
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                                                   Bucureşti, 07.03.2013 
                                                                              Nr.23/217/2012 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
  Vă  înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind 

transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, transmis cu adresa nr. P.L.x 

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

octombrie 2012.  

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

din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

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

republicat, Camera Deputaţilor este Camera decizională.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                                                                                                                                                                                  Bucureşti, 07.03.2013 
                                                                                                                                                                         Nr.23/217/2012 

 
P.L.x 389/2012 
 
 
 

R A P O R T  S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 

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

 
 
 

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

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

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

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

publică şi siguranţă naţională au avizat favorabil proiectul de lege cu avizele nr.PL-389/08.10.2012, 27/304/03.10.2012, respectiv 
32/274/10.10.2012. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus dezbaterii, expunerea de motive, avizele comisiilor şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.659/21.08.2012  în şedinţa din 9 octombrie 2012.  

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

Membrii Comisiei au reexaminat proiectul de lege supus dezbaterii în şedinţa din 6 martie 2013.  
În urma dezbaterilor, membrii au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, cu amendamente admise, care  se regăsesc 
în anexa la raport.  

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

PREŞEDINTE,                                       
 

                                                                                                Iulian Iancu                                         
 
 
 

 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru 
Consultant parlamentar, Monica Tudor 
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Anexa 
A M E N D A M E N T E  A D M I S E 

 
 

Nr 
crt. 

Text O.G.nr.19/2012 
 

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Text adoptat după 
reexaminare 

Motivaţia 

0 1 2 3  4 
1  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 

2. La articolul I, după punctul 1 se 
introduc trei noi puncte, pct.11-13, 
cu următorul cuprins:   
 
 
“1 . La articolul 6 alineatul (2), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

1

<<a) funcţia de autoritate de stat în 
domeniul siguranţei navigaţiei, 
siguranţei şi securităţii navelor, 
precum şi al prevenirii poluării 
mediului de către nave;>>” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 
”1 . După articolul 6 se introduce 
un nou articol, articolul 6 , cu 
următorul cuprins: 

2

1

<<6 .1  Directivele Uniunii Europene 
din domeniul transportului naval 
se transpun în legislaţia română 
prin hotărâre a guvernului sau 
prin ordin al ministrului 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
după caz, în condiţiile legii.>>” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

2. La articolul I, după 
punctul 1 se introduc 
două noi puncte, pct.11 şi 
12, cu următorul cuprins:  
 
“1 . La articolul 6 
alineatul (2), litera a) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

1

<<a) funcţia de autoritate 
de stat în domeniul 
siguranţei navigaţiei, 
securităţii navelor şi al 
prevenirii poluării 
mediului de către 
nave;>>” 
 
Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

Punctul 11 rămâne 
nemodificat, punctul 
12 se elimină, iar 
punctul 13 devine 
punctul 12. 
Conform 
reglementarilor U.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transpunerea este 
stabilită prin alte 
reglementări. 
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0   2  3 
2  

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

 
 
 
 
 
_______ 

 
 
 
 
 
           __________________ 

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

 
 
 
Se elimină cuvântul 
„român”, deoarece 
art. 52 alin. (1) şi art. 
53 alin. (2) definesc 
sintagma „personalul 
navigant”. 

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

 Nemodificat 21. La articolul 8, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
"(4) Sediul Autorităţii Navale 
Române este în municipiul 
Constanţa, incinta Port 
Constanţa, numarul 1, 
cladirea Autorităţii Navale 
Române." 
 

 

4  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. La articolul I, după punctul 3 se 
introduc cinci noi puncte, pct.3 3  
cu următorul cuprins: 

1 – 5

………………………………………… 
 
32 . La capitolul I, titlul Secţiunii a 4-a 
se modifică şi va avea următorul 

4. La articolul I, după 
punctul 3 se introduc două 
noi puncte, pct.3 3  cu 
următorul cuprins: 

1 – 2

 
Se elimină 
 

Punctul 31 rămâne 
nemodificat, 
punctele 32, 33 şi 34 
se elimină, iar 
punctul 35 devine 
punctul 32. 
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        _________________ _______ 

 
 
