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BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE ªEDINTE
ION DIACONESCU

Vã remitem în anexã Raportul asupra dezbaterii ºi avizãrii pe fond a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.42/1997 privind

navigaþia civilã.

Acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

         PRE ªEDINTE,                                    SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                                  Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
  Titu Prodan
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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 614.8091.  Fax : 613.6643.

                                                                                              Bucureºti, 06.10.1998.
                                     Nr. 409/97/XVIII/3

R A P O R T
asupra dezbaterii ºi avizãrii pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanþ ei Guvernului nr.42/1997  privind navigaþ ia civilã,
adoptat de Senat la data de 16 septembrie 1997

Cu adresa nr.264/22.09.1997 de la Cabinetul Preºedintelui, comisia noastrã
a fost sesizatã pentru dezbaterea ºi avizarea pe fond a acesui proiect de lege, conform
art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, fiind însoþit de avizul favorabil al
Consiliului Legislativ, cu observaþii ºi amendamente.

În ºedinþa din 1 oct.1997, cu ocazia primei dezbateri generale, comisia a
desemnat dintre deputaþi raportorii, potrivit art.52 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor.

De asemenea, conform art.61 din Regulamentul Camerei, s-au solicitat
avizele de la comisiile de specialitate, care au fost primite la comisie pânã la data de
15.10.1997, dupã cum urmeazã:

- aviz favorabil, cu un amendament, de la Comisia pentru apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã;

- avize favorabile, fãrã amendamente, de la Comisia juridicã, de disciplinã
ºi imunitãþi ºi de la Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi
echilibru ecoogic.

Întrucât acest proiect de lege specificã a fost remis comisiei la aceeaºi datã
într-un pachet de cinci proiecte de legi din domeniul transporturilor, în urma examinãrii
acestora în luna noiembrie 1997, comisia a aprobat un program logic pentru succesiunea
dezbaterii lor, din urmãtoarele considerente:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.19/1997
privind transporturile, fiind o lege cadru cu principii ºi reglementãri general valabile
pentru celelalte legi specifice fiecãrui mod de transport a fost programat prioritar pentru
dezbatere ºi avizare pe fond în comisie, în vederea adoptãrii în Parlament în forma ce se



3

putea considera bazã de referinþã valabilã pentru pregãtirea celorlalte legi privind
transportul rutier, transportul naval, transportul feroviar ºi tranportul aerian.

2. Proiectul de Lege privind regimul concesiunilor ºi proiectul de Lege
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, nefiind adoptate de Parlament,
nu puteau oferi cadrul juridic pentru reglementãrile invocate în aceste speþe de toate
legile privind transporturile.

3. Alinierea la reglementãrile internaþionale pentru navigaþia civilã a
necesitat, pentru informarea comisiei, cunoaºterea Directivelor C.E.E. din “Carta Albã a
Integrãrii Europene”, dupã cum urmeazã:

- Directiva 82/714/CEE/1982 cu cerinþele tehnice necesare pentru
vapoarele din navigaþia internã;

- Directiva 87/540/CEE/1987 privind accesul la profesiunea de
transportator pe cãile navigabile;

- Directiva 93/75/CEE/1993 privind condiþiile minime pentru navele cu
destinaþie în porturile maritime ale Comunitãþii sau care transportã bunuri periculoase ºi
poluante;

- Directiva 94/57/CE/1994 cu reglementãri privind organismele abilitate
pentru inspecþii ºi supraveghere a navelor ºi administraþiilor maritime;

- Directiva 94/58/CE/1994 privind nivelul minim de formare profesionalã a
marinarilor;

- Directiva 79/115/CEE/1978 privind pilotarea navelor în Marea Nordului
ºi în Marea Mânecii.

Dupã data de 15 septembrie 1998, când legile susmenþionate au fost deja
adoptate în Parlament, sunt fost întrunite toate condiþiile în vederea dezbaterii
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.42/1997 privind
navigaþia civilã. În cadrul programului prestabilit pentru pregãtirea dezbaterii ºi avizãrii
pe fond, raportorii comisiei au avut trei întâlniri de lucru cu specialiºtii iniþiatorului,
ocazie cu care s-au pus de acord reglementãrile ordonanþei examinate cu reglementãrile
legilor de interferenþã interne ºi internaþionale, þinându-se seama de avizele aferente
primite la comisie, cu acceptarea amendamentelor propuse de deputaþi la textul adoptat
de Senat.

Întrunitã în ºedinþe la data de 15.09 a.c., 16.09 a.c. ºi 24.09.1998 unde,
urmare examinãrii iniþiativei legislative supuse dezbaterii ºi propunerilor de modificare
prezentate motivat de cãtre raportori ºi iniþiator, þinând seama de normele în vigoare de
elaborare legislativã, comisia a putut constata urmãtoarele:

- Iniþiativa legislativã analizatã face parte din categoria legilor ordinare ºi
nu contravine prevederilor constituþionale.

- Ordonanþa, în forma admisã de comisie, este aliniatã la reglementãrile
internaþionale în domeniu, prevãzute în acordurile ºi convenþiile la care România este
sau urmeazã sã fie parte semnatarã ºi în acord cu legislaþia internã, elaboratã dupã anul
1990, corespunzãtor procesului de reformã din România.

- Observaþiile ºi propunerile din avizul Consiliului Legislativ au fost
preluate parþial în textul adoptat de Senat.
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- Amendamnetul Comisiei pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã, la art.64 alin.3 nu poate fi acceptat, întrucât se referã la mijloacele de
navigaþie ale Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi ale Ministerului de Interne ce nu pot
intra sub incidenþa legii navigaþiei civile.

- Iniþiativa legislativã examinatã, prin importanþa sa, este necesarã ºi
oportunã pentrunavigaþia civilã din sistemul de transport la României, în curs de
modernizare, potrivit programului actual de reformã.

În acest context, comisia avizeazã favorabil proiectul de lege dezbãtut ºi-l
propune Camerei Deputaþilor spre aprobare, þinând seama de amendamentele
consemnate în Anexa 1 ce face parte integrantã din acest raport.

        PRE ªEDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                               Ioan Bivolaru
         

  Exp.parlam.
  Titu Prodan
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Parlamentul  Romaniei
Camera  Deputatilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 614.8091.  Fax : 613.6643.

                          Anexa 1
A M E N D A M E N T E        A D M I S E

la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.42/1997 privind navigatia civila
adoptat de Senat la data de 16.09.1997

Nr.
crt.

Titlul
Capitolul
Articolul
Alineatul

Text iniþial adoptat de Senat Text propus de comisie
Autorul

Motivatie

0 1 2 3 4
1. Titlul legii L E G E

Pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr.42/1997

privind navigaþia civilã

Nemodificat

2. Articol
unic

Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr.42 din 28 august 1997 privind
navigaþia civilã, adoptatã în temeiul
art.1 lit.h) din Legea nr.134/1997
pentru abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.221
din 29 august 1997.

Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr.42
din 28 august 1997 privind navigaþia civilã,
adoptatã în temeiul art.1 lit.h) din Legea
nr.134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.221 din 29
august 1997, cu urmãtoarele modificãri ºi
completãri:

Raportorii

- Varianta propusã de
comisie prezintã modificãri
ºi completãri.

3. Titlul
ordonanþei

O R D O N A N T A
privind navigatia civila

Nemodificat
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4. Capitolul

I
Dispozitii Generale Nemodificat

5. Art.1
alin.(1)

Alineat nou (1) Navigatia civila este
reglementata prin prezenta ordonanta,
prin acte normative emise de autoritatea
de stat, precum si prin prevederile
conventiilor si acordurilor internationale
la care Romania este parte.

Dep.Ioan Bivolaru

- Se impune în art.1
definirea obiectivelor
ordonanþei, potrivit normelor
de tehnicã legislativã în
vigoare.

6. Art.1
alin.(2)

Ministerul Transporturilor este
autoritate de stat in domeniul navigatiei
civile din Romania.

(2) Autoritatea de stat în domeniul
navigatiei civile din Romania este
Ministerul Transporturilor.

Raportorii

- Reformulare   pentru  a
defini explicit autoritatea de
stat, prevãzutã la alin.(1).

7. Art.2
alin.(1)

Activitatea de navigatie civila
consta in:

(1) In sensul prezentei ordonante
sunt considerate activitati de navigatie
civila:

Raportorii

- Raportarea definiþiilor
la textul ordonanþei.

8. Art.2
alin.(1)

a)

a) transporturi publice de calatori
si marfuri pe apa, precum si prestatii
auxiliare in apele nationale efectuate de
catre persoane fizice sau persoane
juridice;

a) transporturile publice de calatori
si/sau marfuri, în apele naþionale navigabile
efectuate de catre persoane fizice sau
persoane juridice;

- Corelare cu
prevederile ºi termenii din
O.G. nr.19/1997.

9. Art.2
alin.(1)

b)

b) transporturi pe apa, in interes
propriu,  efectuate de persoane fizice,
persoane juridice sau institutii de stat,
care utilizeaza transportul pe apa numai

b) transporturile de persoane si/sau
marfuri în folos propriu, pe apele nationale
navigabile, efectuate ca activitate accesorie
unei alte activitati economice, executate de

- Transportul este
reglementat pentru apele
naþionale navigabile.

- Prestaþiile auxiliare
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ca activitate accesorie obiectului lor de
activitate, direct legata de realizarea
obiectului propriu de activitate sau de
catre persoane fizice pentru satisfacerea
cerintelor proprii de transport pe apa,
pentru sport sau agrement;

persoanele juridice sau fizice care le
organizeaza, marfurile transportate
trebuie sã fie proprietatea acestora sau
rezultatul activitatii lor, iar persoanele
transportate fiind angajatii lor;

Dep.Ioan Bivolaru

sunt activitãþile conexe ºi
activitãþile auxiliare,
explicitate în acest articol.

- În cazul transportului
în interes propriu se definesc
separat transportul în folos
propriu ºi transportul în
interes personal conform OG
19/1997.

10. Art.2
alin.(1)

b1)

Text nou b1) transportul de bunuri ºi/sau
persoane în interes personal pe apele
naþionale navigabile efectuate de persoane
fizice pentru satisfacerea cerintelor proprii de
transport pe apa, pentru sport sau agrement;

Raportorii

- Activitãþile privind
sportul sau agrementul
organizat sunt cuprinse la
alte activitãþi navigabile,
dacã nu sunt activitãþi
comerciale.

- Necesar de definit
transportul în interes
personal conform OG
19/1997.

11. Art.2
alin.(1)

c)

c)activitati de
incarcare/descarcare, reparatii
agenturare, aprovizionare, asigurare cu
echipaje si navlosire a navelor si alte
asemenea.

c) activitãþi conexe activitãþilor de
transport precum încarcarea-descarcarea
navelor, pilotajul, legarea-dezlegarea
navelor, remorcajul de manevra,
agenturarea navelor si altele asemenea în
legãturã directã cu activitatea de
transport;

Raportorii

- Activitatea de
navlosire nu face obiectul
prezentei ordonanþei.

- Se definesc activitãþile
conexe care sunt în legãturã
imediatã cu activitatea de
transport.
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12. Art.2

alin.(1)
c1)

Text nou c1) activitati auxiliare transportului
pe apele naþionale navigabile privind
reparatiile, aprovizionarea cu combustibil,
asigurarea cu echipaje, întretinerea si
repararea infrastructurilor de transport,
semnalizarea, dragajul de întretinere ºi
extracþie, constructii hidrotehnice,
asistenta si salvarea, ranfluarea navelor,
precum ºi altele asemenea;

Raportorii

- Se definesc activitãþile
auxiliare care sunt omise ºi
se considerã activitãþi de
navigaþie civilã.

13. Art.2
alin.(1)

c2)

Text nou c2) alte activitãþi desfãºurate în
apele naþionale navigabile cu nave, privind
pescuitul industrial, salubrizarea,
colectarea de reziduuri, depoluarea,
cercetarea, extracþia de zãcãminte, sportul,
agrementul, precum ºi altele asemenea.

Raportorii

- Se definesc activitãþile
altele decât cele privind
transportul propriu-zis ºi care
sunt omise din cadrul
activitãþilor de navigaþie
civilã.

14. Art.2
alin.(2)

Activitatile prevazute in prezentul
articol se efectueaza de persoane fizice
sau persoane juridice autorizate de
Ministerul Transporturilor .

(2) Activitatile prevazute in prezentul
articol, cu excepþia celor efectuate în interes
personal, precum ºi cele prevãzute la
alin.c2), se efectueaza de persoane fizice sau
persoane juridice autorizate de Ministerul
Transporturilor .

Dep.Ioan Bivolaru

- Ministerul Transportu-
rilor nu poate avea
autoritatea de a autoriza toate
activitãþile de navigaþie
civilã. Existã excepþii care
trebuie evidenþiate.

- Alin. c2 trebuie sã fie
renumerotat în text.

15. Art.3
alin.(1)

Supravegherea si controlul
navigatiei in apele nationale, a navigatiei

(1) Supravegherea si controlul
navigatiei in apele nationale navigabile, a

- Prevederile legii se
aplicã pentru apele naþionale
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navelor sub pavilion roman precum si  a
navelor arborind  pavilion strain dar
apartinind unor persoane fizice sau
juridice romane in marea libera, se
exercita de catre Ministerul
Transporturilor.

navelor indiferent de pavilionul acestora, se
exercita de catre Ministerul Transporturilor
prin organele sale de specialitate.

Raportorii

navigabile.
- Navele sub pavilion

strãin nu pot fi supravegheate
ºi controlate în marea liberã
de cãtre Ministerul
Transporturilor.

- În marea liberã pot fi
supravegheate ºi controlate
doar navele sub pavilion
român.

16. Art.3
alin.(2)

Alineat nou (2) Ministerul Transporturilor îºi
exercita autoritatea asupra navelor sub
pavilion roman care navigheaza în marea
libera si în apele teritoriale navigabile ale
altor state.

Raportorii

17. Art.3
alin.(3)

Supravegherea si controlul
navigatiei pentru sport, agrement sau de
interes local pe lacuri si alte ape
interioare, cu exceptia lacurilor maritime
si a Dunarii, se exercita de catre
autoritatile publice locale, cu avizul
Ministerului Transporturilor.

(3) Supravegherea si controlul
navigatiei pe lacuri sau alte ape navigabile
interioare, se exercita de cãtre Ministerul
Transporturilor prin organele sale de
specialitate.

Dep.Petre Naidin

- Controlul ºi
supravegherea navigaþiei, în
toate zonele navigabile,
trebuie sã se efectueze unitar
de cãtre o autoritate
specializatã care este
Ministerul Transporturilor,
care are cãpitãniile portuare
în acest scop.

- Excepþia nu mai este
relevantã în condiþia
extinderii prevederilor la
întreaga zonã navigabilã.
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18. Art.4

alin.(1)
Alineat nou (1) Orice nava sau instalatie

plutitoare care navigheaza în apele
nationale navigabile trebuie sa fie
construita ºi menþinutã în stare de
functionare pentru a fi apta serviciului
pentru care este destinata conform
regulilor de clasificare si respectiv
regulilor din conventiile internationale
aplicabile încat sa nu constitue un pericol
pentru siguranta navigatiei, a oamenilor si
a marfurilor transportate precum si
pentru integritatea mediului Inconjurator
prin poluarea de orice natura.

Raportorii

- Este necesar a se
defini condiþia de
navigabilitate.

19. Art.4
alin.(2)

Alineat nou (2) Ministerul Transporturilor
stabileste normele tehnice obligatorii
privind proiectarea, constructia,
modificarea si reparaþia navelor sub
pavilion roman.

