
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                                                   Bucureşti, 12.03.2013 
                                                                              Nr.23/217/2012 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
  Vă  înaintăm, alăturat, RAPORTUL ÎNLOCUITOR 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, 
 

Dumitru Chiriţă 
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P.L.x 389/2012 
 
 
 

RAPORT   ÎNLOCUITOR 
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 cu reexaminarea în fond a 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 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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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. 

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.  

În data de 19 februarie 2013, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie pentru 
reexaminare şi întocmirea unui raport suplimentar. 

Membrii Comisiei au reexaminat proiectul de lege supus dezbaterii în şedinţa din 12 martie 2013.  
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 şi 
amendamente respinse, care  se regăsesc în anexa la raport.  

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

VICEPREŞEDINTE,                                       
 

Dumitru Chiriţă 
 
 
 

 
 
 
 
 

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  Titlul legii 

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

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.19/2012 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 
privind transportul maritim şi pe 
căile navigabile interioare, 
adoptată în temeiul art.I pct.III 
pct.5 din Legea nr.127/2012 
privind avbilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.618 din 28 august 
2012, cu următoarea modificare:
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0  2 3 4 

3 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 La articolul I punctul 2, alineatul 
(4) al articolului 8, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"(4) Sediul Autorităţii Navale 
Române este în municipiul 
Constanţa, incinta Port 
Constanţa, numarul 1, cladirea 
Autorităţii Navale Române." 
 

 

 
 
 
 

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

Nr 
crt. 

Text O.G.nr.19/2012 
 

Text Senat Amendamente respinse 
Autorul  

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
1  

 
Art. 7 e) acordă şi emite 
brevete, certificate de 
capacitate pentru personalul 
navigant român, certificate de 
conducător de ambarcaţiune 
de agrement, precum şi 
atestate de conformitate şi 
recunoaştere; 
 
(Text OG nr.42/1997, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 

 La articolul 7, litera e) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
“e) acordă şi emite brevete, certificate 
pentru personalul navigant, certificate de 
conducător de ambarcaţiune de agrement, 
precum şi atestate de conformitate şi 
recunoaştere;” 
 
Autor: Lucian BODE, deputat PDL 
 

Nu se justifică amendamentul 
având în vedere corelarea textelor 
ordonanţei. 
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0 1 2 3 4 
2  

 
 
Art.51 (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. 
 
(Text OG nr.42/1997, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare) 
 

 La articolul I, punctul 19, alineatul (1¹)  
al articolului 511 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(11) Navele maritime prevăzute la art. 45 
alin. (2) lit. a)-c) care au obţinut dreptul 
de arborare a pavilionului român se 
înmatriculează în Registrul internaţional 
al navelor maritime, la solicitarea 
proprietarului navei. 
 
Autor: Lucian BODE, deputat PDL 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dată fiind claritatea prevederii 
legale, modificarea este 
neîntemeiată. 

3  
 
 
 
 
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. 
 

 La articolul I, după punctul 31, se 
introduc cinci puncte noi, punctele 31¹ - 
315, cu următorul cuprins:  
“31¹. Articolul 52 se modifică  şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.52 (1) Personalul navigant este 
constituit din totalitatea persoanelor, 
indiferent de cetăţenie, care posedă un 
brevet sau un certificat, obţinut ori 
recunoscut în conformitate cu prevederile 
legale şi care dă dreptul acestora să 
îndeplinească funcţii la bordul navelor.  
 
(2) Evidenţa personalului navigant se ţine 
de Autoritatea Navală Română în 
registrele de evidenţă a personalului 
navigant. 
(3) Forma şi conţinutul Registrului de 

 
 
 
 
 
Convenţiile internaţionale şi 
directivele europene care  
reglementează domeniul maritim 
şi condiţiile de muncă şi viaţă ale 
marinarilor fac parte din dreptul 
intern potrivit legii fundamentale 
şi se aplică cu prioritate. 
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0 1 2 3 4 
(2) Evidenţa personalului 
navigant român se ţine de 
Autoritatea Navală Română 
în registrele de evidenţă a 
personalului navigant. 
(3) Forma şi conţinutul 
Registrului de evidenţă a 
personalului navigant român 
se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului. 
 
(Text OG nr.42/1997, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 68 (2) Agenţiile de 
furnizare de personal 
navigant, persoane juridice 

evidenţă a personalului navigant se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor. 
 
Autor: Lucian BODE, deputat PDL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 . La articolul 53, după alineatul (2) 
se introduce două alienate noi (3) şi (4) 
cu următorul cuprins: 

2

(3) Pe orice navă care arborează 
pavilion român pot să desfăşoare 
activităţi specifice studenţii şi 
absolvenţii unităţii de învătămînt de 
marină, cadeţii pe categoriile de 
activitate prevăzute la art.58 alin.(1). 
 
(4) Prin contractile prevăzute la art.69 
se vor stabili condiţiile de îmbarcare ale 
cadeţilor şi numărul acestora. 
 
 
313   La articolul 68,  partea 
introductivă a alineatului (2) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:  
 „(2) Agenţiile de furnizare de personal 
navigant, persoane juridice române, 
pentru a-şi desfăşura activitatea, trebuie să 
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0 1 2 3 4 
române, pentru a-şi desfăşura 
activitatea, trebuie să fie 
autorizate în condiţiile legii şi 
sunt obligate: 
    
(Text OG nr.42/1997, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 69 Raporturile de muncă 
ale membrilor echipajelor 

fie autorizate de către Ministerul 
Transporturilor prin Autoritatea 
Navală Română şi sunt obligate:” 
 
 
314 La articolul 68,  după alineatul (4) 
se introduc două noi alineate, alineatele  
(5) şi (6), cu următorul cuprins: 
„5) Personalul navigant român angajat 
si detaşat pe nave arborând diferite 
pavilioane nu poate face parte din 
personalul necesar organizării si 
funcţionării agenţiei de furnizare de 
personal navigant, aceasta 
desfăşurându-şi activitatea specifică in 
conformitate cu cerinţele convenţiilor 
internaţionale în vigoare. 
 
(6) Autoritatea Navală Română 
inspectează şi controlează agenţiile de 
furnizare de personal navigant, pe care 
le-a autorizat aceasta, cu privire la 
condiţiile de muncă şi viaţă, contractele 
colective de muncă si cele individuale 
de îmbarcare, asigurări de sănătate şi 
alte asemenea reglementări care privesc 
personalul angajat şi detaşat ca 
personal navigant, îmbarcat pe nave 
arborând diferite pavilioane.” 
 
Autor: Lucian BODE, deputat PDL 
 
„31  5 Articolul 69 se se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
Art. 69 – Raporturile de muncă ale 
membrilor echipajelor navelor care 
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0 1 2 3 4 
navelor care arborează 
pavilionul român cu 
angajatorii lor se stabilesc pe 
baza prevederilor legislaţiei 
naţionale, ale acordurilor şi 
ale convenţiilor internaţionale 
la care România este parte, 
precum şi pe baza 
contractelor colective de 
muncă şi a celor individuale 
de ambarcare. 
 

arborează pavilionul român cu angajatorii 
lor se stabilesc pe baza prevederilor 
legislaţiei naţionale, ale acordurilor şi 
convenţiilor internaţionale la care 
România este parte, precum şi pe baza 
contractelor colective de muncă şi a celor 
individuale de ambarcare negociate şi 
acceptate la nivel internaţional.” 
 
Autor: Lucian BODE, deputat PDL 
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