 
 

cuprins: 
<<SECŢIUNEA a 4-a 

Sistemul de educaţie şi formare 
profesională a personalului din 

domeniul transportului maritim şi pe 
căile navigabile interioare >> 

 
33. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
<<Art. 11. - (1) Activităţile de educaţie 
şi formare profesională a personalului 
navigant român se desfăşoară numai 
printr-o formă de pregătire aprobată pe 
baza cursurilor model ale 
Organizaţiei Maritime Internaţionale 
şi a altor instrumente relevante 
adoptate pe plan internaţional, 
european şi naţional. 
(2) Activităţile de educaţie şi formare 
profesională a personalului navigant 
român se desfăşoară numai sub forma 
cursurilor cu frecvenţă, prin furnizori 
de educaţie şi formare profesională 
acreditaţi/ autorizaţi în condiţiile legii. 
(3) Cursurile obligatorii în domeniu 
sunt cursurile specifice prevăzute de 
legislaţia aplicabilă şi se desfăşoară 
prin furnizori de educaţie şi formare 
profesională special 
autorizaţi/acreditaţi în conformitate 
cu reglementările aplicabile. 
(4) Pentru cursurile şi programele de 
educaţie şi formare profesională 
desfăşurate de furnizorii de educaţie şi 
formare profesională, aceştia pot 
percepe tarife aprobate în conformitate 

 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
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cu prevederile legale. 
(5) Forma de educaţie şi formare 
profesională aprobată pentru obţinerea 
şi menţinerea valabilităţii brevetelor şi 
certificatelor personalului navigant 
reprezintă totalitatea cursurilor şi 
programelor organizate în limba 
română şi/sau în una din limbile 
cerute de reglementările 
internaţionale din domeniu de către 
un furnizor de educaţie şi de formare 
profesională, aprobate de Autoritatea 
Navală Română în condiţiile legii.>> 
 
34. Articolul 12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
<<Art.12. Furnizorii de educaţie şi de 
formare profesională a personalului 
din domeniul transportului naval, care 
au fost acreditaţi/autorizaţi sau supuşi 
unei proceduri similare în vederea 
desfăşurării acestor activităţi într-un stat 
membru al Uniunii Europene ori 
aparţinând Spaţiului Economi
European, sunt exceptaţi de la cerinţa 
acreditării/autorizării conform 
prezentei legi.

c 

>> 
 
35. Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
………………………………………… 
Art.13 (7) În situaţiile prevăzute la alin. 
(5), ANR va notifica Ministerului 
Educaţiei dispunerea măsurii de 
retragere a autorizaţiei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Articolul 13 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
………………………………. 
(7) În situaţiile prevăzute la 
alin. (5), ANR va notifica 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale dispunerea măsurii 
de retragere a autorizaţiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizare necesară. 

 6



0   2  3 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

5  
 
 
      _________________ 

 
 
 
__________

6. La articolul I, după punctul 11 se 
introduce un nou punct, pct. 111 cu 
următorul cuprins: 
”111.La articolul 461 alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
<<Art. 46 .1  - (1) Dreptul de arborare a 
pavilionului român se acordă de 
Autoritatea Navală Română, în 
conformitate cu prevederile art. 511 alin. 
(4). După acordarea dreptului de 
arborare a pavilionului român, căpitănia 
de port ori după caz, operatorul 
registrului desemnat de către 
Autoritatea Navală Română 
înmatriculează nava în registrul 
matricol şi emite actul de naţionalitate a 
navei, care atestă acest drept. 
(2) După emiterea actului de 
naţionalitate căpitănia de port sau 
operatorul registrului comunică 
Autorităţii Navale Române datele din 
registrul matricol pentru a fi centralizate 
în Registrul de evidenţă centralizată a 
navelor care arborează pavilionul 
român.>>” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se elimină. Se elimina punctul 6 
din raport. 

6  
 
 

 
 
 

10. La articolul I punctul 19 , 
alineatul (1 ) al articolului 51  se 
modifică şi va avea următorul 

2 1
10. La articolul I, punctul 19, 
alineatele (1¹) şi (1²) ale 
articolului 511 se modifică şi 

Se consideră o 
discriminare a 
armatorilor români 
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Art.51 (11) Navele maritime 
prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. 
b) şi c) care au obţinut dreptul de 
arborare a pavilionului român se 
înmatriculează în Registrul 
internaţional al navelor maritime. 
 
(Text OG nr.42/1997, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 

 
 
 
_________ 

cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”(1 )  Navele maritime prevăzute la art. 
45 alin.(2) lit.d) care au obţinut dreptul 
de arborare a pavilionului român se 
înmatriculează în registrul prevăzut la 
alin.(1) sau alin.(1 )  la solicitarea 
proprietarului navei, în raport cu 
naţionalitatea acestuia.” 

