa se inscrie in registre 
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orice alte ambarcaţiuni cu o lungime mai mică 
de 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai 
mică de 15 kW;" 
 

de evidente conform 
prevederilor litb), alin (2), art 
514 coroborat cu alin.3, 
art.514. S-a avut in vedere 
exceptarea de la inscrierea in 
evidente a ambarcatiunilor 
propulsate prin forta umană 
aflate în proprietate personală 
a locuitorilor zonelor 
defavorizate precum Delta 
Dunării. 
 

36  
 
 
 
 
Art.514 (2) e) ambarcaţiunile de agrement 
cărora nu li se aplică reglementările 
naţionale privind introducerea pe piaţă a 
acestora, cu excepţia ambarcaţiunilor 
destinate să transporte persoane în scop 
comercial şi a ambarcaţiunilor stabilite 
prin regulamentul de aplicare a prezentei 
ordonanţe. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 

 
 
 
 
___________
 
 
 

14. La articolul I, după punctul 26 se introduce 
un nou punct, pct. 261 cu următorul cuprins: 
”261.La articolul 514 , litera e) a alineatului (2) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
e) ambarcaţiunile concepute exclusiv pentru 
competiţii sportive, incluzând ambarcaţiunile 
cu vâsle şi ambarcaţiunile destinate instruirii în 
canotaj, care au fost etichetate ca atare de către 
constructorul lor, canoele şi caiacele, gondolele 
şi hidrobicicletele, planşele cu vele, planşele, 
inclusiv planşele cu motor, ambarcatiunile 
submersibile, precum şi ambarcaţiunile 
experimentale, cu condiţia ca ulterior acestea să 
nu fie introduse pe piaţă.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
Ambarcatiunile enumerate nu 
intra sub incidenta HG 
2195/2004 privind 
introducerea pe piata si/sau 
punerea in functiune a 
ambarcatiunilor de agrement 
sau sub incidenta normelor 
nationale privind proiectarea 
si constructia ambarcatiunilor 
de agrement. A fost necesara 
enumerarea lor pentru 
simplificarea textului si 
pentru a evita trimiterea la 
alte acte normative. 
 

37 27.La articolul 514 alineatele (3)-(6) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) 
se înscriu de către Autoritatea Navală 
Română într-un registru de evidenţă. 

Nemodificat Nemodificat  
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(4) Navele prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) nu se 
înscriu în registrul de evidenţă. 
(5) Forma şi conţinutul registrului de evidenţă 
prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii. 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la 
solicitarea proprietarului, orice navă poate 
obţine dreptul de arborare a pavilionului 
român şi va fi înmatriculată în condiţiile 
prezentei ordonanţe." 
 

38 28.La articolul 515, alineatele (3) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(3) Pe perioada suspendării dreptului de 
arborare a pavilionului român, aspectele 
legate de publicitatea proprietăţii, a garanţiilor 
reale şi a sarcinilor ce grevează nava vor 
continua să fie guvernate de legea română. 
(4) Dreptul de arborare a pavilionului român 
se suspendă pentru o perioadă ce nu poate 
depăşi durata contractului." 
 

Nemodificat Nemodificat  

39 29.La articolul 517, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
"Art. 517 (1) Evidenţa navelor în construcţie 
se ţine de către Autoritatea Navală Română în 
Registrul de evidenţă a navelor în 
construcţie." 
 

Nemodificat 15. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al 
articolului 517 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”Art.517(1) Evidenţa navelor în construcţie se ţine 
în Registrul de evidenţă a navelor în construcţie de 
către Autoritatea Navală Română prin căpităniile 
de port sau prin operatorul desemnat, după 
caz.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
Se aduce o clarificare a 
modului în care se ţine 
evidenţa navelor în 
construcţie. 