 Raportorii

- Este necesar a se stabili
autoritatea care elaboreazã
normele tehnice privind
proiectarea, construcþia ºi
repararea navelor.

20. Art.4
alin.(3)

Urmarirea asigurarii conditiilor
tehnice de navigabilitate pentru navele
romane sau straine, aflate in proiectare,
constructie, reparatie sau in navigatie in
apele nationale se exercita de Ministerul
Transporturilor.

(3) Ministerul Transporturilor
urmareste asigurarea conditiilor tehnice
minime de navigabilitate în apele nationale
navigabile în vederea desfasurarii în
siguranta a navigatiei navelor indiferent de
pavilionul acestora.

Raportorii

- O navã aflatã în
proiectare sau în construcþie
nu poate fi urmãritã în
navigaþie.
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21. Art.5

alin.(1)
Apele nationale navigabile ale

Romaniei sunt formate din marea
teritoriala si apele interioare navigabile.

(1) Apele nationale navigabile ale
Romaniei sunt formate din marea teritoriala,
apele interioare navigabile, precum si radele
si acvatoriile portuare.

Dep. Moucha Romulus

- Au fost omise radele ºi
acvatoriile porturilor.

22. Art.5
alin.(2)

Regimul si intinderea marii
teritoriale se stabilesc prin lege.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã alinea-
tele conform normele de
tehnicã legislativã în vigoare

23. Art.5
alin.(3)

In sensul prezentei ordonante,
constituie ape interioare navigabile ale
Romaniei:

a) fluviile, riurile, canalele
si lacurile situate in interiorul teritoriului
Romaniei, pe portiunile navigabile;

b) apele navigabile de
frontiera, de la malul romanesc pina la
linia de frontiera;

c) apele maritime
considerate, potrivit legii, ape interioare.

(3) Nemodificat - Idem

24. Art.5
alin.(4)

Ministerul Transporturilor, cu
avizul Ministerului apelor ,Padurilor si
Protectiei Mediului, al Ministerului
Agriculturii, al Ministerului Industriei si
Comertului si al Departamentului
Administratiei Publice Locale, stabileste
nominal si pe portiuni apele navigabile
ale Romaniei. Pentru apele de frontiera

(4) Guvernul Romaniei  stabileste
nominal si pe portiuni apele nationale
navigabile ale Romaniei, precum si
administratorii celor care aparþin de
domeniul public.

Raportorii

- Conform prevederilor
OG 19/1997 reþeaua de cãi
navigabile se stabileºte prin
Hotãrâre de Guvern.

- Este necesar sã se
nominalizeze ºi administra-
torii, respectiv Ministerul
Transporturilor sau adminis-
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se va tine seama si de acordurile
bilaterale privind regimul frontierei de
stat.

traþiile publice locale, dupã
caz.

25. Art.6
alin.(1)

Constituie zona maritima, fluviala
sau a altor cai navigabile fisia de teren
situata in lungul tarmului marii
teritoriale sau al apelor interioare
navigabile, pe o latime de 30 metri.

(1) Constituie zona maritima, fluviala
sau a altor cai navigabile fâsia de teren,
situata In lungul tarmului marii teritoriale sau
al apelor interioare navigabile, pe o latime de
30 metri, indiferent de forma de
proprietate.

Raportorii

- Este necesarã
precizarea privind regimul
juridic al proprietãþii, pentru
a exclude orice echivoc.

26. Art.6
alin.(2)

In cazuri justificate, Ministerul
Transporturilor poate mari latimea zonei
maritime, fluviale sau a altor cai
navigabile, cu avizul celorlalte organe
centrale  ale administratiei de stat
interesate.

(2) In cazuri justificate, Guvernul
poate hotarî marirea latimii zonei maritime,
fluviale sau a altor cai navigabile, cu avizul
celorlalte organe centrale  ale administratiei
de stat interesate.

Raportorii

- Deoarece se opereazã
în domeniul proprietãþii, care
impune respectarea unor
obligaþii, atributul nu poate fi
numai al Ministerului
Transporturilor.

27. Art.6
alin.(3)

In porturi, zona maritima, fluviala
sau a altor cai de navigatie, coincide cu
incinta portuara.

(3) Nemodificat - Se numeroteazã alinea-
tele, conform normelor de
tehnicã legislativã în vigoare.

28. Art.6
alin.(4)

Alineat nou (4) Zona maritimã, fluvialã sau a
altor cai navigabile este destinata:

a) instalarii semnelor si
semnalizatoarelor de navigatie necesare
asigurarii conditiilor de navigatie în
siguranta;

b) accesului pentru supraveghere si

Definirea si destinatia
zonelor este necesara.
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interventii vizand siguranta navigaþiei;

c) asigurarea conditiilor de
consolidare si protectie a caii de navigatie;

d) asigurarea vizibilitatii pentru
desfasurarea navigatiei în conditii de
siguranta.

Raportorii

29. Art.6
alin.(5)

Alineat nou (5) Se interzice detinatorilor de
terenuri situate în aceste zone, efectuarea
de lucrari, amenajari, constructii, care pot
afecta destinaþia acestora.

Raportorii

- Destinatia zonei trebuie
protejata prin lege.

30. Art.6
alin.(6)

Alineat nou (6)Orice amenajare sau constructie
se poate raliza în zona maritima, fluviala si
a altor cai navigabile numai cu acordul
Ministerului Transporturilor.

Raportorii

- Reglementarea omisã în
textul iniþial se impune ca
necesarã în lege.

31. Art.7 Regulile de navigatie in marea
teritoriala, in apele interioare si in
porturile romanesti, se stabilesc de
Ministerul Transporturilor in
conformitate cu reglementarile nationale
si cu acordurile si conventiile
internationale la care Romania este
parte.

Regulile de navigatie în apele
nationale navigabile, se stabilesc de
Ministerul Transporturilor in conformitate cu
reglementarile interne si cu acordurile si
conventiile internationale la care Romania
este parte.

Raportorii

- Se pune de acord cu
dispoziþiile de la art.5.
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32. Capitolul

II
Despre mijloace de transport pe

apa
Mijloace de navigatie civila

Raportorii
- Reformulare prin

renunþare la sintagma
“despre”.

- Mijloacele de navigaþie
includ ºi mijloacele de
transport.

33. Secþiunea
I

Despre nave în general Nave ºi instalatii plutitoare
Raportorii

- Conþinutul secþiunii se
referã la nave ºi instalaþii
plutitoare, iar titlul se pune
de acord cu textul din
conþinut.

34. Art.8
alin.(1)

Nava este mijlocul de navigatie
utilizat pentru realizarea activitatii de
transport si a altor servicii pe apa.

(1) Nava este mijlocul utilizat pentru
realizarea activitatilor de navigatie civila.

Dep.Dumitru Popescu

- Se pune de acord cu
art.2.

- Simplificã exprimarea.

35. Art.8
alin.(2)

Sunt nave in intelesul prezentei
ordonante, navele maritime, fluviale si
alte nave de navigatie interioara, inclusiv
ambarcatiunile mici, precum si
echipamente plutitoare cum ar fi dragi,
elevatoare, macarale plutitoare si alte
asemenea, cu sau fara propulsie.

(2) Sunt nave in intelesul prezentei
ordonante, navele de transport, maritime ºi
fluviale precum ºi alte nave care navigheazã
pe apele naþionale, inclusiv ambarcatiunile
mici, precum si instalatiile plutitoare cum ar
fi dragi, elevatoare, macarale plutitoare si alte
asemenea, cu sau fara propulsie.

Dep.Alexandru D. Radu

- În afarã de alte nave
sunt navele de transport, care
trebuie evidenþiate explicit.

- Echipamentele sunt
instalaþii.

36. Art.9 Constructiile plutitoare care in
mod normal nu sunt destinate deplasarii
sau efectuarii lucrarilor speciale pe caile

Constructiile plutitoare care in mod
normal nu sunt destinate deplasarii sau
efectuãrii lucrãrilor speciale în apele

- Aceste construcþii
plutitoare pot fi plasate ºi în
afara cãilor navigabile, în
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navigabile, cum ar fi docuri,
debarcadere, pontoane, hangare pentru
nave si altele asemenea, sunt considerate
instalatii plutitoare.

naþionale, cum ar fi docuri, debarcadere,
pontoane, hangare pentru nave, platforme si
altele asemenea, sunt considerate instalaþii
plutitoare.

Raportorii

apele naþionale.
- Se includ ºi platformele

omise din textul iniþial.

37. Art.10 Fac parte din nava instalatiile,
masinile si motoarele care asigura
propulsia navei sau produc o alta actiune
mecanica, cu mecanismele si mijloacele
necesare transmiterii acestei actiuni,
toate obiectele necesare navigatiei,
diferitelor manevre, sigurantei navei,
salvarii vietii umane, prevenirii poluarii,
comunicatiilor, igienei si exploatarii
potrivit destinatiei navei, chiar cind
acestea ar fi scoase de pe nava pentru un
timp limitat, precum si proviziile.

Nemodificat

38. Art.11
alin.(1)

Orice nava trebuie sa aiba actele
de bord cerute de reglementarile
nationale, precum si pe cele prevazute in
conventiile internationale la care
Romania sau tara de pavilion este parte.

(1) Orice nava, indiferent de
pavilionul acesteia, atunci cand navigheaza
în apele nationale navigabile ale Romaniei,
trebuie sa aibe la bord actele, certificatele si
documentele care sa ateste conformitatea
cu prevederile reglementarilor interne în
vigoare, ale conventiilor si acordurilor
internationale la care Romania este parte.

Dep.Dan Nica

- Reformulare pentru
coerenta în text.

- Este necesar sã se
precizeze ce categorie de acte
trebuie sã se gãseascã la
bordul navei.



12

0 1 2 3 4
39. Art.11

alin.(2)
Se recunosc ca valabile actele de

bord si brevetele echipajelor, eliberate
de organele competente ale tarii de
pavilion, navelor sub pavilion strain si
echipajelor acestora.

(2) Se recunosc ca valabile actele de
bord ale navelor sub pavilion strain,
brevetele si certificatele membrilor
echipajelor acestora, eliberate de organele
competente ale tarii de pavilion.

Dep.Dan Nica

- Reformulare pentru
claritate.

- Au fost omise
certificatele.

40. Art.12 Dreptul de vizita, inspectie,
interventie si de a efectua cercetari la
bordul unei nave straine ce se afla in
porturi sau in apele nationale romanesti
se exercita potrivit legii romane, precum
si in conformitate cu conventiile
internationale la care Romania este
parte. 

Dreptul de vizitã, inspectie,
interventie si de a efectua cercetari la bordul
unei nave straine ce se afla in porturi sau in
apele nationale romanesti se exercita potrivit
legislatiei romane, precum si in conformitate
cu conventiile internationale la care Romania
este parte. 

Raportorii

- Sunt mai multe legi
care reglementeazã aceste
activitãþi.

41. Secþiunea
II

Transmiterea si constituirea de
drepturi reale asupra navelor

Constituirea si transmiterea de
drepturi reale asupra navelor
Raportorii

- Reformulare pentru o
succesune logica.

42. Art.13 Navele apartinind persoanelor
juridice sau fizice romane pot fi
transmise in proprietate sau folosinta,
altor persoane juridice sau fizice romane
sau straine, in conditiile legii.

Constituirea de drepturi reale
asupra navelor apartinind persoanelor
juridice sau fizice romane in favoarea
altor persoane juridice sau fizice romane
sau straine, este permisa in conditiile

Nemodificat
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legii.

43. Secþiunea
III

Inscrierea navelor si
transcrierea constituirii, transmiterii
si stingerii drepturilor reale asupra

navelor

Nemodificat

44. Art.14 Dobindirea si transmiterea
dreptului de proprietate asupra navelor,
precum si constituirea, transmiterea sau
stingerea altor drepturi reale asupra
acestora se transcriu in registrele
matricole sau de evidenta, prevazute la
art.18, tinute de capitaniile de port
facindu-se totodata mentiune si pe actul
de nationalitate sau in carnetul de
ambarcatiune.

Dobindirea si transmiterea dreptului
de proprietate asupra navelor, precum si
constituirea, transmiterea sau stingerea altor
drepturi reale asupra acestora se transcriu in
registrele matricole sau în registrele speciale
de evidenta, prevazute la art.18, tinute de
capitaniile de port facindu-se totodata
mentiune, pe certificatul de nationalitate, pe
atestatul de bord sau in carnetul de
ambarcatiune, dupa caz.

Raportorii

- A fost omis atestatul,
ca document existent.

- Registrul de evidenþã
este definit real “Registrul
special de evidenþã”.

45. Art.15
alin.(1)

Contractul de constructie de nave
va fi transcris in registrele de nave in
constructie ale capitaniei portului in raza
caruia se afla santierul naval.

(1) Contractul de constructie de nave
va fi transcris in registrele de evidenta a
navelor in constructie, tinute de capitania
portului in raza caruia se afla santierul naval.

Dep.Titu Gheorghiof

- Reformulare în ce
priveºte definirea exactã a
registrului.

46. Art.15
alin.(2)

In aceste registre se vor transcrie
si eventualele transmiteri de proprietate,
precum si constituirile sau stingerile de
drepturi reale asupra navelor, intervenite
pina la obtinerea actelor de nationalitate.

(2) In aceste registre se vor transcrie
si eventualele transmiteri de proprietate,
precum si constituirile, transmiterile sau
stingerile de drepturi reale asupra navelor,
intervenite pina la obtinerea actelor de

- S-au omis
transmiterile din textul
initial.
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nationalitate.

Raportorii

47. Art.15
alin.(3)

Navele nou construite, ori
dobindite de la persoane juridice sau
fizice straine, pot naviga sub pavilion
roman in perioada de la lansarea la apa
sau respectiv de la intrarea in vigoare a
actului de dobindire, pina la eliberarea
actului de nationalitate, in urma
inscrierii in registrul de evidenta
centralizata al Ministerului
Transporturilor, cu permis provizoriu de
arborare a pavilionului roman eliberat de
capitania portului de plecare - daca nava
se afla intr-un port romanesc - sau de
misiunea diplomatica a Romaniei, in
cazul cind locul de plecare al navei este
in strainatate.

(3) Nemodificat - Se numerotezã
alineatul (3) cu text
nemodificat, conform
normelor de tehnicã
legislativã în vigoare.

48. Art.15
alin.(4)

Lansarea la apa a navelor nou
construite se poate face numai cu
aprobarea capitaniei de port in raza
careia se executa operatiunea, dupa
prezentarea de catre constructor a
autorizatiei emise in acest scop de catre
societatea de clasificare care a efectuat
supravegherea constructiei.

(4) Nemodificat
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49. Art.16

alin.(1)
Pentru cunoasterea constituirii sau

transmiterii de drepturi reale asupra
navelor si pentru stabilirea actelor de
bord pe care trebuie sa le posede,
evidenta navelor se tine avindu-se in
vedere impartirea lor in urmatoarele
categorii:

(1) Evidenta navelor sub pavilion
roman se tine în registre speciale de evidenta
pe doua categorii:

Raportorii

- Se expliciteazã
obligaþia þinerii evidenþei în
registre speciale, pentru
navele sub pavilion român.