2

1

 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

vor avea următorul cuprins: 
(11) Navele maritime prevăzute 
la art. 45 alin. (2) lit. a)-c) care 
au obţinut dreptul de arborare a 
pavilionului român se 
înmatriculează în Registrul 
internaţional al navelor 
maritime, la solicitarea 
proprietarului navei. 
 
Autor: Lucian BODE, deputat 
PDL 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Nemodificat 

faţă de armatorii 
europeni de a nu-şi 
putea înregistra 
navele în Registrul 
internaţional al 
navelor. România 
este stat membru al 
UE, iar armatorii 
români sunt armatori 
europeni. În toate 
statele membre UE 
care au registre 
internaţionale (Italia, 
Germania, Spania, 
Belgia, Franţa, UK 
etc.), armatorii din 
aceste ţări pot să îşi 
înregistreze navele, 
la cerere, în oricare 
din aceste registre. 
 
Textul propus la 
alin.(12) in raportul 
initial ramane 
nemodificat 

7   11. La articolul I punctul 22, alineatul 
(4) al articolului 51  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

1

 
”(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-

11. La articolul I punctul 22, 
alineatul (4) al articolului 51  
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

1

”(4) Registrele prevăzute la 

 
 
 
 
Consecinta a 
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(31) se ţin de către Autoritatea Navală 
Română cu personal propriu sau prin 
căpităniile de port ori prin intermediul 
unor operatori, în conformitate cu art. 
46  alin.1  (1). Desemnarea operatorilor 
registrelor se face în condiţiile 
stabilite de către Autoritatea Navală 
Română.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

alin. (1)-(31) se ţin de către 
Autoritatea Navală Română 
prin căpităniile de port, în 
conformitate cu art. 46  alin.1  
(1).” 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

prevederilor art.46 
alin.(1). 

8  
 
 
 
 
 
 
 
Art.51  (2) e)4  ambarcaţiunile de 
agrement cărora nu li se aplică 
reglementările naţionale 
privind introducerea pe piaţă a 
acestora, cu excepţia 
ambarcaţiunilor destinate să 
transporte persoane în scop 
comercial şi a ambarcaţiunilor 
stabilite prin regulamentul de 
aplicare a prezentei ordonanţe. 
 
(Text OG nr.42/1997, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________
 
 

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

14. La articolul I, după 
punctul 26 se introduc două 
noi puncte, pct. 261 şi pct.262, 

cu următorul cuprins: 
”261.La articolul 514 , litera 
e) a alineatului (2) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
e) ambarcaţiunile concepute 
exclusiv pentru competiţii 
sportive, incluzând 
ambarcaţiunile cu vâsle şi 
ambarcaţiunile destinate 
instruirii în canotaj, care au 
fost etichetate ca atare de 
către constructorul lor, 
canoele şi caiacele, gondolele 
şi hidrobicicletele, planşele cu 
vele, planşele, inclusiv 
planşele cu moto
ambarcatiunile submersibile; 

r,  

 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 9



0   2  3 
262 La articolul 514, după 
litera e) a alineatului (2) se 
introduce o nouă literă f) cu 
următorul cuprins:  
f) ambarcaţiunile 
experimentale, cu condiţia ca 
ulterior acestea să nu fie 
introduse pe piaţă.” 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 

 
 
 
 
Condiţia de a nu fi 
introduse în piaţă se 
referă în Directiva 
nr.94/25/CE numai 
la ambarcaţiuni 
experimentale. 

9  
 
 
 
 
 
Art. 52 (1) Personalul navigant 
român este constituit din 
totalitatea persoanelor, indiferent 
de cetăţenie, care posedă un 
brevet sau un certificat de 
capacitate, obţinut ori 
recunoscut în conformitate cu 
prevederile legale şi care dă 
dreptul acestora să îndeplinească 
funcţii la bordul navelor. 
 
(2) Evidenţa personalului 
navigant român se ţine de 
Autoritatea Navală Română în 
registrele de evidenţă a 
personalului navigant. 
(3) Forma şi conţinutul 
Registrului de evidenţă a 
personalului navigant român se 

  16. La articolul I, după 
punctul 31, se introduc nouă 
puncte noi, punctele 31¹ - 319, 
cu următorul cuprins:  
“31¹. Articolul 52 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
Art.52 (1) Personalul navigant 
este constituit din totalitatea 
persoanelor, indiferent de 
cetăţenie, care posedă un 
brevet sau un certificat, obţinut 
ori recunoscut în conformitate 
cu prevederile legale şi care dă 
dreptul acestora să 
îndeplinească funcţii la bordul 
navelor.  
 