40 30.La articolul 518, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  
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"(31) Orice lucrare de transformare 
constructivă majoră, precum şi de înlocuire a 
echipamentelor şi/sau instalaţiilor unei nave 
care determină modificări ale proiectului 
iniţial, pentru navele care urmează să arboreze 
pavilion român, trebuie să fie executată numai 
în baza unei documentaţii avizate de 
Autoritatea Navală Română sau de o 
organizaţie recunoscută." 

41 31.La articolul 518, alineatul (4) se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

42  
 
 
 
 
Art. 52. - (1) Personalul navigant român este 
constituit din totalitatea persoanelor, 
indiferent de cetăţenie, care posedă un brevet 
sau un certificat de capacitate, obţinut ori 
recunoscut în conformitate cu prevederile 
legale şi care dă dreptul acestora să 
îndeplinească funcţii la bordul navelor. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 

_______________ 
 
 
 
Art. 58 (2) a) personal navigant posesor de 
brevete, respectiv personalul prevăzut la 
art. 59 lit. a)-f); 

 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 

16. La articolul I, după punctul 31 se introduc 
şase noi puncte, pct.311 – 316  cu următorul 
cuprins: 
”311. La articolul 52, alineatul (1)  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
<<Art. 52. - (1) Personalul navigant român este 
constituit din totalitatea persoanelor, indiferent de 
cetăţenie, care posedă, după caz, un brevet, un 
certificat de capacitate sau o calificare, obţinute 
ori recunoscute în conformitate cu prevederile 
legale şi care dau dreptul acestora să îndeplinească 
funcţii sau să desfăşoare activităţi la bordul 
navelor.>> 
 
 
312. La articolul 58 alineatul (1), după litera b) 
se introduce o nouă literă, litera c), cu 
următorul cuprins: 
<<c) personal auxiliar;>> 
 
313. La articolul 58 alineatul (2), literele a) şi b) 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
<<a) personal posesor de brevete; 
 
 

 
 
 
 
 
Se ia în considerare 
personalul navigant auxiliar, 
care nu face parte din 
echipajul navei dar care 
desfăşoară activităţi 
(lucrează) la bordul navelor 
maritime pe baza unui 
certificat de calificare. 
 
 
Se introduce personalul 
auxiliar, conform convenţiei 
STCW şi directivei 
2011/25/CE 
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b) personal navigant posesor de certificate de 
capacitate, respectiv personalul prevăzut la 
art. 59 lit. g). 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
 
                  ________________ 
 
 
 
 
Art. 64. - Pentru participarea la examenul 
prevăzut la art.62 alin.(1), orice candidat 
trebuie să facă dovada că a absolvit cursurile 
de pregătire şi perfecţionare organizate în 
conformitate cu reglementările naţionale şi 
acordurile şi convenţiile internaţionale la care 
România este parte. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
Art. 65. - Pentru a putea îndeplini o funcţie la 
bordul navei personalul navigant şi 
personalul auxiliar trebuie să facă dovada că 
au absolvit cursurile de pregătire şi 
perfecţionare organizate în conformitate cu 
reglementările naţionale şi acordurile şi 
convenţiile internaţionale la care România 
este parte.  

___________
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) personal posesor de certificate de capacitate;>> 
 
 
 
 
 
 
314. La articolul 58 alineatul (2), după litera b) 
se introduce o nouă literă, litera c), care va avea 
următorul cuprins: 
<<c) personal posesor de certificat de 
calificare.>> 
 
315. Articolul 64 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 64. - Pentru participarea la examenul prevăzut 
la art.62 alin.(1), şi pentru a putea îndeplini o 
funcţie la bordul navei, orice candidat trebuie să 
facă dovada că a absolvit cursurile obligatorii în 
conformitate cu reglementările naţionale şi 
acordurile şi convenţiile internaţionale la care 
România este parte. 
 
 
 
 
316. Articolul 65 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 65. - Pentru a putea desfăşura o activitate la 
bordul navei, personalul navigant auxiliar trebuie 
să facă dovada că a absolvit cursurile obligatorii 
în conformitate cu reglementările naţionale şi 
acordurile şi convenţiile internaţionale la care 
România este parte.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se precizează faptul că în 
afara cursurilor de formare 
profesională, personalul 
navigant trebuie să parcurgă o 
serie de cursuri obligatorii, 
prevăzute de reglementările 
în vigoare, pentru a putea 
face parte din echipajul navei. 
 