50. Art.16
alin.(1)

a)

a) categoria I cuprinde navele cu
propulsie proprie cu o putere mai mare
de 45 c.p., velierele construite pentru
calatorii de lunga durata si navele cu sau
fara propulsie cu o capacitate de
incarcare de peste 10 tone metrice,
inclusiv echipamentele plutitoare fara
propulsie cu deplasament de peste 15
tone;

a) categoria I cuprinde navele cu
propulsie proprie destinate transportului de
marfuri si/sau calatori, remorcarii sau
împingerii, cu o putere mai mare de 100 c.p.,
velierele si iahturile construite pentru
calatorii de lunga durata si navele cu sau fara
propulsie cu o capacitate de incarcare de
peste 10 tone metrice, inclusiv echipamentele
plutitoare fara propulsie cu deplasament de
peste 15 tone;

Raportorii

- Se definesc categoriile
de nave incluse pentru o mai
bunã interpretare.

- Se considerã cã
dezvoltarea în construcþia de
nave impune creºterea puterii
motoarelor la 100 cp pentur
navele de categoria I.

- Se include ºi iahturile.

51. Art.16
alin.(1)

b)

b) categoria a II-a cuprinde toate
celelalte nave.

b) categoria a II-a cuprinde toate
celelalte nave, inclusiv ambarcatiunile
destinate agrementului, indiferent de
puterea motorului si care nu sunt destinate
transportului public.

Raportorii

- Au fost omise în
clasificare ambarcaþiunile de
agrement care nu sunt
destinate transportului
public.

52. Art.16
alin.(2)

Alineat nou (2) In registrele speciale de evidenta
se Inscrie constituirea, transmiterea sau
stingerea de drepturi reale asupra navelor.

- Se preiau prevederile
din primul alineat iniþial.
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Dep.Dan Nica

53. Art.16
alin.(3)

Alineat nou (3) Actele care trebuie sa se afle la
bordul fiecarei nave se stabilesc In functie
de categoria din care aceasta face parte.

Dep.Dan Nica

- Reglementare
necesarã preluatã din primul
alineat iniþial.

54. Art.17
alin.(1)

Fiecare nava autopropulsata din
categoria I-a trebuie sa aiba un nume,
care sa o distinga de celelalte nave.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alineatul conform normelor
de tehnicã legislativã în
vigoare, cu text nemodificat.

55. Art.17
alin.(2)

Navele fara propulsie din
categoria I-a, precum si navele din
categoria a II-a, trebuie sa poarte un
numar de identificare.

(2) Navele fara propulsie din
categoria I-a, precum si navele din categoria a
II-a, trebuie sa poarte un numar de
identificare. La solicitarea proprietarilor
aceste nave pot purta si un nume.

Raportorii

- La aceste categorii de
nave, numele este opþional ºi
acest lucru trebuie precizat
expres.

56. Art.17
alin.(3)
teza (1)

Numele sau, dupa caz, numarul
atribuit va fi inscris in evidente, precum
si pe corpul navei.

(3) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(3), cu text nemodificat.

57. Art.17
alin.(3)
teza (2)

La atribuirea numelui sau
numarului de identificare a navei se vor
avea in vedere si prevederile acordurile
cu privire la regimul frontierei de stat,
incheiate de Romania cu statele vecine.

Se eliminã - Nu existã astfel de
prevederi ºi acorduri
invocate în text.
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58. Art.17

alin.(4)
Numele sau numarul si modul de

inscriere pe corp si suprastructura a
acestora, se stabileste de Ministerul
Transporturilor.

(4) Numele sau numarul si modul de
inscriere pe corp si pe suprastructura navelor,
se aprobã de Ministerul Transporturilor.

Raportorii

- Precizarea este utilã ºi
adecvatã procedural.

59. Art.18 Inscrierea navelor in evidente se
face dupa cum urmeaza:

Nemodificat

60. Art.18
a)

 teza (1)

a) Navele de nationalitate romana
care fac parte din categoria I-a se inscriu
in registre matricole.

a) Navele de naþionalitate românã
care fac parte din categoria I-a se inscriu in
registrele matricole tinute de capitaniile
porturilor de înmatriculare pe baza
certificatului de naþionalitate sau a
atestatului de bord, dupã caz.

Raportorii

- Se stabileºte
autoritatea care þine aceste
registre ºi condiþionarea
înscrierii de existenþa
certificatului de naþionalitate
ºi atestatul de bord.

61. Art.18
a)

 teza (2)

La cererea de inscriere in registrul
matricol se vor anexa actele de dobindire
a navei, inclusiv actul de radiere a
inscrierilor anterioare, daca este cazul,
actele de verificare si atestare a starii
tehnice a constructiei navei, autorizatiile
de lansare la apa si de navigatie, precum
si actele de tonaj si fotografiile navei.

La cererea de inscriere in registrul
matricol se vor anexa actele de dobindire a
navei, inclusiv actul de radiere a inscrierilor
anterioare, daca este cazul, actele prin care
se atesta ca starea tehnica a  navei este In
conformitate cu normele tehnice
obligatorii stabilite de Ministerul
Transporturilor, autorizatiile de lansare la
apa si de navigatie, precum si actele de tonaj
si fotografiile navei, si dupa caz certificatele
de conformitate cu prevederile conventiilor
internationale aplicabile la care Romania
este parte.

Raportorii

- Nu existã acte de
verificare ºi atestare a stãrii
tehnice a construcþiei navei.
Se reformuleazã punându-se
în acord textul cu realitatea.

- Se include
certificatele de conformitate
existente în circuit.
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62. Art.18

a)
 teza (3)

Dupa inscrierea navei in registrul
de evidenta centralizata tinut de
Ministerul Transporturilor, se elibereaza
actul de nationalitate.

Dupa inscrierea navei in registrul de
evidenta centralizata tinut de Ministerul
Transporturilor, acesta elibereaza certificatul
de nationalitate sau atestatul de bord, dupã
caz.

- Se utilizeazã în textul
propus certificatul de
naþionalitate sau atestatul de
bord potrivit normelor
internaþionale de navigaþie.

63. Art.18
a)

 teza (4)

In cazul contractelor de inchiriere
a navelor pentru perioade mai mari de
un an intre armatori si operatori romani,
la solicitarea operatorilor si cu acordul
armatorului, dupa inscrierea de mentiuni
in registrele de nave ale capitaniilor de
port si in registrul centralizat al
Ministerului Transporturilor, se poate
elibera un act de nationalitate pe numele
operatorului, cu conditia predarii
prealabile de catre armator a actului de
nationalitate initial care se va pastra la
Ministerul Transporturilor pe perioada
derularii contractului sau pana la o noua
solicitare a armatorului.

In cazul contractelor de bare-boat
sau leasing pentru nave încheiate pentru
perioade mai mari de un an între proprietari
romani si operatori romani sau straini, la
solicitarea operatorilor si cu acordul
proprietarului, se poate elibera un certificat de
nationalitate în care, pe langa numele
proprietarului, este mentionat si numele
operatorului, cu condiþia depunerii
prealabile a certificatului anterior la
Ministerul Transporurilor. Certificatul de
naþionalitate sau atestatul de bord este
valabil pe perioada derularii contractului
sau pana la solicitarea In scris a
proprietarului privind anularea acestora.

Dep.Ioan Bivolaru

- Din totalitatea
contractelor de închiriere,
trebuie reþinut doar cazul
contractelor de bare-boat sau
leasing, care se pot derula pe
termene mai mari.

- Nu trebuie excluºi
operatorii strãini –
discriminare.

- Se opereazã cu
termenul de certificat de
naþionalitate.

- Este greºit sã se
accepte înlocuirea numelui
proprietarului cu numele
operatorului, realizând astfel
un act fals de proprietate.

- Explicitarea privind
obiectul solicitãrii
proprietarului.

- În legislaþia românã
“armatorul” nu este asimilat.
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64. Art.18

a)
 teza (5)

Actul de nationalitate initial se
inapoiaza armatorului dupa inscrierea
mentiunilor in registrul capitaniilor de
port si in registrul centarlizat al
Ministerului Transporturilor si dupa
predarea actului de nationalitate emis pe
nume operatorului.

Se eliminã.
Raportorii

- Actul de naþionalitate
iniþial se elibereazã la cererea
proprietarului, ceea ce este
reglementat în regulamentul
specific.

65. Art.18
a)

 teza (6)

Actul de nationalitate emis pe
nume operatorului nu ii confera acestuia
vreun drept de proprietate asupra navei,
iar constituirea unor drepturi reale
asupra acesteia se poate face numai cu
acordul expres al armatorului.

Certificatul de nationalitate sau
atestatul de bord emis în astfel de conditii
nu ii confera operatorului vreun drept de
proprietate asupra navei, iar constituirea unor
drepturi reale asupra acesteia se poate face
numai cu acordul expres al proprietarului.

Raportorii

 - Reformulare pentru
corelare cu termenii acceptaþi
în tezele anterioare.

66. Art.18
a)

 teza (7)

Se inscriu in registrul de nave si
navele care au purtat pavilion strain si
sunt inchiriate de persoane juridice sau
fizice romane, numai dupa scoaterea din
evidenta sau suspendarea dreptului de
arborare a pavilionului de catre
autoritatea competenta a statului
respectiv.

Se inscriu in registrul  matricol al
cãpitãniilor de port ºi în registrul de
evidenþã centralizatã al Ministerului
Transporturilor si navele care au purtat
pavilion strain si sunt inchiriate pe o
perioadã mai mare de un an în regim de
bare-boat sau leasing de operatori,
persoane juridice române, cãrora li se
elibereazã un certificat de naþionalitate sau
atestatul de bord, dupã caz,  numai dupa
scoaterea din evidenta sau suspendarea
dreptului de arborare a pavilionului de catre
autoritatea competenta a statului respectiv.

Raportorii

- Se impune regimul
înscrierii navelor închiriate
de operatori români sub
pavilion român sau pavilion
strãin pe o perioadã mai mare
de un an.

- Nu se poate admite
înscrierea navelor închiriate
de persoane fizice, pentru cã
nu oferã garanþia necesarã.



20

0 1 2 3 4
67. Art.18

a)
 teza (8)

Text nou Noul certificat de nationalitate sau
atestatul de bord va cuprinde numele
proprietarului si numele operatorului.
Acest document va fi eliberat la cererea
operatorului cu acceptul proprietarului,
operatorului revenindu-i obligatiile de a
plati taxele aferente catre statul român.

Raportorii

- Reglementarea omisã
în textul iniþial se impune ca
necesarã în lege.

68. Art.18
a)

 teza (9)

Text nou Certificatul de nationalitate sau
atestatul de bord astfel eliberate nu
confera operatorului dreptul de
proprietate asupra navei, constituirea unor
drepturi reale asupra acesteia facandu-se
cu acordul expres al proprietarului.

Raportorii

- Precizarea omisã în
textul iniþial se impune în
aceastã lege.

69. Art.18
b)

b) Navele de nationalitate romana
care fac parte din categoria a II -a se
inscriu in registre de evidenta.

La cererea de inscriere in registrul
de evidenta se vor anexa actele de
dobandire, inclusiv actul de radiere al
inscrierilor anterioare, daca este cazul,
actul de constatare al starii tehnice a
navei, cu caracteristicile ei, iar la cele cu
motor si fotografiile navei.

b) Navele de nationalitate romana
care fac parte din categoria a II-a se inscriu in
registrele matricole tinute de capitaniile de
port. La cererea de inscriere in registrul
matricol se vor anexa actele de dobandire,
inclusiv actul de radiere al inscrierilor
anterioare, daca este cazul, actul prin care se
atesta ca starea tehnica a navei este în
conformitate cu normele tehnice
obligatorii stabilite de Ministerul
Transporturilor, actul din care sã rezulte
caracteristicile navei, iar la cele cu
propulsie si fotografiile navei.

- Se precizeazã expres
denumirea ºi sediul acestor
registre.

- Definirea actului de
constatare a stãrii tehnice ca
ºi la art.18.

- Navele cu propulsie
includ ºi pe cele cu motor.
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Dep.Ioan Bivolaru

70. Art.19
alin.(1)

Scoaterea din evidenta a navelor
se face prin mentionarea in registru a
cauzelor care au determinat-o, cum ar fi
pierderea nationalitatii romane,
dezmembrarea, pierderea navei in urma
unui naufragiu, incendiu, esuare sau alte
imprejurari.

(1) Scoaterea din evidenta a navelor
se face prin mentionarea in registrele
speciale de evidenþã a cauzelor care au
determinat-o, cum ar fi pierderea
nationalitatii romane, dezmembrarea,
pierderea navei in urma unui naufragiu,
incendiu, esuare sau alte imprejurari.

Raportorii

- Corelarea termenilor
acceptaþi în ordonanþã,
conform art.16.

71. Art.19
alin.(2)

In caz de pierdere a nationalitatii
romane, transcrierea transmiterii de
proprietate nu se poate face decat dupa
predarea la capitania portului a
certificatului de nationalitate romana si a
celorlalte acte de bord.

(2) In caz de pierdere a nationalitatii
romane, transcrierea transmiterii de
proprietate nu se poate face decat dupa
predarea la capitania portului a certificatului
de nationalitate romana sau a atestatului de
bord, dupã caz, precum si a celorlalte acte
de bord.

Raportorii

- Se pune de acord cu
art.18.

72. Art.20 Regimul de inscriere al navelor si
de transcriere a transmiterii, constituirii
sau stingerii drepturilor reale asupra
navelor se aplica si echipamentelor
plutitoare, acestea fiind considerate de
categoria I in cazul cand depasesec 15
tone deplasament si de categoria a II a
cand au deplasamentul pana la 15 tone
inclusiv.

Regimul de inscriere al navelor si de
transcriere a transmiterii, constituirii sau
stingerii drepturilor reale asupra navelor se
aplica si instalaþiilor plutitoare, acestea fiind
considerate de categoria I in cazul cand
depasesec 15 tone deplasament si de
categoria a II a cand au deplasamentul pana la
15 tone inclusiv.

Raportorii

- Corelarea termenilor
cu cei acceptaþi în articolele
anterioare.
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73. Art.21 Constituirile ori transmiterile de

drepturi reale asupra navelor si
echipamentelor plutitoare, precum si
stingerea acestor drepturi, care nu sunt
transcrise in evidentele de inmatriculare
potrivit art. 14, 15 si 20, nu sunt
opozabile fata de terti.

Constituirile ori transmiterile de
drepturi reale asupra navelor si instalaþiilor
plutitoare, precum si stingerea acestor
drepturi, care nu sunt transcrise in evidentele
de inmatriculare potrivit art. 14, 15 si 20, nu
sunt opozabile fata de terti.

Raportorii

- Idem

74. Art.22 Organele care tin registrele
matricole si pe cele de evidenta
elibereaza certificate privind mentiunile
cuprinse in aceste registre, la cererea
celor interesati.

Organele care tin registrele matricole
si pe cele de evidenta centralizatã elibereaza
certificate privind mentiunile cuprinse in
aceste registre, la cererea celor interesati.

- Precizarea din textul
propus se impune pentru
corelare cu art.18.

75. Secþiunea
IV

Nationalitatea navei si dreptul
de a purta pavilion Roman

Nemodificat

76. Art.23 Navele au nationalitatea statului
al carui pavilion sunt autorizate sa-l
poarte.

Nemodificat

77. Art.24
alin.(1)

Guvernul Romaniei, prin
Ministerul Transporturilor acorda
dreptul de arborare a pavilionului
Roman sau poate dispune suspendarea
sau retragerea acestui drept.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1) cu text nemodificat,
conform normelor de tehnicã
legislativã în vigoare.