(2) Evidenţa personalului 
navigant se ţine de Autoritatea 
Navală Română în registrele de 
evidenţă a personalului 
navigant. 
(3) Forma şi conţinutul 
Registrului de evidenţă a 
personalului navigant se 

Pct.31 se modifica,  
punctele 32 – 36 
raman. 
 
 
 
Se elimină cuvântul 
„român”, deoarece 
echipajul de la 
bordul navei poate fi 
format din cetăţeni 
români sau ai altor 
ţări europene precum 
şi ai statelor care nu 
sunt membre UE, ale 
căror brevete sau 
certificate sunt 
recunoscute de 
Autoritatea navală 
Română, motiv 
pentru care 
precizarea nu îşi mai 
are rostul. Mai mult, 
sintagma „ român” 
poate fi interpretată, 
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aprobă prin ordin al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi 
turismului. 
 
(Text OG nr.42/1997, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 

aprobă prin ordin al ministrului 
transporturilor. 
 
Autor: Lucian BODE, deputat 
PDL 
 

în accepţiunea 
directivelor UE,  o 
barieră în ceea ce 
priveşte libera 
circulaţie a forţei de 
muncă. 
 

10  
 
 
 
Art. 68 (2) Agenţiile de 
furnizare de personal navigant, 
persoane juridice române, pentru 
a-şi desfăşura activitatea, trebuie 
să fie autorizate în condiţiile 
legii şi sunt obligate: 
    
(Text OG nr.42/1997, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
         ___________________ 

317   La articolul 68,  partea 
introductivă a alineatului (2) 
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 „(2) Agenţiile de furnizare de 
personal navigant, persoane 
juridice române, pentru a-şi 
desfăşura activitatea, trebuie să 
fie autorizate de către 
Ministerul Transporturilor 
prin Autoritatea Navală 
Română şi sunt obligate:” 
 
 
 
318 La articolul 68,  după 
alineatul (4) se introduc două 
noi alineate, alineatele  (5) şi 
(6), cu următorul cuprins: 
„5) Personalul navigant 
român angajat si detaşat pe 
nave arborând diferite 
pavilioane nu poate face 
parte din personalul necesar 
organizării si funcţionării 
agenţiei de furnizare de 
personal navigant, aceasta 
desfăşurându-şi activitatea 

Convenţiile 
internaţionale şi 
directivele europene 
reglementează 
domeniul maritim şi 
condiţiile de muncă 
şi viaţă ale 
marinarilor, ca 
normă derogatorie 
de la legislaţia 
naţională (Convenţia 
Internaţională 
primează în faţa legii 
naţionale – 
Conventia ILO nr.7 
privind vârsta 
minimă, Convenţia 
ILO nr. 9 privind 
furnizarea de 
personal navigant, 
Convenţia ILO nr. 
23 privind 
repatrierea 
navigatorilor, 
Convenţia ILO nr. 
92 privind cazarea 
echipajelor, 
Convenţia ILO nr. 
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specifică in conformitate cu 
cerinţele convenţiilor 
internaţionale în vigoare. 
 
(6)Autoritatea Navală 
Română inspectează şi 
controlează agenţiile de 
furnizare de personal 
navigant, pe care le-a 
autorizat aceasta, cu privire 
la condiţiile de muncă şi 
viaţă, contractele colective de 
muncă si cele individuale de 
îmbarcare, asigurări de 
sănătate şi alte asemenea 
reglementări care privesc 
personalul angajat şi detaşat 
ca personal navigant, 
îmbarcat pe nave arborând 
diferite pavilioane.” 
 