 
 
 
 
Se precizează tipul cursurilor 
pe care trebuie să le urmeze 
personalul navigant care face 
nu parte din echipajul navei 
(personalul auxiliar). 
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(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 

 

43 32.La articolul 77, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 77 (1) Comandantul/Conducătorul de 
navă, indiferent de pavilionul pe care îl 
arborează, atunci când nava se află în 
staţionare ori navighează în apele naţionale 
navigabile ale României, navighează în apele 
interioare naţionale navigabile ale altor state 
sau în marea liberă şi urmează să facă escală 
într-un port românesc, este obligat să 
informeze căpitănia portului cea mai 
apropiată şi să întocmească un raport scris 
despre orice eveniment petrecut pe navă, 
precum: abordaj, avarie, poluare, incendiu, 
înec, acte de indisciplină sau revoltă la bord şi 
altele asemenea, pe care îl va depune la 
căpitănia portului de escală." 
 

Nemodificat Nemodificat  

44 33.La articolul 78, literele a) şi b) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"a) la autoritatea locală competentă în 
domeniul navigaţiei, dacă evenimentul s-a 
produs în apele aparţinând unui alt stat, fie că 
nava se afla în marş, fie că se afla în 
staţionare; raportul va fi trimis la Autoritatea 
Navală Română şi la misiunea diplomatică a 
României în acel stat; 
b) la autoritatea locală competentă în 
domeniul navigaţiei din primul port de escală 
a navei, dacă evenimentul s-a produs în marea 
liberă; raportul va fi trimis la Autoritatea 

Nemodificat Nemodificat  
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Navală Română şi la misiunea diplomatică a 
României în statul în care se află portul de 
escală." 
 
 

45  
 
 
 
 
Art.91. - (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) 
căpitănia de port poate cere concursul navelor 
şi al echipajelor aflate în port sau în apropiere, 
precum şi al oricărei persoane care 
desfăşoară o activitate de transport naval, 
acestea fiind obligate să acorde sprijinul 
solicitat şi să respecte ordinele date de 
căpitănia de port. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
Atz.97(4) Fondurile necesare pentru 
achiziţionarea şi întreţinerea navelor, a 
echipamentelor şi a instalaţiilor utilizate la 
căutarea şi salvarea vieţii omeneşti de către 
instituţiile publice, regiile autonome sau 
companiile naţionale aflate sub autoritatea ori 
în subordinea ministerului, după caz, se 
asigură din alocaţii de la bugetul de stat 
pentru cheltuieli de capital, în limita sumelor 
prevăzute cu această destinaţie în bugetul 
ministerului. 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 

 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. La articolul I, după punctul 33 se introduc 
patru noi puncte, pct.331 - 334  cu următorul 
cuprins: 
”331. La articolul 91, alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
<<(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) căpitănia 
de port poate cere concursul navelor, aeronavelor 
şi al echipajelor aflate în port sau în apropiere, 
precum şi al oricărei persoane care poate 
contribui la activităţile de salvare şi de limitare 
a efectelor, acestea fiind obligate să acorde 
sprijinul solicitat şi să respecte ordinele date de 
căpitănia de port.>> 
 