78. Art.24
alin.(2)

Dreptul de arborare a
pavilionului Roman se acorda:

a) navelor proprietate a
persoanelor juridice sau fizice romane;

(2) Dreptul de arborare a pavilionului
Roman se acorda:

a) navelor proprietate a
persoanelor juridice sau fizice romane;

- Idem.
- Textul este în acord cu

prevederile art.18.
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b) navelor proprietate a

persoanelor juridice sau fizice straine
care au sediul unei filiale sau domiciliul
in Romania ;

c) navelor proprietate a
persoanelor juridice sau fizice straine
inchiriate de persoane fizice sau jurudice
romane.

b) navelor proprietate a
persoanelor juridice sau fizice straine care au
sediul unei filiale sau domiciliul in Romania ;

c) navelor proprietate a
persoanelor juridice sau fizice straine
inchiriate  în regim de bare-boat sau leasing
de persoane fizice sau jurudice romane,
conform prevederilor prezentei ordonanþe.

Raportorii

79. Art.25
alin.(1)

Navele care arboreaza pavilionul
roman sunt de nationalitate romana si nu
pot naviga sub pavilionul altui stat.

(1) Navele care obtin dreptul de
arborare a pavilionului roman sunt de
nationalitate romana si nu pot naviga sub
pavilionul altui stat.

Raportorii

- Se pune de acord cu
textul art.24 alin.(1).

80. Art.25
alin.(2)

Navele autorizate sa navigheze
sub pavilionul statului roman, vor avea
la bord actele care sa ateste dreptul de
arborare a pavilionului roman si actele
cerute de legislatia romana si de
conventiile internationale la care
Romania este parte.

(2) Navele autorizate sa navigheze
sub pavilionul roman, vor avea la bord actele
care sa ateste dreptul de arborare a acestuia,
precum si actele cerute de legislatia romana si
de conventiile internationale la care Romania
este parte.

Raportorii

- Se numeroteazã
alineatele conform normelor
de tehnicã legislativã.

- Text simplificat.

81. Art.26
alin.(1)

La cererea armatorului, se
suspenda dreptul de arborare a
pavilionului roman navelor inchiriate
persoanelor juridice sau fizice straine.

In aceasta situatie armatorul
navei va prezenta capitaniei portului de

(1) La cererea proprietarului, se
suspenda dreptul de arborare a pavilionului
roman navelor sale. In aceasta situatie
proprietarul navei va prezenta capitaniei
portului de înmatriculare actul de
nationalitate in vederea arhivarii.

- Se generalizeazã
dreptul proprietarului de a
cere suspendarea dreptului de
arborare a pavilionului
român la orice navã din
proprietatea sa.
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inregistrare actul de nationalitate in
vederea arhivarii.

- Corelare cu termenii
acceptaþi în articolele
precedente.

- Este definit portul de
înmatriculare.

82. Art.26
alin.(2)

Dreptul de arborare a
pavilonului roman se retrage in cazul in
care nu mai sunt indeplinite conditiile de
la art. 24.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2) cu text nemodificat,
conform normelor de tehnicã
legislativã.

83. Art.26
alin.(3)

Navele nou construite in
santierele din Romania, ai caror
beneficiari sunt persoane juridice sau
fizce straine vor naviga in perioada
probelor de mare, pe baza unui permis
provizoriu de arborare a pavilionului
roman, emis de capitania portului in raza
careia a fost executata constructia, la
cererea constructorului.

Dupa perfectarea actelor de
predare - primire si prezentarea acestora
la capitania portului,  navele vor naviga
in baza actului de nationalitate emis de
autoritatea competenta  a statului de
inregistrare sau a unui permis provizoriu
emis de misiunea diplomatica a statului
respectiv.

(3) Navele nou construite in santierele
din Romania, ai caror beneficiari sunt
persoane juridice sau fizce straine vor naviga
in perioada probelor de mare, pe baza unui
permis provizoriu de arborare a pavilionului
roman, emis de capitania portului in raza
careia a fost executata constructia, la cererea
constructorului. Dupa perfectarea actelor de
predare - primire si prezentarea acestora la
capitania portului,  navele vor naviga in baza
actului de nationalitate emis de autoritatea
competenta  a statului de inregistrare sau a
unui permis provizoriu emis de misiunea
diplomatica a statului respectiv.

Raportorii

- Se ordoneazã în
alineate succesiunea tezelor
din text cu numerotarea
alin.(3).
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84. Capitolul

III
Despre personalul de navigatie Personalul de navigatie

Raportorii
Reformulare

85. Secþiunea
I

Dispozitii generale privind
personalul de navigatie

Nemodificat

86. Art.27
alin.(1)

Personalul care participa la
realizarea activitatilor de navigatie civila
este alcatuit din personalul navigant
(marinari) si personalul de uscat.

(1) Personalul care participa la
realizarea activitatilor de navigatie civila este
alcatuit din personalul navigant si personalul
de uscat.

Raportorii

- Nu se admit
paranteze.

- Se numeroteazã
alin.(1).

87. Art.27
alin.(2)

Este marinar de navigatie civila
orice persoana care indeplineste
conditiile de calificare profesionala
cerute pentru prestarea unui serviciu la
bord, poseda carnet de marinar si este
inscris ca personal navigant in registrele
matricole ale unei capitanii de port.

(2) Este marinar de navigatie civila
orice persoana care indeplineste conditiile de
calificare profesionala cerute pentru prestarea
unui serviciu la bord, poseda carnet de
marinar si este inscris in registrul matricol
al personalului navigant þinut de capitania
de port.

Raportorii

- Precizarea denumirii
registrului matricol, pentru a
nu se confunda cu registrul
matricol de evidenþã a
navelor.

- Se numeroteazã
alin.(2).

88. Art.28
alin.(1)

Personalul navigant imbarcat
este alcatuit din totalitatea marinarilor
care indeplinesc o functie la bordul unei
nave si sunt inscrisi in rolul de echipaj al
acesteia.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1) cu text nemodificat,
conform normelor de tehnicã
legislativã.

89. Art.28
alin.(2)

Pentru exercitarea fiecaruia din
serviciile la bord este necesara
indeplinirea unor conditii de virsta,
studii, stagiu si brevet sau certificat de

(2) Nemodificat - Idem pentru alin.(2).
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capacitate, precum si a unor conditii
psiho - fiziologice, corespunzatoare
functiei, stabilite de Ministerul
Transporturilor.

90. Art.28
alin.(3)

Sunt asimilati personalului
navigant, inspectorii de navigatie civila
si ofiterii din cadrul capitaniilor de port.

(3) Nemodificat - Idem pentru alin.(3).

91. Art.28
alin.(4)

Personalul de uscat este format
din specialisti care ocupa functii
echivalente si concura la siguranta
navigatiei in institutiile sau societatile in
care isi desfasoara activitatea. Functiile
echivalente la uscat se stabilesc prin
regulamentul de aplicare al prezentei
ordonante.

(4) Nemodificat - Idem pentru alin.(4).

92. Art.28
alin.(5)

Pentru persoanele fizice care
exercita activitati de navigatie pe
ambarcatiuni de agrement sau pentru
transport in interes propriu, Ministerul
Transporturilor va stabili portiunile din
apele nationale navigabile pentru
folosirea carora este necesara
indeplinirea vreuneia din conditiile
prevazute pentru personalul navigant de
pe navele comerciale, tehnice si cele
pentru serviciile necomerciale si
posedarea unui permis de conducere de

(5) Pentru persoanele fizice care
exercita activitati de navigatie pe
ambarcatiuni de agrement sau pentru
transport in interes personal, Ministerul
Transporturilor va stabili portiunile din apele
nationale navigabile pentru folosirea carora
este necesara indeplinirea vreuneia din
conditiile prevazute pentru personalul
navigant de pe navele comerciale, tehnice si
cele pentru serviciile necomerciale si
posedarea unui certificat de capacitate.

Dep.Robert Raduly

- Corelare cu termenii
acceptaþi în Ordonanþa
19/1997.

- Permisul de conducere
a ambarcaþiunii se numeºte
certificat de capacitate.
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ambarcatiune.

93. Art.29
alin.(1)

Personalul de specialitate al
santierelor care participa la efectuarea
probelor navelor nou construite sau
iesite din reparatii va fi imbarcat, pe
perioada probelor, fara a poseda carnet
de marinar.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1) cu text nemodificat,
conform normelor de tehnicã
legislativã.

94. Art.29
alin.(2)

Ministerul Transporturilor va
stabili personalul navigant care trebuie
sa fie ambarcat pe aceste nave, pe
perioada probelor, in afara personalului
de specialitate al santierului constructor.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2) cu text nemodificat,
conform normelor de tehnicã
legislativã.

95. Art.30 Ambarcarea la bordul navelor si
a altor persoane decit cele care formeaza
echipajul navei se poate face in limita
stricta a mijloacelor de salvare existente
la bord, cu acordul si pe raspunderea
proprietarului navei si cu aprobarea
capitaniei din portul de ambarcare.

Nemodificat

96. Secþiunea
II

Despre echipajul navelor  Echipajul navelor
Raportorii

- Reformulare

97. Art.31 Personalul navigant imbarcat,
inclusiv comandantul navei, formeaza
echipajul navei si se imparte pe locuri de

Nemodificat
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munca, astfel:

a) de punte;
b) de masini;
c) de telecomunicatii
d) medico-sanitar;
e) administrativ si auxiliar.

98. Art.32
alin.(1)

Din punct de vedere al ierarhiei
echipajul se imparte astfel:

- comnadant;
- navigatori cu brevete

(ofiteri);
- navigatori cu certificate de

capacitate;
- alti membrii de echipaj;

(1) Din punct de vedere al ierarhiei
echipajul se imparte astfel:

- comandant;
- navigatori cu brevete;
- navigatori cu certificate de

capacitate;
- alti membrii de echipaj;

Raportorii

- Se numeroteazã
alin.(1) cu text nemodificat,
conform normelor de tehnicã
legislativã.

- Paranteza nu se
justificã.

99. Art.32
alin.(2)

Structura ierarhiei si atributiile
functiilor la bordul navelor se stabilesc
de Ministerul Transporturilor si
regulamentul serviciului la bordul
navelor.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2) cu text nemodificat,
conform normelor de tehnicã
legislativã.

100. Art.32
alin.(3)

Regulamentul serviciului la bord
se completeaza cu circulare si
instructiuni emise de armatori si
operatori, in masura in care acestea nu
contravin regulamentului serviciului la
bord.

(3) Regulamentul serviciului la bord
se completeaza cu circulare si instructiuni
emise de proprietari si operatori, in masura
in care acestea nu contravin regulamentului
serviciului la bord.

Raportorii

- Se numeroteazã
alin.(3).

- Termenul de proprietar
este vizat în text, armatorul
nefiind proprietar în sensul
legislaþiei române.
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101. Art.32

alin.(4)
Pentru desfasurarea in conditii

de securitate a activitatii la bord si
pentru siguranta navigatiei toate navele
vor avea la bord personalul mentionat in
certificatul pentru echipajul minim de
siguranta.

(4) Nemodificat - Se numeroteazã alin.(4)
cu text iniþial.

102. Art.33 Functiile ce pot fi indeplinite pe
baza brevetelor sau a certificatelor de
capacitate sunt numai cele prevazute in
aceste acte.

Nemodificat

103. Art.34
alin.(1)

Brevetele si certificatele de
capacitate se obtin dupa trecerea unui
examen, dat in fata unei comisii stabilite
de Ministrerul Transporturilor.

(1) Brevetele si certificatele de
capacitate se elibereaza de Ministerul
Transportului ºi se obþin dupa trecerea unui
examen, dat in fata unei comisii stabilite de
acesta.

Raportorii

- Este necesarã
introducerea autoritãþii care
elibereazã Brevetele ºi
Certificatele.

104. Art.34
alin.(2)

Imbarcarea marinarilor care au
intrerupt serviciul la bord pentru o
perioada mai mare de 5 ani, se va putea
face numai dupa reconfirmarea
brevetului sau a certificatului de
capacitate, acordata de catre unitatea
emitenta.

(2) Imbarcarea marinarilor care au
intrerupt serviciul la bord pentru o perioada
mai mare de 5 ani, se va putea face numai
dupa reconfirmarea brevetului sau a
certificatului de capacitate, acordata de catre
emitent.

- Numerotarea alin.(2).
- Termenul eliminat nu

este util în text.

105. Art.34
alin.(3)

Procedura de reconfirmare a
brevetelor si certificatelor de capacitate
se stabileste de Ministerul

(3) Nemodificat - Numerotarea alin.(3)
cu textul iniþial.
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Transporturilor.

106. Art.35
alin.(1)

In vederea inscrierii la examen
pentru obtinerea unui brevet sau
certificat de capacitate, personalul
navigant este obligat  sa participe la
cursuri de pregatire si perfectionare in
conformitate cu reglementarile nationale
si a conventiilor internationale la care
Romania este parte.

(1) In vederea inscrierii la examen
pentru obtinerea unui brevet sau certificat de
capacitate, personalul navigant este obligat
sa participe la cursuri de pregatire si
perfectionare organizate in conformitate cu
reglementarile interne si a conventiilor
internationale la care Romania este parte.

Dep. Haralambie Irimescu

- Conformitatea se
referã la organizarea
cursurilor ºi nu la
participarea la aceste cursuri.

- Numerotarea alin.(1).

107. Art.35
alin.(2)

Ministerul Transporturilor va
emite reglementari cu privire la durata si
continutul cursurilor de pregatire, a
modului de obtinere a brevetelor si
certificatelor de capacitate, precum si cu
privire la anularea  sau suspendarea
certificatelor de capacitate si a
brevetelor dobandite prin exemen.

(2) Nemodificat - Numerotarea alin.(2)
cu textul iniþial.

108. Art.36
alin.(1)

Echipajul navelor sub pavilion
roman va fi format de regula din
marinari romani.

In cazul unor situatii deosebite,
cind armatorul sau operatorul nu poate
asigura completarea echipajului cu
marinari romani, va putea ambarca
marinari straini care indeplinesc
conditiile de capacitate profesionala
cerute de legea romana.

(1) Echipajul navelor sub pavilion
roman va fi format de regula din marinari
romani. In cazul unor situatii deosebite, când
proprietarul sau operatorul nu poate asigura
completarea echipajului cu marinari romani,
va putea ambarca marinari straini care
indeplinesc conditiile de capacitate
profesionala cerute de legea romana,
numãrul acestora neputând depãºi
jumãtate din totalul echipajului.

- Corelare cu termenii
acceptaþi în articolele
precedente.

- Trebuie asiguratã o
mãsurã de protecþie a
echipajelor româneºti.

- Numerotarea alin.(1).
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Dep.Ioan Bivolaru

109. Art.36
alin.(2)

La navele care arboreaza
pavilion roman functia de comandant
poate fi indeplinita numai de un cetatean
roman posesor al brevetului sau
certificatului de capacitate corespunzator
functiei.

In situatii exceptionale si
numai cu aprobarea Ministerului
Transporturilor, la bordul navelor
arborand pavilion roman, comandantul
poate fi de alta nationalitate decat cea
romana.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2).

- Se restructureazã
textul alin.(2) pentru aceeaºi
reglementare cu douã teze.

110. Art.36
alin.(3)

Marinarii straini angajati pe
navele sub pavilion roman sunt obligati
sa respecte legislatia romana si au
aceleasi drepturi si obligatii ca si
marinarii cetateni romani.

(3) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(3) cu textul iniþial.