Autor: Lucian BODE, deputat 
PDL 
 

68 privind hrana, 
Convenţia ILO nr. 
134 privind 
prevenirea 
accidentelor, 
Convenţia ILO nr. 
146 privind 
concediul de odihnă, 
Convenţia ILO nr. 
147 privind 
standarde minime 
tehnice de muncă şi 
viaţa  şi protecţia 
muncii, Convenţia 
ILO nr. 178 privind 
inspecţia muncii, 
Convenţia Maritimă 
a Muncii MLC 2006 
privind standardele 
de angajare, 
ocupaţionale a 
condiţiilor de muncă 
şi viaţă ale 
personalului 
navigant. Activitatea 
navigaţiei maritime 
este reglementată de 
convenţii 
internaţionale care 
primează în faţa 
legislaţiei naţionale.  
În România ne 
întâlnim cu foarte 
multe inspecţii în 
cadrul agenţiilor de 
furnizare personal 
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ale Autorităţii 
Navale Române care 
sunt dublate de 
inspecţiile muncii 
cerând ca angajarea 
personalului 
navigant să se facă 
în baza legislaţiei 
naţionale ignorându-
se faptul că legislaţia 
naţională nu 
corespunde normelor 
şi cerinţelor 
Convenţiilor 
Internaţionale care 
trebuiesc aplicate la 
locul de munca 
efectiv al 
navigatorului, şi 
anume bordul 
navelor şi nu oficiul 
de furnizare de 
personal, fiind clar 
un conflict de 
interese care trebuie 
evitat pentru a da o 
şansă de 
supravieţuire 
sistemului de 
furnizare de 
personal.   
 

11  
 
 
Art. 69 Raporturile de muncă ale 

 
 
 
 

 
 
 
 

„319 Articolul 69 se se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
Art. 69 – Raporturile de muncă 

În regulile Mexico 
City Policy şi 
politicile de la Atena 
(Athena Policy), 
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membrilor echipajelor navelor 
care arborează pavilionul român 
cu angajatorii lor se stabilesc pe 
baza prevederilor legislaţiei 
naţionale, ale acordurilor şi ale 
convenţiilor internaţionale la 
care România este parte, precum 
şi pe baza contractelor colective 
de muncă şi a celor individuale 
de ambarcare. 
 

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

precum şi în 
reglementările 
convenţiilor de 
muncă nr. 87 si 98 
sunt stabilite bazele 
negocierilor 
colective între 
reprezentanţii 
armatorilor si 
navigatorilor la nivel 
internaţional în 
reglementarea 
raporturilor de 
muncă cu 
respectarea 
acordurilor şi 
convenţiilor 
internaţionale în 
vigoare. Mai mult 
decât atât, având în 
vedere că navele 
înscrise în registrele 
matricole enumerate 
mai sus efectuează 
servicii 
internaţionale, ele 
trebuie să facă faţă 
reglementarilor 
ţărilor din porturile 
unde acestea fac 
escală şi de aceea 
este necesară 
includerea în 
negocierile colective 
a tuturor convenţiilor 
şi reglementărilor 
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internaţionale în 
vigoare.   
 

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

Se elimină  

13   Art.III. - (1) CERONAV va avea ca 
obiect principal de activitate educaţia şi 
formarea profesională a personalului 
navigant, în conformitate cu 
reglementările şi standardele aplicabile 
din domeniul transporturilor navale. 
(2) CERONAV va desfăşura şi activităţi 
de pregătire periodică, de specialitate 
sau de perfecţionare profesională a 
personalului navigant, în condiţiile 
certificării conform reglementărilor 

Se elimină  
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aplicabile, precum şi alte operaţiuni şi 
activităţi aducătoare de venituri 
prevăzute în actul constitutiv. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

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

Se elimină  
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prezentei legi, conform situaţiilor 
financiare întocmite la data de 30 iunie 
2012 şi actualizate potrivit prevederilor 
legale; 
c)  aflate în proprietate publică a statului 
şi în administrarea Centrului Român 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturi Navale - 
CERONAV, care trec în domeniul 
privat al statului la data înmatriculării 
CERONAV la Oficiul Registrului 
Comerţului. 
(3) Participarea operatorilor economici 
prevăzuţi la alin. (1) la constituirea 
capitalului social iniţial al CERONAV 
se realizează prin aport în numerar. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

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

Se elimină  

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

Se elimină  
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înmatricularea CERONAV la Oficiul 
Registrului Comerţului. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

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

Se elimină  

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

Se elimină  
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19   Art.IX. – La data înmatriculării la 

Oficiul Registrului Comerţului, 
CERONAV preia toate drepturile şi 
obligaţiile Centrului Român pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturi Navale - 
CERONAV, fiind succesoarea sa legală 
şi se substituie în toate litigiile în curs 
ale acesteia. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Se elimină  

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

Se elimină  

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

Se elimină  
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