332 .La articolul 97, alineatul (4) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
<<(4) Fondurile necesare pentru achiziţionarea şi 
întreţinerea navelor, a echipamentelor şi a 
instalaţiilor utilizate la căutarea şi salvarea vieţii 
omeneşti de către instituţiile publice, regiile 
autonome sau companiile naţionale aflate sub 
autoritatea ori în subordinea ministerului, sau, 
după caz, operatori privaţi autorizaţi 
corespunzător, se asigură din alocaţii de la 
bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, în 
limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în 
bugetul ministerului.>> 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se introduc aeronavele, ca 
mijloace care au potenţialul 
de a acorda asistenţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce posibilitatea ca 
operatorii privaţi care se 
implică, la cerere, în 
operaţiunile de căutare şi 
salvare, să poată fi plătite, în 
limita sumelor aprobate de 
către minister. Se introduce 
răspunderea proprietarului 
navei referitoare la prevenirea 
şi limitarea poluării. 
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modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
Art. 103. - (1) Dacă o navă eşuează sau se 
scufundă în apele naţionale navigabile, 
proprietarul ori operatorul navei are obligaţia 
de a dezeşua sau de a ranflua nava şi de a 
curăţa albia. Căpitănia de port în a cărei 
jurisdicţie s-a produs evenimentul va notifica 
în scris proprietarului sau operatorului navei 
termenul limită de începere a acestor 
operaţiuni. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 

 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

333 . La articolul 101, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin. (2) cu următorul 
cuprins: 
<<(2) În vederea recuperării cheltuielilor 
menţionate  la alin.(1) căpitănia de port 
confirmă devizul cheltuielilor aferente 
operaţiunilor de depoluare a apelor naţionale 
navigabile şi emite titlul executoriu.>> 
 
334 . La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
<<Art. 103. - (1) Dacă o navă eşuează sau se 
scufundă în apele naţionale navigabile, 
proprietarul ori operatorul navei are obligaţia de a 
lua toate măsurile pentru prevenirea şi 
limitarea poluării şi pentru dezeşuarea sau 
ranfluarea navei şi de a curăţa albia. Căpitănia de 
port în a cărei jurisdicţie s-a produs evenimentul 
va notifica în scris proprietarului sau operatorului 
navei termenul limită de începere şi de finalizare 
a acestor operaţiuni.>>” 
 
Comisia petnru industrii şi servicii 
 

 
 
 
Se asigură cadrul legal pentru 
recuperararea contravalorii 
cheltuielilor angajate de 
activităţile de depoluare. 
 
 
 
 
Se introduce răspunderea 
proprietarului navei 
referitoare la prevenirea şi 
limitarea poluării. 

46 34.La articolul 117, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Modul de recrutare, formare profesională 
şi perfecţionare, de acordare, suspendare şi 
retragere a brevetului piloţilor se aprobă prin 
ordin al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii." 
 

Nemodificat Nemodificat  

47 35.Articolul 118 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 118 Remorcajul de manevră al navelor 
maritime în porturi, denumit în continuare 

Nemodificat Nemodificat  

 29



0   2 3 
remorcaj, este serviciu de siguranţă şi se 
efectuează sub controlul statului pentru toate 
navele, indiferent de pavilionul acestora, în 
mod nediscriminatoriu privind durata, 
calitatea şi tarifele practicate." 
 

48 36.Articolul 1221 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 1221 În apele naţionale navigabile ale 
României şi în porturi, activităţile de 
scafandrerie se desfăşoară numai cu aprobarea 
căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicţie 
se desfăşoară operaţiunea." 
 

Nemodificat Nemodificat  

49 37.La articolul 1223, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) După obţinerea permisului de lucru 
prevăzut la alin. (1), operatorul economic va 
informa în scris şi va depune o copie a 
permisului de lucru la administraţia portuară 
şi/sau de cale navigabilă interioară în a cărei 
zonă se desfăşoară operaţiunea." 
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50 38.Articolul 1224 se abrogă. 
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51 39.După articolul 1252 se introduce un nou 
articol, articolul 1253, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 1253 Efectuarea lucrărilor de reparaţii şi 
dezmembrări la nave în afara şantierelor 
navale se face numai cu aprobarea căpităniei 
de port în a cărei zonă de jurisdicţie se 
efectuează lucrările, în condiţiile legii." 
 

Nemodificat Nemodificat  

52 40.Articolul 126 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  
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"Art. 126  Activitatea de inspecţie şi control 
al navelor, personalului navigant şi al 
activităţilor care se desfăşoară în apele 
navigabile şi în porturi se efectuează de 
Autoritatea Navală Română şi căpităniile de 
port." 
 