111. Art.37
alin.(1)

Marinarii, cetateni romani,
posesori ai unui certificat de capacitate
sau brevet eliberat de autoritatile
romane, se pot angaja pe nave sub
pavilion strain numai prin agentii de
echipaje autorizate de Ministerul
Transporturilor si cu notificarea celei
mai apropiate capitanii de port cu privire
la data inceperii contractului, numele

(1) Marinarii cetateni romani,
posesori ai unui certificat de capacitate sau
brevet eliberat de autoritatile romane, se pot
angaja pe nave sub pavilion strain numai prin
agentii de echipaje autorizate de Ministerul
Transporturilor si cu notificarea celei mai
apropiate capitanii de port cu privire la data
inceperii contractului, numele proprietarului
sau operatorului, numele navei si portul de

- Corelare cu termenii
acceptaþi în articolele
precedente.

- Se numeroteazã
alin.(1) potrivit normelor de
tehnicã legislativã în vigoare.
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armatorului sau operatorului, numele
navei si portul de ambarcare.

ambarcare.
Raportorii

112. Art.37
alin.(2)

Nerespectarea procedurilor din
prezentul articol duce la imposibilitatea
verificarii stagiilor de ambarcare -
conditie esentiala pentru inscrierea la
examenele de brevet sau certificat de
capacitate. 

(2) Nerespectarea procedurilor din
prezentul articol duce la imposibilitatea
verificarii stagiilor de ambarcare - conditie
esentiala pentru inscrierea la examenele
pentru obþinerea brevetului sau a
certificatului de capacitate¸ dupã caz,
precum si pentru stabilirea unor drepturi,
conform legii.

Dep.Dan Ioan Popescu
Dep.Ioan Bivolaru
Dep.Barbu Piþigoi

- Idem.
- Lipsa unor evidenþe în

continuitatea activitãþii poate
afecta stabilirea unor drepturi
legale.

113. Secþiunea
III

Drepturile si obligatiile
personalului navigant

Nemodificat

114. Art.38
alin.(1)

Incheierea, modificarea si
desfacerea contractului de munca a
personalului navigant se efectueaza
potrivit legislatiei muncii.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1) cu textul iniþial.

115. Art.38
alin.(2)

Daca desfacerea contractului de
munca a intervenit in afara porturilor
romanesti, operatorul sau armatorul
navei au obligatia repatrierii pe proprie
cheltuiala a personalului navigant a carui
contract de munca a fost desfacut.

(2) Daca desfacerea contractului de
munca a intervenit in afara porturilor
romanesti, operatorul sau proprietarul navei
au obligatia repatrierii pe proprie cheltuiala a
personalului navigant al carui contract de
munca a fost desfacut.

Raportorii

- Pentru a nu se
interpreta se face referire la
proprietar.
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116. Art.39

alin.(1)
Personalul navigant are dreptul

la cazare gratuita pe nava, la hrana si
diurna in valuta pe timpul cat se afla
imbarcat in conditiile stabilite prin
contractul colectiv de munca si prin
contractul individual de ambarcare.

(1) Pe timpul cat se afla imbarcat,
personalul navigant are dreptul la cazare
gratuita pe nava, la hrana sau alocatie zilnica
de hrana in conditiile stabilite prin contractul
colectiv de munca si prin contractul
individual de ambarcare.

Raportorii

- Existã alocaþia zilnicã
pentru hranã în situaþia când
nu se poate asigura hrana de
cãtre operatorul navei.

117. Art.39
alin.(2)

Alineat nou (2) In timpul în care nava
efectueaza voiaj international, personalul
navigant are dreptul la diurna In valuta
din care se retine contravaloarea hranei
asigurata la bord. Nivelul diurnei se
stabileste prin contractul colectiv de
munca si contractul individual de
ambarcare.

Raportorii

- Trebuie reglementatã
condiþia acordãrii diurnei în
valutã.

118. Art.40 Pentru echipamentul propriu
pierdut sau distrus in timpul imbarcarii,
din cauza serviciului sau a unui
eveniment de navigatie si fara culpa sa,
personalul navigant are dreptul la o
despagubire stabilita (sacul marinarului)
prin contractul colectiv de munca si / sau
prin contractul individual de ambarcare.

Nemodificat

119. Art.41 Comandantul navei exercita
comanda pe nava, in care scop este
investit cu autoritate asupra persoanelor

Nemodificat
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imbarcate si indeplineste atributiile ce-i
revin potrivit dispozitiilor legale si
conventiilor internationale la care statul
roman este parte.

120. Art.42
alin.(1)

In cazul in care comandantul,
indiferent din ce motiv se afla in
imposibilitatea de a exercita comanda
navei, aceasta trece de drept asupra
secundului se apoi asupra ofiterilor de
punte in ordine ierarhica, facandu-se
mentiuni despre aceasta in jurnalul de
bord de catre acela care preia comanda
navei.

(1) In cazul in care comandantul, se
afla in imposibilitatea de a exercita comanda
navei, aceasta trece de drept asupra
secundului se apoi asupra ofiterilor de punte
in ordine ierarhica, facandu-se mentiuni
despre aceasta in jurnalul de bord de catre
acela care preia comanda navei.

Raportorii

- Motivaþia nu este
relevantã.

- Se numeroteazã
alin.(1).

121. Art.42
alin.(2)

La navele fluviale si alte nave de
navigatie interioara care nu au secund
sau ofiter de navigatie la bord, comanda
navei trece asupra pilotului.

(2) La navele fluviale si alte nave de
navigatie interioara care nu au secund sau
ofiter de navigatie la bord, comanda navei
trece asupra pilotului, daca acesta face parte
din echipajul navei.

Raportorii

- Pentru a nu acorda
comanda pilotului ocazional
aflat la borul navei.

-  Se numeroteazã
alin.(2).

122. Art.42
alin.(3)

Functiile care pot avea si
atributia de secund vor fi stabilite prin
regulamentul serviciului la bord.

(3) Nemodificat -  Se numeroteazã
alin.(3) potrivit normelor de
tehnicã legislativã cu textul
iniþial.

123. Art.43 Comandantii navelor sunt
obligati sa aduca la cunostinta capitaniei
portului in care se afla si celui caruia ii

Comandantii navelor sunt obligati sa
aduca la cunostinta capitaniei portului in care
se afla si celui caruia ii apartine nava orice

- Acord gramatical.
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apartine nava orice evenimente petrecute
pe nava in timpul cat nava se afla in port
sau in navigatie, ca: abordaj, avarie,
incendiu, inec, acte de indisciplina sau
revolta la bord si alte asemenea.

evenimente petrecute pe nava in timpul cat
nava se afla in port sau in navigatie, ca:
abordaj, avarie, incendiu, inec, acte de
indisciplina sau revolta la bord si altele
asemenea.

Raportorii

124. Art.44
a)

Raportul privind evenimentele
produse pe o nava aflata in stationare
sau in navigatie, cum sunt abordajele,
avariile, sinistrele si naufragiile,
interesand nava, incarcatura, pasagerii si
echipajul, se depune de catre
comnadantul navei dupa cum urmeaza:

a) Pentru orice nava,
indiferent de pavilion:

- la capitania portului in a
carei zona teritoriala s-a produs
evenimentul, daca acesta a avut loc in
apele nationale romane;

- la capitania primului port
roman de intrare in tara unde nava
opreste, daca evenimentul s-a produs in
marea libera sau in apele fluviale, intre
primul port strain si primul port din
apele nationale romane.

Raportul privind evenimentele
produse pe o nava aflata in stationare sau in
navigatie, cum sunt abordajele, avariile,
sinistrele si naufragiile, interesand nava,
incarcatura, pasagerii si echipajul, se depune
de catre comnadantul navei dupa cum
urmeaza:

a) Pentru orice nava, indiferent
de pavilion:

- la capitania portului in a carei
zona teritoriala s-a produs evenimentul, daca
acesta a avut loc in apele nationale romane;

- la capitania primului port
roman de intrare in tara unde nava opreste,
daca evenimentul s-a produs in marea libera
sau in apele fluviale, intre ultimul port strain
si primul port din apele nationale romane.

Raportorii

- Raportul se predã
pentru evenimentele
petrecute între douã porturi la
portul de destinaþie.

125. Art.44
b)

b) Pentru navele sub pavilion
roman aflate in mars:

- la autoritatea locala

Nemodificat
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competenta, daca evenimentul s-a
produs in apele unui stat strain unde
nava se afla in navigatie sau in
stationare, instiintandu-se si oficiul
consular sau sectia consulara a misiunii
diplomatice romane;

- la autoritatea locala
competenta din primul port de oprire,
daca evenimentul s-a produs in marea
libera sau intre porturi fluviale straine,
instiintandu-se si oficiul consular sau
sectia consulara a misiunii diplomatice
romane.

126. Art.45
alin.(1)

Raportul se depune in cel mult
24 de ore de la sosirea ori adapostirea
navei in port sau de la producerea
evenimentului cand acesta a avut loc in
timpul stationarii in port. In cazul in care
raportul se depune peste acest termen,
comandantul raspunde de disparitia
probelor sau de imposibilitatea
conservarii lor, din cauza acestor
intrarziei.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1) cu textul iniþial.

127. Art.45
alin.(2)

In cazul unor evenimente
petrecute pe o nava sub pavilion strain
sau intre doua nave sub pavilion strain,

care nu lezeaza interesele statului roman,
depunerea raportului este facultativa.

(2) Nemodificat - Idem pentru alin.(2).
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128. Art.45

alin.(3)
Prin raport, in sensul

dispozitiilor art. 44 si din prezentul
articol, se intelege protestul sau
reclamatia ce se face de comandantul
navei in toate cazurile de avarii.

(3) Nemodificat - Idem pentru alin.(3).

129. Capitolul
IV

Operatiuni efectuate cu
mijloace de transport pe apa

Operatiuni efectuate cu mijloacele
 de transport naval

Raportorii

- Reformulare conform
prevederilor OG 191997.

130. Secþiunea
I

Dispozitii generale privind
activitatea de transport pe apa

Dispozitii generale privind
activitatea de transport naval
Raportorii

- Reformulare potrivit
denumirii capitolului.

131. Art.46 Activitatea principala efectuata
cu navele romanesti este transportul de
marfuri si calatori pentru beneficiari
interni si externi in conditii stabilite prin
contracte comerciale.

De asemenea, navele romanesti
pot fi utilizate si pentru activitati de
pescuit, de constructii hidrotehice, de
cercetari, de exploatare a resurselor
marii, fundului marii sau subsolului
acesteia, precum si pentru activitati
auxiliare ca : remorcaj, operatiuni de
intretinere a cailor de comunicatie pe
apa, pilotaj, ramfluarea navelor, salvare,
depoluare si alte servicii.

Nemodificat
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132. Art.47 Activitatile de transport prestate

de nave romanesti pentru beneficiari
romani si straini se pot face numai in
conditii de piata libera.

Nemodificat

133. Secþiunea
II

Operatiuni care se efectueaza
numai cu nave sub pavilion roman

Nemodificat

134. Art.48 In porturile, marea teritoriala si
in apele interioare ale Romaniei,
urmatoarele activitati privind navele sub
orice pavilion se efectueaza cu mijloace
navale si de uscat apartinand persoanelor
juridice sau fizice romane:

Activitãþile ce se efectueazã în apele
nationale navigabile ale Romaniei, cu nave
sub pavilion roman apartinand persoanelor
juridice sau fizice romane sunt:

Raportorii

- Apele naþionale
navigabile cuprind ºi
celelalte zone potrivit art.5.

- Prevederile se
limiteazã la navele sub
pavilion român, excluzându-
se mijloacele de uscat care
aparþin unor operatori
autorizaþi.

135. Art.48
a)

a) remorcajul si manevrele in
porturi, rade si bazine

a) remorcajul de manevra in porturi,
rade si bazine;

Raportorii

- Se defineºte remorcajul de
manevrã.

136. Art.48
 b)

b) remorcajul de la un port
romanesc la alt port romanesc, afara
numai daca conventii internationale la
care statul Roman este parte, prevad
altfel;

b) remorcajul de la un port romanesc
la alt port romanesc, daca prin conventiile si
acordurile internationale la care Romania
este parte, nu se prevede altfel;

Raportorii

- Se includ ºi acordurile
internaþionale.
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137. Art.48

 c)
c) serviciul de pilotaj ; Nemodificat

138. Art.48
d)

d)transportul de marfuri, posta si
pasageri efectuat prin imbarcare de pe
teritoriul statului roman cu destinatia
catre un alt punct al aceluiasi teritoriu
(cabotaj);

d) cabotajul, respectiv transportul de
marfuri, posta si pasageri, efectuat prin
imbarcare dintr-un punct al teritoriului
României cu destinatia catre un alt punct al
aceluiasi teritoriu;

Raportorii

- Se redefineºte cabotajul,
eliminând paranteza din
textul iniþial.

139. Art.48 e)

f)

g)
h)

i)
j)

e)asistenta si salvarea in apele
nationale a navelor, aeronavelor,
hidroavioanelor si incarcaturii acestuaia;

f) scoaterea navelor,
epavelor si incarcaturilor acestuia;

g) pescuitul
h) serviciile de interes local

pentru desfasurarea activitatii organelor
adminstratiei de stat in porturi, in apele
nationale si alte asemenea;

i) constructii hidrotehnice;
j)explorarea si exploatarea

marii sau fundului marii conform
dispozitiilor legale;

Nemodificat

140. Art.49
alin.(1)

Remorcherele, slepurile si
tancurile fluviale sau de bunkerare
autopropulsate sub pavilion strain pot
face manevre la iesirea si la plecarea din
port sau rada cu navele pe care le-au
remorcat. Aceste nave aflate in cursa in

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1) conform normelor de
tehnicã legislativã în vigoare
cu textul iniþial.
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porturile romanesti, pot efectua
remorcarea si manevra si a altor nave ale
societatilor carora le apartin chiar daca
aceste nave nu pleaca remorcate de
acestea.

141. Art.49
alin.(2)

Ministerul Transporturilor poate
autoriza ca operatiunile prevazute la art.
48 lit. b, d e, f si i sa se efectueze si de
nave sub pavilion strain.

(2) Ministerul Transporturilor, In
cazuri justificate, poate autoriza ca
operatiunile prevazute la art. 48 lit. b, d e, f si
i sa se efectueze si de nave sub pavilion
strain.

Raportorii

- Idem pentru alin.(2).
- Autorizarea în cazuri

justificate acordã protecþie
operatorilor români.

142. Secþiunea
III

Obligatia de asistenta si
salvare

Nemodificat

143. Art.50
alin.(1)

Comandantul unei nave sub
pavilion roman care primeste un mesaj
indicand ca o nava se afla in pericol, este
obligat ca, in masura in care nu-si pune
in primejdie nava, echipajul sau
pasagerii, sa se deplaseze cu toata viteza
catre acea nava, pentru asistenata si
salvarea persoanelor aflate in pericol la
bordul acelei nave.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1) conform normelor de
tehnicã legislativã cu textul
iniþial.

144. Art.50
alin.(2)

Aceeasi obligatie o are
comandantul si in cazul persoanelor
aflate in pericol, pe ambarcatiuni sau
plute de salvare.

(2) Nemodificat - Idem pentru alin.(2).
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145. Art.50

alin.(3)
In caz de imposibilitate sau daca,

in circumstantele speciale in care s-ar
afla, comandantul socoteste ca nu este
rational si nici necesar sa acorde ajutorul
sau, el este obligat sa inscrie in jurnalul
de bord motivul pentru care nu poate sa
faca aceasta.

(3) In caz de imposibilitate sau daca,
in circumstantele speciale in care s-ar afla,
comandantul considera ca nu este rational si
nici necesar sa acorde ajutorul sau, el este
obligat sa inscrie in jurnalul de bord motivul
pentru care nu poate sa faca aceasta.

Raportorii

- Termenul propus este
mai potrivit pentru
exprimarea din text.

