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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

                                                                           
 

                                                      Bucureşti 26 noiembrie 2014 
                                                      Nr. 4c-3/338/2014 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul 
unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime 

Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul 
MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin 

Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii a fost sesizată spre avizare cu proiectul de Lege privind acceptarea Codului din 
2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat 
de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, 
precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013, transmis cu adresa 
P.l.x. 493/2014, înregistrat sub nr. 4c-3/338/2014, care va fi transmis Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură.. 

Consiliul Legislativ cu adresa nr. 1132/08.10.2014 a avizat favorabil proiectul de Lege. 
Proiectul de Lege are ca obiect acceptarea de către România a Codului din 2009 pentru 

construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea 
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a 
amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei 
Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013. 

În raport de obiectul şi continutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 25.11.2014. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de Lege cu amendamentul propus şi aprobat. 
În raport de obiectul şi continutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 
În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

camera decizională, pentru această propunere legislativă, este Camera Deputaţilor. 
 

 
PREŞEDINTE 

IULIAN IANCU 
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Anexa 
 

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

asupra proiectului de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi 
echipamentul unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea 

Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi 
a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al 

Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 
 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect Lege 
Amendamente 
propuse/autor 

Motivaţia 

0 1 2 3 
1.  Art. 1 Se acceptă codul din 2009 pentru construcţia şi 

echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul 
MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei 
Maritime Internaţionale prin rezoluţia A. 1023(26) din 
decembrie 2009, aplicabil unităţilor mobile de foraj 
marin constituite la 1 ianuarie 2012 sau după această 
dată. 

  

2.  Art. 2 Se acceptă amendamentele la Codul MODU 
2009 adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin rezoluţia 
MSC.359(92) din 21 iunie 2013. 

  

3.  Art. 3 Ministerul Transporturilor va lua măsurile 
necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 

  

4.  Art. 4 Amendamentele ulterioare la Codul din 2009 
pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile 
de foraj marin (Codul MODU 2009), care nu sunt de 
nivel primar, vor fi preluate în legislaţia internă, prin 
ordin al ministrului transporturilor care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 4 se elimină. 
Deputat Gheorghe Marin PSD 

Acceptarea de către România 
a Codului MODU 2009 s-a 
realizat prin Lege şi nu poate 
fi acceptată orice modificare 
ulterioară a acestuia, precum 
şi acceptarea amendărilor 
ulterioare prin ordin al 
ministrului care este inferior 
legii. 

 
 
 

 

 

PREŞEDINTE 

IULIAN IANCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar Bivolaru Ioan 
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