 

53 41.La articolul 127, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
"(3) Pentru navele de navigaţie interioară 
permisul de acostare/plecare se eliberează 
numai în cazul în care sosesc/pleacă din/în 
voiaj internaţional." 
 

Nemodificat Nemodificat  

54 42.La articolul 128 alineatul (1), partea 
introductivă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 128 (1) Autoritatea Navală Română are 
dreptul şi obligaţia să controleze şi să 
monitorizeze navele maritime care arborează 
pavilionul român şi personalul navigant 
român, privind respectarea legislaţiei 
naţionale şi, în principal, dacă:" 
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55 43.La articolul 128, alineatul (2) se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

56 44.La articolul 128, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) În cazul în care constată nerespectarea 
uneia sau mai multor condiţii prevăzute la 
alin. (1), Autoritatea Navală Română poate 
lua măsura suspendării ori retragerii dreptului 
de arborare a pavilionului român pentru acea 
navă ori retragerea documentului de 

Nemodificat Nemodificat  
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conformitate companiei care operează nava." 
 

57 45.La articolul 129, alineatele (3) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(3) Autoritatea Navală Română are obligaţia 
de a notifica autorităţii competente a statului 
care a acordat acelei nave dreptul de a arbora 
pavilionul său şi/sau, după caz, organizaţiei 
recunoscute care a emis certificatul de clasă 
navei respective deficienţele constatate care 
au condus la reţinerea, în condiţiile legii, a 
navei. 
(4) În cazul în care remedierea deficienţelor 
constatate nu se poate face în portul în care 
nava a fost reţinută, Autoritatea Navală 
Română poate autoriza plecarea navei către 
alt port, numai dacă aceasta poate să 
navigheze în condiţii de siguranţă, iar dacă 
portul respectiv se află pe teritoriul unui alt 
stat, va notifica în mod corespunzător 
autorităţile competente din acel stat." 
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58  
 
 
 
Art. 130. - Normele privind controlul statului 
portului asupra navelor care arborează 
pavilion străin se stabilesc prin ordin al 
ministrului transporturilor. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
Art.131 c) funcţionarea instalaţiilor de 

 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
___________

18. La articolul I, după punctul 45 se introduc 
trei noi puncte, pct.46-49 cu următorul cuprins:
”46.Articolul 130 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
<<Art. 130. - Normele privind controlul statului 
portului asupra navelor care arborează pavilion 
străin se stabilesc prin hotărâre a guvernului.>> 
 
 
 
 
47.La articolul 131, litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
<<c) funcţionarea instalaţiilor de guvernare, de 

 
 
 
 
Se corecteză nivelul 
legislaţiei care reglementează 
controlul statului portului. 
 
 
 
 
 
 
Se aduc completări tehnice 
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guvernare şi a celor de ancorare este 
defectuoasă;  
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 
Art. 132. - (1) Căpităniile de port pot 
interzice plecarea oricărei nave dintr-un port 
sau dintr-un loc de staţionare aflat în apele 
naţionale navigabile, la solicitarea Autorităţii 
Navale Române, a administraţiilor portuare 
şi/sau de căi navigabile, a altor autorităţi 
publice ale statului ori a unor operatori 
economici, pentru debite ale proprietarului 
sau operatorului navei ori ale proprietarului 
mărfii aflate pe navă faţă de respectivele 
autorităţi sau respectivii operatori economici. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
 
 
Art. 134. - (1) În cazul în care primesc, în 
scris, sesizări sau reclamaţii referitoare la 
infracţiuni la regimul navigaţiei sau pe baza 
rapoartelor privind sinistrele, abordajele şi 
orice avarie, căpităniile de port au dreptul şi 
obligaţia să efectueze cercetări, să solicite sau 
să accepte efectuarea de expertize şi să 
administreze probe în limitele competenţelor 
lor. 
 