- Se numeroteazã
alin.(3).

146. Art.51 Comandantul de nava este
obligat a acorda, dupa abordaj, asistenta
celeilalte nave, echipajului si pasagerilor
acesteia si, in masura posibilului, a
indica celeilalte nave numele propriei
sale nave, portul sau de inmatriculare si
portul cel mai apropiat la care va ajunge.

Nemodificat

147. Art.52 Comandantului unei nave  care
se afla in calatorie sau este gata de
plecare, nu mai are obligatia de a da
asistenta si salvare, in cazul in care
comandantul navei aflate in pericol
refuza expres ajutorul, precum si atunci
cand s-a primit informatia ca ajutorul nu
mai este necesar.

Motivele de neacordare a
ajutorului prevazut in prezentul articol
se vor consemneaza in jurnalul de bord.

Nemodificat

148. Art.53 Asistenta si salvarea navei si a
bunurilor aflate pe aceasta se face

Nemodificat
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potrivit intelegerii cu comandantul navei
sau cu armatorul sau cu operatorul
acesteia.

Intelegerea poate fi scrisa sau
transmisa prin orice mijloc de
comunicatie si consemnata in jurnalul de
bord.

Cand nava reprezinta un pericol
de navigatie si comandantul sau
armatorul sau operatorul navei intarzie
nejustificat incheierea unei intelegeri
pentru asistenta sau salvare, capitania
portului in jurisdictia careia se afla nava
va ordona salvarea acesteia, pe
cheltuiala  intereselor navei si ale marfii
aflate la bordul acesteia, dispozitiile
capitaniei devenind obligatorii.

149. Art.54
alin.(1)

In toate cazurile de sinstru,
calamitate, de pericol sau de interes
general, ivite la uscat, in apele portuare
si in rada, capitania portului
coordoneaza toate actiuniile si asigura
disciplina in realizarea acestora.

Capitania va putea cere
concursul navelor si echipajelor aflate in
port sau in apropiere, precum si a
oricaror persoane care exercita o
profesie in port sau lucreaza in mod
obisnuit pe chei sau in apele nationale,

Nemodificat
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acestea fiind obligate sa dea srijinul
solicitat si sa respecte ordinele date de
capitanie.

150. Art.54
alin.(2)

Actul de confirmare a executarii
operatiunilor de salvare in conformitate
cu art. 53 alin.3 si cu prezentul articol,
intocmit de capitania portului avand
anexat calculul cheltuielilor facute de
persoanele juridice si fizice creditoare si
verificat si aprobat de Ministerul
Transporturilor, constitue titlu
executoriu pentru cheltuielile efectuate
cu salvarea navei.

(2) Actul de confirmare a executarii
operatiunilor de salvare in conformitate cu
art. 53 si cu prezentul articol, intocmit de
capitania portului avand anexat calculul
cheltuielilor facute de persoanele juridice si
fizice creditoare constitue titlu executoriu
pentru cheltuielile efectuate cu salvarea
navei.

Raportorii

- Ministerul Transporturilor
nu are nici o abilitare în acest
sens, verificarea ºi aprobarea
respectivã nefiind relevantã.
- Art.53 are un singur alineat.

151. Art.55 Despre sinistrul navelor straine
va fi informat imediat si oficiul consular
al statului al carui pavilion il poarta
nava.

In cazul sinistrului unei nave sub
pavilionul unui stat strain cu care statul
roman a incheiat conventii internationale
se vor aplica dispozitiile din aceste
conventii privind termenele, conditiile
de informare si relatiile cu oficiul
consular al statului strain.

Nemodificat

152. Art.56 Acordarea de asistenta si salvare
a navelor si conditiile de executare a
acestora, prevazute in prezenta sectiune,

Nemodificat
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se aplica in mod corespunzator si in
cazul cand pe mare sau in apele
nationale se afla in pericol aeronave ori
persoane aflate sau cazute de la bordul
acestora.

153. Art.57
alin.(1)

Sistemul de salvare pe mare si
pe apele interioare navigabile se
organizeaza de Ministerul
Transporturilor impreuna cu Ministerul
Apararii Nationale si Ministerul de
Interne.

(1) Sistemul de salvare pe mare si pe
apele interioare navigabile se organizeaza de
Ministerul Transporturilor în colaborare cu
Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de
Interne.

Raportorii

- Ministerul
Transporturilor este
principalul organizator.

154. Art.57
alin.(2)

Organizarea posturilor de
salvare si prim ajutor pe plaja si in
stranduri se face potrivit normelor
tehnice stabilite de Ministerul
Transporturilor de catre persoanele
juridice sau fizice carora le apartin.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2) conform normelor de
tehnicã legislativã, cu textul
iniþial.

155. Secþiunea
IV

Despre retributia pentru
asistenta si salvare

Retributia pentru asistenta si
salvare

Raportorii

- Reformulare

156. Art.58
alin.(1)

Asistenta acordata navelor sau
aeronavelor aflate in pericol pe mare si
salvarea lor dau dreptul celui care a
acordat asistenta si salvatorului la o
retributie ce se va stabili tinand seama
de :

(1) Nemodificat - Numerotarea alin.(1)
potrivit normelor de tehnicã
legislativã, cu textul iniþial.
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- pericolul in care s-a aflat nava

asistata ori salvata;
- promptitudinea interventiei si

timpul intrebuintat pentru aceasta;
- pericolul la care s-au expus

salvatorii si mijloacele intrebuintate;
- conditiile hidrometeorologice

pe timpul interventiei;
- valoarea bunurilor angajate in

actiune;
- eforturile depuse;
- priceperea dovedita pe timpul

interventiei;
- cheltuielile efectuate pentru

interventie;
- rezultatul util obtinut si

valoarea bunurilor salvate;

157. Art.58
alin.(2)

Prin valoarea bunurilor salvate
se intelege suma la care acestea au fost
evaluate, tinandu-se seama de de
posibilitatile de valorificare, iar daca au
fost vandute, suma rezultata din vanzare,
cu scaderea in ambele cazuri a
impozitelor si taxelor, precum si a
cheltuielilor.

(2) Nemodificat - Numerotarea alin.(2),
cu textul iniþial.

158. Art.58
alin.(3)

Alineat nou (3) Cautarea si salvarea
persoanelor în apele nationale navigabile
precum si în regiunile din apele

- Este necesarã
reglementarea privind
obligaþia salvatorului în cazul
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internationale stabilite In baza conventiilor
internationale la care Romania este parte,
se face gratuit In cadrul sistemului
organizat potrivit prevederilor art.57 ale
prezentei ordonante.

Raportorii

salvãrii persoanelor.

159. Art.59 Cuantumul retributiei, precum si
repartizarea acesteia intre salvatori se
stabilesc pe baza acordului intervenit
intre cei interesati iar in lipsa acordului
dupa caz de instantele judecatoresti,
arbitrajele de pa langa camerele de
comert si industrie in conformitate cu
competentele acestora, cu exceptia
cazului cand prin contractul de salvare
incheiat pentru o nava straina  s-a
prevazut competenta unui alt organ
jurisdictional.

Nemodificat

160. Art.60 Organele jurisdictionale vor
putea reduce sau anula retributia stabilita
conventional sau, dupa caz, vor putea
respinge ori admite numai in parte
cererea pentru stabilirea retributiei, daca
salvatorii, prin culpa lor, au facut
necesara asistarea ori salvarea sau daca
ei au savarsit infractiunea de furt, tainure
sau vreo alta infractiune cu privire la
bunurile pentru care s-a acoprdat

Nemodificat
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asistenta ori salvarea.

De asemenea, organele de
jurisdictie pot majora retributia
conventionala cuvenita salvatorilor in
cazurile in care meritele acestora au fost
mai mari decat cele estimate in contract,
atunci cand conditiile de salvare au fost
mai grele si unele cheltuieli mai mari
decat cele prevazute sau cand partea
salvata a ascuns situatia reala in care se
afla.

161. Art.61 Daca asistenta de salvare a fost
prestata de mai multe nave, retributia se
va repartiza intre ele potrivit aportului
fiecareia.

Nemodificat

162. Art.62 Asistenta si salvarea navelor
remorcate sau a incarcaturii lor de catre
nava care le remorcheaza, dau drept
salvatorilor la retributie numai in
cazurile cand evenimentul nu s-a produs
din culpa echipajului remorcherului sau
daca acesta a prestat servicii
exceptionale, care nu pot fi considerate
ca efectuate in in indeplinirea
contractului de remorcare.

Nemodificat
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163. Art.63 Dreptul la actiune pentru plata

de daune, cheltuieli sau retributii
datorate pentru asistenta sau salvarea
navei ori incarcaturii se prescrie in
termen de 3 ani de la terminarea
operatiunilor.

Nemodificat

164. Art.64 Comandantul si ceilalti membri
ai echipajului navelor care au participat
la operatiuni de asistenta si salvare,
precum si angajatii unitatilor de pe
uscat, care au contribuit efectiv la
organizarea si lucrarile pentru aceste
operatiuni de salvare, sunt indreptatiti a
primi o recompensa din retributia de
salvare, care se va stabili de la caz la caz
de Ministerul Transporturilor.

Personalul din cadrul
Ministerului Transporturilor si
personalul operativ din capitaniile de
port care coordoneaza sau participa
direct la operatiuni de salvare au dreptul
la o prima de salvare in cuantum de 5 la
suta din valoarea neta a retributiei de
salvare, pe care beneficiarii primei de
salvare sunt obligati sa o plateasca.

Recompensa se acorda si in
cazul cand operatiunile de asistenta si
salvare au avut loc intre nave apartinand
aceleiasi persoane juridice sau fizice.

Comandantul si ceilalti membri ai
echipajului navelor care au participat la
operatiuni de asistenta si salvare, precum si
angajatii unitatilor de pe uscat, care au
contribuit efectiv la organizarea si la lucrarile
pentru aceste operatiuni de salvare, sunt
indreptatiti a primi o recompensa din
retributia de salvare. Personalul din cadrul
Ministerului Transporturilor si personalul
operativ din capitaniile de port care
coordoneaza si participa direct la operatiuni
de salvare au dreptul la o prima de salvare in
cuantum de 5 la suta din valoarea neta a
retributiei de salvare, pe care beneficiarii
primei de salvare sunt obligati sa o plateasca.
Recompensa se acorda si in cazul cand
operatiunile de asistenta si salvare au avut loc
intre nave apartinand aceleiasi persoane
juridice sau fizice.

Raportorii

- Prevederea, dacã nu se
eliminã, complicã aplicarea
reglementarii si nu se
justifica.

- Reglementarea
articolului face obiectul unui
singur alineat cu trei teze.
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165. Secþiunea

V
Scoaterea navelor si epavelor

scufundate in apele nationale.
Regimul bunurilor gasite

Nemodificat

166. Art.65 Navele esuate, scufundate, parasite
sau abandonate in apele nationale
navigabile reprezinta un pericol pentru
siguranta navigatiei.

Nemodificat

167. Art.66
alin.(1)

Daca o nava esueaza sau se
scufunda in apele nationale navigabile,
capitania portului va fixa un termen
armatorului sau operatorului dupa caz,
pentru inceperea activitatii de dezesuare
sau ramfluare a navei si curatirea
fundului apei.

(1) Daca o nava esueaza sau se
scufunda in apele nationale navigabile,
capitania portului va fixa un termen
proprietarului sau operatorului dupa caz,
pentru inceperea activitatii de dezesuare sau
ramfluare a navei si curatirea fundului apei.

Dep.Nicolae Dãrãmuº

- Corelare cu termenii
acceptaþi în articolele
precedente.

- Se numeroteazã
alin.(1) potrivit normelor de
tehnicã legislativã în vigoare.

168. Art.66
alin.(2)

In functie de situatia concreta,
acest termen va fi cuprins intre 10 zile si
2 luni de la data notificarii. In caz de
neindeplinire a acestei obligatii
administratorul zonei, la solicitarea
capitaniei va executa aceste operatiuni in
contul armatorului.

(2) In functie de situatia concreta,
acest termen va fi cuprins intre 10 zile si 2
luni de la data notificarii. In caz de
neindeplinire a acestei obligatii
administratorul zonei, la solicitarea capitaniei
va executa aceste operatiuni in contul
proprietarului.

Dep.Nicolae Dãrãmuº

- Idem pentru alin.(2).

169. Art.67
alin.(1)

Orice marfuri sau alte bunuri
scufundate in porturi, rade sau pe caile
navigabile vor fi scoase de armatorii sau
operatorii navei sau de proprietarii

(1) Orice marfuri sau alte bunuri
scufundate in porturi, rade sau pe caile
navigabile vor fi scoase de proprietarii sau
operatorii navei sau de proprietarii marfurilor

- Corelare cu termenii
acceptaþi în articolele
precedente.

- Se numeroteazã
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marfurilor in termenul stabilit de
capitania de port.

in termenul stabilit de capitania de port.
Raportorii

alin.(1) potrivit normelor de
tehnicã legislativã.

170. Art.67
alin.(2)

In functie de situatia concreta acest
termen va fi cuprins intre 10 zile si 2
luni de la data notificarii. In caz de
neindeplinire a acestei obligatii
administratorul zonei, la solicitarea
capitaniei va executa aceste operatiuni in
contul armatorului si/sau a intereselor
marfii.

(2) In functie de situatia concreta
acest termen va fi cuprins intre 10 zile si 2
luni de la data notificarii. In caz de
neindeplinire a acestei obligatii
administratorul zonei, la solicitarea capitaniei
va executa aceste operatiuni in contul
proprietarul si/sau a intereselor marfii.

Raportorii

- Idem pentru alin.(2).

171. Art.67
alin.(3)

Agentul economic care efectueaza
scoaterea in conditiile din prezentul
articol este in drept sa vanda, cu avizul
capitaniei bunurile ce nu se pot pastra
sau a caror conservare necesita o
cheltuiala prea mare fata de valoarea lor,
sumele obtinute urmand a fi conservate.

(3) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(3), nemodificat.

172. Art.68
alin.(1)

Dupa terminarea operatiunilor de
scoatere a navei si incarcaturii, capitania
portului din zona careai s-a intamplat
sinistrul va face publicitate pentru
instiintarea persoanelor interesate,
invitandu-le sa dovedeasca drepturile ce
le au asupra bunurilor salvate.

Instiintarea se va face prin
publicarea anuntului intr-un ziar local,
intr-unul national si intr-unul

(1) Dupa terminarea operatiunilor de
scoatere a navei si incarcaturii, capitania
portului din zona careai s-a intamplat sinistrul
va face publicitate pentru instiintarea
persoanelor interesate, invitandu-le sa
dovedeasca drepturile ce le au asupra
bunurilor salvate. Instiintarea se va face prin
publicarea anuntului intr-un ziar local, intr-
unul national si intr-unul international
precum si prin afisare la sediul capitaniei

- Se numeroteazã
alin.(1).

- Reglementarea face
obiectul unui singur alineat
cu douã teze, restructurat.
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international si prin afisare la sediul
capitaniei portului.

portului.
Raportorii

173. Art.68
alin.(2)

Daca in termen de 3 luni de la data
instiintarii cei interesati nu se prezinta
pentru a-si lua in primire bunurile
salvate se poate proceda la vinzarea
acestora si consemnarea sumei rezultate
dupa scaderea cheltuielilor efectuare cu
ocazia operatiunilor de ramfluare a
navei, a remuneratiei de salvare, a
taxelor si sumelor datorate bugetului si a
altor cheltuieli rezultate din indeplinirea
procedurii prevazute in prezentul articol.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2), cu textul iniþial.