(Text OG nr.42/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________
 
 
 
 
 
 
 
 

ancorare, de stingere a incendiilor şi de 
comunicaţii este defectuoasă;>> 
 
 
 
 
48.La articolul 132, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
<<Art.132.-(1) Căpităniile de port interzic 
plecarea oricărei nave dintr-un port sau dintr-un 
loc de staţionare aflat în apele naţionale 
navigabile, la solicitarea autorităţilor publice ale 
statului, a administraţiilor portuare şi/sau ale căilor 
navigabile, ori a unor operatori economici, pentru 
debite ale proprietarului sau ale operatorului navei 
ori ale proprietarului mărfii aflate pe navă faţă de 
respectivele autorităţi, administraţii sau operatori 
economici. Măsura interzicerii plecării navei se 
aplică până la dovada achitării debitului sau 
constituirea unei garanţii bancare suficiente 
pentru acoperirea debitului.>> 
 
49.La articolul 134, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
<<Art. 134. - (1) În cazul în care primesc, în scris, 
sesizări sau reclamaţii referitoare la contravenţii 
şi infracţiuni la regimul navigaţiei sau pe baza 
rapoartelor privind sinistrele, abordajele, poluarea 
şi orice avarie, căpităniile de port au dreptul şi 
obligaţia să efectueze cercetări, să solicite sau să 
accepte efectuarea de expertize şi să administreze 
probe în limitele competenţelor lor.>> 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

criteriilor pe baza cărora se 
poate interzice ieşirea din 
port sau continuarea 
navigaţiei. 
 
 
 
 
Se aduc completări tehnice 
criteriilor pe baza cărora se 
poate interzice ieşirea din 
port sau dintr-un loc de 
staţionare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se includ contravenţiile 
alături de infracţiuni. De 
asemenea, se inserează 
poluarea alături de celelalte 
accidente/evenimente/inci-
dente navale. 
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59  

                ___________________ 
 

 
___________ 

Art.II. – (1) Se mandatează Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii să iniţieze 
procedurile legale pentru înfiinţarea S.C. 
„CERONAV” S.A., denumită în continuare 
CERONAV, persoană juridică română 
organizată ca societate comercială pe acţiuni, 
care va funcţiona sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 
(2) Interesele capitalului de stat în adunarea 
generală a acţionarilor de la CERONAV vor fi 
reprezentate de împuterniciţii mandataţi prin 
ordin al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii. 
(3) Sursele de finanţare ale CERONAV se 
asigură din venituri proprii, credite bancare, 
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se introduc elementele 
procedurale de înfiinţare şi 
funcţionare a SC Ceronav 
SA. Introducerea acestei 
prevederi legale izvorăşte din 
necesitatea liberalizării 
serviciilor de educaţie şi de 
formare profesională, în 
sensul eliminării oricărui tip 
de monopol, în conformitate 
cu Directiva Parlamentului si 
a Consiliului 2006/123/CE 
din 12 decembrie 2006 
privind serviciile. 

60  
                ___________________ 
 

 
___________ 

Art.III. - (1) CERONAV va avea ca obiect 
principal de activitate educaţia şi formarea 
profesională a personalului navigant, în 
conformitate cu reglementările şi standardele 
aplicabile din domeniul transporturilor navale. 
(2) CERONAV va desfăşura şi activităţi de 
pregătire periodică, de specialitate sau de 
perfecţionare profesională a personalului 
navigant, în condiţiile certificării conform 
reglementărilor aplicabile, precum şi alte 
operaţiuni şi activităţi aducătoare de venituri 
prevăzute în actul constitutiv. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
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61  

                ___________________ 
 

 
___________ 

Art.IV. - (1) Capitalul social iniţial al 
CERONAV va fi deţinut de statul român, 
reprezentant de Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, precum şi de către operatori 
economici cu capital de stat sau privat, după 
caz, conform actului constitutiv al societăţii. 
(2) Participarea statului, prin Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, la 
constituirea capitalului social iniţial al 
CERONAV se realizează prin preluarea 
bunurilor: 
a) din patrimoniul Centrului Român pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din 
Transporturi Navale - CERONAV, instituţie 
publică înfiinţată prin Ordonanţa Guvernului 
nr. 33/2003 privind înfiinţarea Centrului 
Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturi Navale - 
CERONAV, conform situaţiilor financiare 
întocmite la data de 30 iunie 2012 şi actualizate 
potrivit prevederilor legale; 
b) aparţinând domeniului privat al statului, 
aflate în administrarea sau folosinţa Centrului 
Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturi Navale - 
CERONAV la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, conform situaţiilor financiare 
întocmite la data de 30 iunie 2012 şi actualizate 
potrivit prevederilor legale; 
c)  aflate în proprietate publică a statului şi în 
administrarea Centrului Român pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din 
Transporturi Navale - CERONAV, care trec în 
domeniul privat al statului la data 
înmatriculării CERONAV la Oficiul 
Registrului Comerţului. 
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(3) Participarea operatorilor economici 
prevăzuţi la alin. (1) la constituirea capitalului 
social iniţial al CERONAV se realizează prin 
aport în numerar. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

62  
                ___________________ 
 

 
___________ 

Art.V. - La data înmatriculării CERONAV la 
Oficiul Registrului Comerţului, Centrul Român 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturi Navale - 
CERONAV îşi încetează activitatea. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

63  
                ___________________ 
 

 
___________ 

Art.VI. - Predarea - preluarea patrimoniului 
între Centrul Român pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Personalului din Transporturi 
Navale - CERONAV, instituţie publică care îşi 
încetează activitatea, şi CERONAV se va face 
pe bază de protocol care se va încheia în termen 
de 30 zile de la înmatricularea CERONAV la 
Oficiul Registrului Comerţului. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

64  
                ___________________ 
 

 
___________ 

Art.VII. – (1) La data încetării desfăşurării 
activităţii Centrului Român pentru Pregătirea 
şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi 
Navale - CERONAV, personalul salariat al 
acesteia este preluat de CERONAV, păstrându-
şi drepturile de salarizare şi celelalte drepturi 
de personal prevăzute în contractele individuale 
de muncă, pâna la reîncadrare pe posturile 
prevăzute în structura organizatorică a 
CERONAV. 
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(2) Reîncadrarea personalului pe posturile din 
structura organizatorică a CERONAV se va 
face prin selecţie pe bază de examen, în 
conformitate cu criteriile şi condiţiile stabilite 
de consiliul de administraţie al CERONAV. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

65   Art.VIII. – CERONAV nu face parte din 
sistemul national de învăţământ şi educaţie şi 
nu va fi supusă dispoziţiilor legale în vigoare cu 
privire la acreditarea instituţiilor de 
învăţământ superior şi recunoaştere a 
diplomelor. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

66  
                ___________________ 
 

 
___________ 

Art.IX. – La data înmatriculării la Oficiul 
Registrului Comerţului, CERONAV preia toate 
drepturile şi obligaţiile Centrului Român 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturi Navale - 
CERONAV, fiind succesoarea sa legală şi se 
substituie în toate litigiile în curs ale acesteia. 
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67                 ___________________ 
 

___________ Art.X. – În termen de 75 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, membrii fondatori ai 
CERONAV vor asigura înregistrarea la Oficiul 
Registrului Comerţului a actului constitutiv al 
Societăţii Comerciale "CERONAV" - S.A.. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

 

 37



 38

0   2 3 
68  

                ___________________ 
 

 
___________ 

Art.XI. – Ordonanţa Guvernului nr. 33/2003 
privind înfiinţarea Centrului Român pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din 
Transporturi Navale - CERONAV, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 
din 01/02/2003, cu modificările ulterioare, se 
abrogă la 120 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

69 Art. II Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 
privind transportul maritim şi pe căile 
navigabile interioare, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 
martie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta ordonanţă, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 
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