174. Art.68
alin.(3)

Daca pana la implinirea unui an de
la data consemnarii sumei rezultate din
vinzare,  cei interesati nu si-au
valorificat drepturile sau daca pretentiile
formulate inlauntrul aceluiasi termen in
fata organelor de jurisdictie au fost
respinse prin hotarare definitiva, suma
consemnata se face venit statului.

(3) Nemodificat - Idem pentru alin.(3),
nemodificat.

175. Art.69
alin.(1)

In cazul cand se considera ca
esuarea sau scufundarea unei nave in
porturi, rade, canale de acces in locuri de
intrare si iesire a navelor constitue un
pericol iminent pentru navigatie
capitania portului va dispune ca

(1) In cazul cand se considera ca
esuarea sau scufundarea unei nave in porturi,
rade, canale de acces in locuri de intrare si
iesire a navelor constitue un pericol iminent
pentru navigatie  capitania portului va
dispune ca proprietarul sau operatorul sa

- Corelare cu termenii
acceptaþi în articolele
precedente.

- Se numeroteazã
alin.(1).
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armatorul sau operatorul sa procedeze in
maximum 24 de ore de la notificare, la
scoaterea navei si la curatirea fundului
apei cu respectarea art. 48 si 49 alin.2.

procedeze in maximum 24 de ore de la
notificare, la scoaterea navei si la curatirea
fundului apei cu respectarea art. 48 si 49
alin.2.

Raportorii

176. Art.69
alin.(2)

In caz de neincepere in termenul
stabilit a indeplinirii acestor obligatii, la
dispozitia capitaniei, se va proceda la
efectuarea operatiunilor in contul
operatorului sau armatorului.

(2) In caz de neincepere in termenul
stabilit a indeplinirii acestor obligatii, la
dispozitia capitaniei, se va proceda la
efectuarea operatiunilor in contul operatorului
sau proprietarului.

Raportorii

- Idem pentru alin.(2).

177. Art.69
alin.(3)

In situatii exceptionale in care
pericolul de navigatie sau poluare
determina actiune imediata, capitania
poate ordona efectuarea operaþiunilor
fãrã verificarea de 24 de ore.

(3) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(3), nemodificat.

178. Art.70
alin.(1)

Daca proprietarul, armatorul sau
reprezentantul lor nu restitue cheltuielile
, nava si toate bunurile recuperate in
conditiile articolului precedent vor fi
vandute conform art. 68, pentru
acoperirea cheltuielilor, eventuala
diferenta ramanand la dispozitia
proprietarului dupa plata creantelor care
greveaza nava.

(1) Daca proprietarul, operatorul sau
reprezentantul lor nu restitue cheltuielile ,
nava si toate bunurile recuperate in conditiile
articolului precedent vor fi vandute conform
art. 68, pentru acoperirea cheltuielilor,
eventuala diferenta ramanand la dispozitia
proprietarului dupa plata creantelor care
greveaza nava.

Raportorii

- Corelare cu termenii
acceptaþi în articolele
precedente.

- Se numeroteazã
alin.(1).

- “Operatorul” este un
termen mai larg, care poate
include “armatorul”.
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179. Art.70

alin.(2)
In cazul cand cheltuielile de

scoatere a navei intrec suma obtinuta
prin vanzare, proprietarul, armatorul sau
reprezentantii lor raman obligati a plati
diferenta.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2), nemodificat.

180. Art.71
alin.(1)

Actul de confirmare a executiei
operatiunilor prevazute de art. 66 si 69
alin. 2 , intocmit de capitania portului
sau, dupa caz, de autoritatile publice
locale, avand anexat calculul
cheltuielilor, intocmit de unitatea
creditoare si verificat de Ministerul
Transporturilor, constituie un titlu
executoriu pentru cheltuielile efectuate
cu scoaterea, paza si administrarea
bunurilor salvate si curatirea fundului
apei.

(1) Actul de confirmare a executiei
operatiunilor prevazute de art. 66 si 69 alin. 2
, intocmit de capitania portului sau, dupa caz,
de autoritatile publice locale, avand anexat
calculul cheltuielilor, intocmit de unitatea
creditoare, constituie un titlu executoriu
pentru cheltuielile efectuate cu scoaterea,
paza si administrarea bunurilor salvate si
curatirea fundului si luciul apei.

Raportorii

- Simplifica procedura
aplicarii acestei reglementari.

- Curãþirea se realizeazã
ºi la nivelul luciului apei.

- Se numeroteazã
alin.(1).

181. Art.71
alin.(2)

Executarea de catre unitatea
creditoare a acestui titlu asupra navei sau
incarcaturii recuperate se face cu
prioritate inaintea oricarei alte creante.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2) cu text nemodificat.

182. Art.72
alin.(1)

Bunurile gasite in apele nationale
ori aruncate de apa  pe plaje, tarm sau
cheiuri se predau, in termen de 10 zile,
capitaniei de port cea mai apropiata ori
celui mai apropiat organ al politiei sau
celui care le-a pierdut. Organul caruia i

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1), cu text nemodificat.
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s-a predat bunul procedeaza potrivit
dispozitiilor legale referitoare la bunurile
gasite.

183. Art.72
alin.(2)

Bunurile gasite in apele de
frontiera, provenite de pe teritoriul
statelor vecine, vor fi inapoiate
autoritatilor competente ale acestor state,
prin organele de graniceri.

(2) Nemodificat - Idem pentru alin.(2).

184. Art.73 Armele, munitiile, materiile
explozive, precum si orice alte bunuri a
caror detinere fara drept este sanctionata
potrivit legii penale, gasite in conditiile
art. 72 , se predau, de indata, celui mai
apropiat organ al politiei, care va
proceda potrivit dispozitiilor legale
privind regimul acestor bunuri.

Nemodificat

185. Art.74
alin.(1)

Persoanele care predau in termen
bunurile prevazute in art. 72 alin. 1  au
dreptul la o recompensa al carui
cuantum poate fi de pana  la a treia parte
din valoarea lor pentru bunurile gasite in
apele nationale si de pana la a 10-a parte
pentru bunurile gasite pe plaje, tarm sau
cheiuri.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1), cu text nemodificat.

186. Art.74
alin.(2)

Persoanele care predau in termen
bunurile prevazute in art. 72 alin. 1 si de

(2) Nemodificat - Idem pentru alin.(2).
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indata bunurile prevazute in art. 73 au
dreptul la rambursarea cheltuielilor
facute pentru recuperarea si predarea lor.

187. Art.75 Nerespectarea dispozitiilor
prevazute in art. 72 si 73 se sanctioneaza
potrivit legii penale.

Nemodificat

188. Secþiunea
VI

Regimul operatiunilor de pilotaj Nemodificat

189. Art.76
alin.(1)

Caile navigabile, porturile, radele
si bazinele portuare in care pilotajul este
obligatoriu, se stabilesc de Ministerul
Transporturilor.

(1) Zonele de pe caile navigabile, din
porturile, radele si bazinele portuare in care
pilotajul este obligatoriu, se stabilesc de
Ministerul Transporturilor.

Raportorii

- Pilotajul obligatoriu va
fi stabilit pe zone.

- Se numeroteazã
alin.(1).

190. Art.76
alin.(2)

In apele navigabile pentru care
regimul de pilotare a navelor este
reglementat prin conventiile bilaterale
sau multilaterale intervenite intre tarile
riverane interesate la care Romania este
parte, zonele de pilotaj obligatorii sunt
cele fixate in baza acestor conventii.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã alin.(2)
cu text nemodificat.

191. Art.77
alin.(1)

Pilotii fac parte din personalul
navigant.

Pilotul asista pe comandantul
navei si este obligat sa furnizeze acestuia

(1) Nemodificat - Se numeroteazã alin.
(1).
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informatiile complete si corecte pentru
efectuarea in siguranta a manevrei.

192. Art.77
alin.(2)

Comandantul este obligat sa puna
la dispozitia pilotului datele necesare
asupra caracteristicilor de manevra a
navei.

Pe timpul cat este la bord pilotul
nu inlocuieste pe comandant la comanda
navei, acesta continuand sa fie
raspunzator de manevra navei sale si de
orice daune rezultate din operatiunile de
manevra.

(2) Nemodificat - Idem pentru alin.(2).

193. Art.78
alin.(1)

Pilotul nu poate parasi nava decat
dupa ce a fost inlocuit sau nava a fost
ancorata ori legata la locul destinat, iar
la plecarea din port, pana ce nava nu a
iesit din zona de pilotaj.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1).

194. Art.78
alin.(2)

In timpul serviciului la bordul
navei pe care a fost insarcinat sa o
piloteze pilotul are drept la harna,
precum si la cazare, daca este cazul, in
aceleasi conditii ca si ofiterii de la bord.

Pilotul care efectueaza
operatiunile prevazute in prezenta
sectiune nu face parte din echipajul
navei pilotate.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2).
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195. Art.79

alin.(1)
Modul de recrutare, scolarizare si

brevetare a pilotilor precum si efectuarea
serviciului de pilotaj se stabilesc de
Ministerul Transporturilor .

Pentru zonele speciale din apele
navigabile, supuse reglementarilor unor
conventii incheiate intre statul Roman si
statele riverane interesate, conditiile se
stabilesc potrivit acestor conventii.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1).

196. Art.79
alin.(2)

Pentru zonele speciale din apele
navigabile, supuse reglementarilor unor
conventii incheiate intre statul Roman si
statele riverane interesate, conditiile se
stabilesc potrivit acestor conventii.

(2) Nemodificat - Idem pentru alin.(2).

197. Art.80
alin.(1)

Pentru serviciile de pilotaj se
percep tarife stabilite potrivit
dispozitiilor legale.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1), cu textul iniþial.

198. Art.80
alin.(2)

Sunt scutite de plata taxelor de
pilotaj:

a) navele militare romane si
straine;

b) navele intrebuintate al un
serviciu public, de intretinere sau pentru
controlul si supravegherea navigatiei,
precum si cele intrebuintate in cazuri de
pericol si inundatii;

c) navele scoala, spital si de sport.

(2) Sunt scutite de plata taxelor de
pilotaj:

a) navele militare romane si
straine;

b) navele utilizate pentru
serviciile de intretinere a cailor navigabile si
a porturilor sau pentru controlul si
supravegherea navigatiei, precum si cele
utilizate in cazuri de pericol si inundatii;

c) navele scoala, spital si de

- S-au stabilit domeniile
în care se utilizeazã navele
pentru întreþinere, cu
îmbunãtãþirea exprimãrii în
text.

- Se numeroteazã
alin.(2).
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sport;

Raportorii

199. Art.80
alin.(3)

Alineat nou (3) Nomenclatorul de tarife si
modul de aplicare a acestora, pentru
fiecare zona In parte unde pilotajul este
obligatoriu, se stabilesc de catre Ministerul
Transporturilor.

Raportorii

- Reglementarea omisã
în textul iniþial este utilã în
aceastã lege.

200. Art.81 Pilotii fluviali care presteaza
serviciul permanent la bordul navelor
fluviale fac parte din echipajul navei si li
se apica prevederile legale referitoare la
echipaj.

Nemodificat

201. Art.82
alin.(1)

Ministerul Transporturilor
stabileste zonele de pilotaj obligatoriu.
Aceasta activitate poate fi concesionata
la una sau maxim doua societati -
persoane juridice. Conditiile de
concesionare se stabilesc prin caiet de
sarcini emis de administratorul zonei.

(1) Activitatea de pilotaj poate fi
concesionatã pe o perioadã de maxim cinci
ani pentru fiecare zonã, unui singur
operator autorizat, de cãtre
administratorul portului sau cãii
navigabile respective, cu aprobarea
Ministerului Transporturilor.

Raportorii

- Atribuþia Ministerului
Transporturilor de a stabili
zone de pilotaj obligatoriu se
regãseºte la art.76.

- Concesionarea trebuie
atribuitã unui singur operator
pe zonã.

202. Art.82
alin.(2)

Alineat nou (2) Caietul de sarcini al concesiunii
se elaboreazã de cãtre administrator ºi va
fi avizat de cãtre Ministerul
Transporturilor.

Raportorii

- Ministerul Transporturilor
trebuie implicat în aprobarea
acþiunii de concesionare ºi a
caietului de sarcini.
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203. Art.83 Activitatea de pilotaj poate fi

efectuata numai de persoane juridice sau
fizice autorizate de Ministerul
Transporturilor.

Nemodificat

204. Capitolul
V

Supravegherea si controlul
navigatiei in porturi si in apele

nationale

Nemodificat

205. Secþiunea
I

Regimul zonei maritime fluviale
si altor cai navigabile

Nemodificat

206. Art.84 In zona maritima , fluviala sau a
altor cai navigabile, lucrarile si orice alte
instalatii si amenajari care ar putea
impiedica circulatia, ar ascunde
amenajarile facute in interesul
navigatiei, pe terenuri, maluri sau in
porturi, ori ar impiedica folosirea
normala a acestor amenajari, se pot
executa numai cu  autorizarea
Ministerului Transporturilor si, dupa
caz, si a Ministerului Apararii Nationale.

Categoriile de lucrari vor fi
stabilite de Ministerul Transporturilor.

Nemodificat

207. Art.85
alin.(1)

Ministerul Transporturilor poate
dispune, in zona maritima, fluviala sau a
altor cai navigabile, instalarea de semne,

(1) Ministerul Transporturilor
dispune, in zona maritima, fluviala sau a altor
cai navigabile, instalarea de semne si

- Balizele nu se pot
planta în zonã, pe uscat.

- Existã reglementãri
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balize si alte semnale de navigatie, de zi
si de noapte, pe toata intinderea
malurilor si apelor in punctele pe care le
va socoti necesare pentru siguranta
navigatiei. In acest scop, se vor putea
efectua, potrivit dispozitiilor legale,
defrisarile necesare mentinerii
vizibilitatii semnelor si mijloacelor de
semnalizare, iar materialul rezultat din
defrisare va fi depozitat la dispozitia
organelor silvice.

semnale de navigatie, de zi si de noapte, pe
toata intinderea malurilor si apelor in
punctele pe care le va considera necesare
pentru siguranta navigatiei. In acest scop, se
vor putea efectua, potrivit dispozitiilor legale,
defrisarile necesare mentinerii vizibilitatii
semnelor si mijloacelor de semnalizare.

Raportorii

care stabilesc obligaþiile
privind defriºãrle, care nu
trebuie sã facã obiectul
acestei ordonanþe.

- Se numeroteazã
alin.(1).

208. Art.85
alin.(2)

Cheltuielile de instalare si
intretinere vor fi suportate de organele
insarcinate cu intretinerea cailor
navigabile, a lacurilor si porturilor .

(2) Cheltuielile de instalare si
intretinere vor fi suportate de administratorii
cailor navigabile, a lacurilor si porturilor .

Raportorii

- Administratorii sunt cei
în sarcina cãrora cade
obligaþia de a suporta
cheltuielile de întreþinere.

- Se numeroteazã
alin.(2).

209. Art.85
alin.(3)

Instalarea in afara zonei maritime,
fluviale sau a altor cai navigabile a
semnelor, balizelor si a celorlalte
semnale de navigatie prevazute in alin. 1
se va face cu acordul detinatorului de
teren.

(3) Instalarea in interiorul sau în
afara zonei maritime, fluviale sau a altor cai
navigabile a semnelor si semnalelor de
navigatie prevazute in alin. 1 se va face cu
acordul detinatorului de teren, în conditiile
prevazute de lege.

Dep.Nicolae Dãrãmuº

- Extinderea prevederii ºi
în afara zonei, dupã caz.

- Se numeroteazã
alin.(3).

210. Art.86 Lucrarile in albia apelor
navigabile, inclusiv dragajele, extractiile
de produse de balastiera si altele

Nemodificat
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asemenea, se pot executa numai cu
autorizarea Ministerului Transporturilor.

211. Art.87 Instalarea ori construirea de poduri
sau instalarea de conducte ori cabluri
peste sau sub apele navigabile se va face
in conditiile legii si cu autorizarea
Ministerului Transporturilor.
Beneficiarii acestor instalatii si
constructii sunt obligati a le marca
potrivit regulilor privind semnalizarea in
navigatie.

Nemodificat

212. Secþiunea
II

Regimul operatiunilor de
navigatie in porturi si in apele

nationale

Regimul navigatiei in porturi si in
apele nationale

Raportorii

- Reformulare necesarã
pentru cã nu s-au definit în
contextul legii operaþiunile
de navigaþie.

213. Art.88 Navele de orice categorie,
indiferent de pavilion, intrand in apele
sau porturile romanesti, sunt obligate sa
respecte dispozitiile privind intrarea si
navigatia in apele nationale, stationarea,
operarea si plecarea din porturi,
prevazute de dispozitiile legilor si
reglementarilor romanesti.

Nemodificat

214. Art.89
alin.(1)

Navele, indiferent de pavilion, pot
acosta sau ancora la tarm in afara
limitelor porturilor, numai in locurile

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1).
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fixate in acest scop, organizate sau
marcate prin semanle, cu exceptia
cazurilor de forta majora avand drept
consecinta imposibilitatea continuarii
navigatiei.

215. Art.89
alin.(2)

Cazurile de forta majora invocate
de comandantul navei se verifica si se
atesta de capitania portului in zona
careia s-a produs evenimentul sau de
aceea a portului de destinatie.

(2) Nemodificat - Idem.

216. Art.89
alin.(3)

Locurile de acostare si ancorare in
afara limitelor portrilor, aflate in apele
de frontiera sau in marea teritoriala, se
vor stabili de organele Ministerului
Transporturilor cu acordul organelor de
graniceri.

(3) Nemodificat - Idem.

217. Art.89
alin.(4)

In cazurile de forta majora,
comandantul navei este obligat sa anunte
imediat si primul post de garniceri sau
de politie.

(4) Nemodificat - Idem.

218. Art.90 Daca nava este autorizata sa faca
operatiuni in puncte izolate, in afara
limitelor portului si unde nu se afla
organe ale capitaniei de port, se vor
indeplini formalitatile de sosire cerute de

Nemodificat



63

0 1 2 3 4
reglementarile in vigoare ca si cand ar fi
intrat in port.

Conditiile in care vor fi
indeplinite aceste formalitati vor fi
stabilite de Ministerul Transporturilor .

219. Art.91 Cand, in caz de forta majora,
incarcatura este descarcata de pe nava,
in totalitate sau in parte, pe tarm, in afara
porturilor, se va anunta de indata, prin
orice mijloace, capitania portului cea
mai apropiata si primul post de graniceri
sau de politie.

Nemodificat

220. Art.92 Navele care opereaza in afara
limitelor porturilor nu pot fi legate mai
mult de doua in aceeasi dana.

Nemodificat

221. Secþiunea
III

Exercitarea activitatii de
supraveghere a navigatiei de catre

capitaniile de port

Nemodificat

222. Art.93 Pentru exercitarea activitatii de
supraveghere si control a ordinii
navigatiei, capitaniile de port au dreptul
de vizita, la orice ora din zi sau din
noapte, la bordul oricarei nave,
indiferent de pavilion, aflata in porturi si
in afara acestora, in limitele apelor
nationale.

Nemodificat
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223. Art.94 Capitaniile de port vor interzice

libera navigatie in apele nationale,
precum si operatiunile de incarcare-
descarcare si transbord sau legatura cu
uscatul, navelor care nu au acte de bord
sau nu indeplinesc conditiile prevazute
in acestea, precum si navelor care nu au
obtinut permisul de acostare si
autorizare de libera practica in port, data
de organele sanitare dupa vizitarea
navei.

Nemodificat

224. Art.95 Capitania portului nu va admite
plecarea din port sau rada daca:

a) lipsesc actele de bord cerute
sau acestea nu ar mai fi valabile;

b) navele maritime au gaura de
apa la bord;

c) navele fluviale au gaura de apa
la corp;

d) functionarea instalatiilor de
guvernare si a celor de ancorare este
defectuoasa;

e) nava nu este inzestrata cu
suficiente mijloace de salvare, de
stingere a incendiului, cu pompe de
evacuare, mijloace de semnalizare si de
ancorare sau babalele nu prezinta
siguranta;

f) incarcatura de pe punte

Nemodificat
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pericliteaza stabilitatea navei sau
impiedica vizibilitatea in navigatie;

g) stivuirea si arimarea marfurilor
in magazii sunt  defectuoase, periclitand
siguranta navigatiei;

h) pescajul maxim stabilit in
actele navei este depasit ;

i) numarul pasagerilor imbarcati
depaseste cifra aratata de certificatul
care stabileste numarul de calatori
admis;

225. Art.95
 j)

j) membrii echipajului nu poseda
brevete sau certificatele prevazute de
legile statului sub al carui pavilion se
afla nava;

j) membrii echipajului nu poseda
brevete sau certificate valabile;

Raportorii

- Brevetele sau
certificatele trebuie sã fie
valabile, chiar dacã acestea
existã.

226. Art.95 k)

l)

k) la bordul navei nu se afla
personalul necesar sigurantei navigatiei ;

l) instalatiile destinate prvenirii
poluarii nu sunt in stare eficienta de
functionare;

Nemodificat

227. Art.95
m)

m) in orice alte cazuri cand
siguranta navei este periclitata;

m) in orice alte cazuri cand siguranta
navei este periclitata sau se constata ca nu
sunt respectate prevederile din
reglementarile interne, din conventiile si
acordurile internationale la care Romania
este parte.

Raportorii

- Extindere
reglementãrii ºi asupra altor
cazuri în care cãpitãnia nu
admite plecarea din port sau
radã a navei, cazuri omise în
textul iniþial.
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228. Art.96 Capitania portului nu va elibera

actele de bord si si permisul de plecare
acelor nave care nu au achitat tarifele,
taxele, eventualele amenzi si despagubiri
la care sunt obligate, potrivit
dispozitiilor legale, fata de capitania de
port sau de alte organe portuare.

Navele pot fi oprite de a pleca din
port sau din rada si in cazul cand s-a
cerut aceasta, prin adresa scrisa, de catre
un organal al administratiei locale sau
centrale, de organele jurisdictionale ori
cele ale procuraturii.

Nemodificat

229. Art.97
alin.(1)

Navele pot fi oprite de a pleca din
port sau rada si in cazurile cind capitania
primeste reclamatii scrise prin care se
cere retinerea navei, pentru pretentii de
neplata marfii incarcate, pretentii
rezultand din avaria comuna, avarii,
abordaje, asistenta sau salvare,
despagubiri, taxe, tarife si alte asemenea.

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1) cu text nemodificat.

230. Art.97
alin.(2)

In cazurile prevazute in prezentul
articol retinerea inceteaza daca
proprietarul  navei a depus o garntie
suficienta in raport cu suma pretinsa sau
daca, in termen de 24 ore de la retinerea
navei, nu s-a premit o confirmare printr-
o incheiere judecatoreasca de punere sub

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2) cu text nemodificat.
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sechestru.

231. Art.97
alin.(3)

In calculul acestor ore nu se iau in
considerare orele din zilele nelucratoare.

(3) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(3) cu text nemodificat.

232. Art.98 Raspunderea pentru retinerea
nejustificata a navei o poarta acel la
cererea caruia a fost retinuta nava.

Nemodificat

233. Art.99 Prevederile art 93, 95, 96, si 97 nu
se aplica navelor militare si navelor sub
pavilion strain folosite pentru servicii
guvernamentale.

Nemodificat

234. Art.100
alin.(1)

Capitaniile de port primesc
reclamatiile referitoare la incalcari de la
regimul navigatiei care au avut loc pe
nave, in porturi, pe tarm, rapoartele
privind sinistrele, abordajele si orice
avarie si efectueaza cercetari,
administrand probe si incuviintand
expertize, in limitele competentei lor.

De asemenea capitaniile de port
primesc reclamatiile si plangerile
referitoare la abateri in legatura cu
navigatia sau care au avut loc pe nave in
porturi, pe coaste si pe maluri, fac
cercetari in limita competentei lor si, in

(1) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(1).
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caz de vinovatie, procedeaza potrivit
legii.

235. Art.100
alin.(2)

Capitaniile de port pot proceda si
din oficiu la cercetarea accidentelor de
anvigatie si la alte cercetari la care au
calitatea de a se sesiza din oficiu.

(2) Nemodificat - Se numeroteazã
alin.(2).

236. Art.101 Atunci cand o nava s-a pierdut sau
a fost abandonata de echipaj ori numai
de comandant, in urma unui naufragiu
sau a unui sinistru, capitania portului
procedeaza neantarziat la cercetarea
cauzelor si imprejurarilor in care acesta
s-a produs si ia masurile necesare pentru
conservarea probelor materiale in
vederea continuarii cercetarilor si a
stabilirii raspunderilor.

Capitania portului face cercetari
chiar daca sinistrul priveste o nava sub
pavilion strain.

Nemodificat

237. Capitolul
VI

Capitol nou ADMINISTRAREA
INFRSTRUCTURILOR PORTUARE SI

ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE
IN PORTURI SI PE CAI NAVIGABILE

Raportorii

- Sunt necesare
precizãri în legãturã cu
administrarea zonelor
portuare.

- Capitolul VI iniþial
devine Capitolul VII propus.
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238. Art.1011 Articol nou In porturile maritime si fluviale

indiferent de forma de proprietate si pe
caile navigabile interioare din Romania
administrarea infrastructurilor portuare si
de cai navigabile intrioare si asigurarea
serviciilor publice In interiorul acestora se
face de catre administratiile portuare
si/sau de cai navigabile.

Raportorii

- Pentru stabilirea
administratorului ºi a
principalelor atribuþii pentru
porturi ºi cãile navigabile
interioare.

239. Art.1012 Articol nou a) In porturile maritime si fluviale si
pe cai navigabile interioare unde
infrastructura apartine domeniului public
de interes national administratiile portuare
si/sau de cai navigabile se Infiinteaza prin
hotarare a Guvernului si vor fi organizate
ca regii autonome sau companii nationale.

b) In porturile maritime si fluviale si
pe cai navigabile interioare unde
infrastructura apartine domeniului public
de interes local sau este proprietate
privata, administratiile portuare si/sau de
cai navigabile se organizeaza de catre
autoritãþile publice locale sau respectiv de
proprietarii acestor infrastructuri.

Raportorii

- Prevederea defineºte
modul de stabilire a
administraþiilor.

240. Art.1013 Articol nou Administratiile portuare si/sau de
cai navigabile au obligatia de a întretine si
repara infrastructurile de transport si de a
asigura efectuarea serviciilor publice
portuare In incinta porturilor maritime si

- Defineºte atribuþiile ºi
obligaþiile principale ale
administraþiilor.
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fluviale si pe caile navigabile interioare In
scopul desfasurarii în conditii de siguranta
a activitatilor de navigatie civila ºi de
protecþie a mediului.

Raportorii
241. Art.1014 Articol nou Administratiile porturilor ºi cãilor

navigabile deschise accesului public vor
pune la dispozitia utilizatorilor
infrastructurile în mod liber si
nediscriminatoriu pe baza de contracte de
concesiune, Inchiriere sau prestari servicii
Incheiate conform cu reglementarile In
vigoare. In baza acestor  contracte
administratiile respective încaseaza
redevente, chirii si tarife care raman la
dispozitia lor si care vor fi folosite pentru
repararea, întretinerea si dezvoltarea
infrastucturilor.

Raportorii

- Accesul la infrastructurã.
- Stabilirea redevenþelor,

chiriilor ºi tarifelor ºi
regimul acestora.

242. Art.1015 Articol nou In porturile maritime si fluviale si pe
cai navigabile interioare sunt considerate
servicii publice:

a) pilotajul navelor;
b) remorcajul de manevra;
c) legarea-dezlegarea navelor;
d) preluarea reziduurilor, apelor

uzate si gunoaielor de la nave;
e) salubrizarea si depoluarea

teritoriilor portuare, acvatoriilor portuare
si preluarea reziduurilor de la agentii

- Definirea serviciilor
publice realizate de cãtre
administratori.
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economici care desfasoara activitati In
porturi;

f) semnalizarea si balizarea
acvatoriului portuar, a cailor navigabile si
a ºenalelor de acces In port, semnalizarea
si iluminarea drumurilor publice;

g) stingerea incendiilor la nave si la
instalatiile plutitoare aflate In porturi.

Raportorii
243. Art.1016 Articol nou Administratiile portuare si/sau de

cai navigabile vor asigura In mod
obligatoriu serviciile publice stabilite prin
actul de Infiintare sau prin avizul
Ministerului Transporturilor, prevazut la
art.1012 b).

Raportorii

- Obligativitatea
serviciu-lui public.

244. Art.1017 Articol nou Servicile publice prevazute la
art.1015 sunt efectuate de catre
administratiile portuare si/sau de cai
navigabile prin structurile organizatorice
proprii sau pot fi concesionate unor
societati comerciale.

Raportorii

- Regimul serviciilor
publice.

245. Art.1018 Articol nou Concesionarea servicilor publice se
face în conformitate cu reglementarile în
vigoare pe baza caietelor de sarcini
elaborare de administratiile portuare
si/sau de cai navigabile.

Raportorii

- Concesionarea
serviciilor publice.
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246. Art.1019 Articol nou Functionarea porturilor maritime si

fluviale indiferent de forma de proprietate
asupra infrastructurilor portuare se face
pe baza autorizãrii Ministerului
Transporturilor. Metodologia de obtinere
a autorizatiilor se stabileste de catre
Ministerul Transporturilor.

Raportorii

- Autorizarea
funcþionãrii porturilor.

247. Capitolul
VII

Dispozitii  finale Dispozitii  finale - Dupa introducerea
capitolului nou, Capitolul VI
iniþial, devine Capitolul VII
propus.

248. Art.102 Faptele care constituie infractiuni
si contraventii la regimul navigatiei
civile se stabilesc prin lege.

Nemodificat

249. Art.103  In termen de 30 zile de la intrarea
in vigoare a przentei ordonante,
Ministerul Transporturilor va elabora si
va supune aprobarii Guvernului,
Regulamentul  de aplicare a prezentei
ordonante.

Nemodificat

250. Art.104 Pe data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante, HCM nr.40/1973
pentru aprobarea Regulamentului
cuprinzind norme cu privire la navigatia
civila, publicata in Buletinul Oficial nr.7

Nemodificat
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din 25 ianuarie 1973, Decretul
nr.443/1972 privind navigatia civila
publicat in Buletinul Oficial al
Romaniei, nr. 132 din 23 noiembrie
1972, cu exceptia capitolului VI-
infractiuni, precum si orice dispozitie
contrara. se abroga.

                                                          PREªEDINTE,                                                      SECRETAR,

                                                       Dan Ioan Popescu                                                     Antal Istvan

RAPORTORII:

1. Ioan Bivolaru
2. Dan Ioan Popescu
3. Traian Bãsescu
4. Barbu Piþigoi
5. Alexandru D.Radu
6. Dan Nica
7. Petre Naidin

Exp.parlam.
Titu Prodan


