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NOT  DE FUNDAMENTARE 
 

Sec iunea 1 
 

Titlul proiectului de act normativ 
 

ORDONAN  DE URGEN  
privind înfiin area Agen iei de Investiga ii pentru Siguran a Transportului Naval, AISTN  

i pentru modificarea i completarea unor acte normative 
 

Sec iunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea 
situa iei actuale 

Prin amploarea i volumul capacit ilor angajate în transportul 
naval, accidentele produse în aceast  ramur  a industriei au ca 
rezultat, pierderi de vie i omene ti, de bunuri, deteriorare a 
infrastructurilor de transport, blocaje ale c ilor de transport, reducere 
a capacit ilor i poluare a mediului, toate acestea reprezentând 
grave atingeri aduse interesului public prin consecin ele pe care le 
au pentru economia na ional  prin cre terea costurilor de 
func ionare a societ ii, prin costuri reparatorii suplimentare, 
sc dere a eficien ei i nu în ultimul rând prin afectarea grav  a 
mediului pe termen lung. Accidentele au de asemenea un impact 
considerabil în mass media, afectând imaginea public  a institu iilor 
statului, în anumite condi ii afectând chiar imaginea statului. 

Uniunea European  prin institu iile sale reprezentative, în 
aplicarea politicii de dezvoltare, acordând o aten ie deosebit  cre terii 
i men inerii standardelor de siguran  în transporturi şi depunerii 

tuturor eforturilor pentru reducerea num rului de accidente, a instituit 
la nivel european efectuarea investiga iilor tehnice privind siguran a 
în cazul accidentelor i incidentelor produse în transporturile 
aeriene, navale i feroviare, separat de orice alte forme de 
investiga ii, administrative sau judiciare care urm resc stabilirea 
r spunderii sau a culpei, în scopul determin rii cauzelor i 
circumstan elor care au dus la producerea lor, analizei acestora i 
prevenirii producerii altor accidente, impunând înfiin area la nivelul 
fiec rui stat membru UE a unor institu ii na ionale specializate, 
permanente, responsabile cu investiga ia tehnic  privind siguran a, 
independente organiza ional i juridic de orice alte entit i cu 
atribu ii sau responsabilit i în domeniul transporturilor, în condi ii 
de independen  deplin  i resurse financiare i umane suficiente. 

Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 
23 aprilie 2009, de instituire a principiilor fundamentale care 
reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport 
maritim, a fost transpus  în legisla ia na ional  prin OUG nr.87/2011 
pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul 
accidentelor din sectorul de transport maritim. 

Prin forma adoptat , de la intrarea în vigoare din data de 
19.10.2011 pân  în prezent, OUG nr.87/2011 nu a creat cadrul pentru 
înfiin area unei structuri de investiga ie impar iale, independente 
din punct de vedere organiza ional i juridic, care s  permit  
efectuarea investiga iilor tehnice privind siguran a în mod eficace i 
eficient, în condi ii de resurse financiare i umane suficiente, în 
conformitate cu exigen ele Directivei 2009/18/CE. 

În acest context, în perioada 20-23 iunie 2017 Agen ia European  
pentru Siguran  Maritim  (EMSA), organism tehnic specializat al 
Comisiei Europene, a efectuat un audit care a avut ca tem  stabilirea 
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modului în care România a transpus i implementat prevederile 
Directivei 2009/18/CE.  

Urmare a auditului efectuat de EMSA, în data de 20 septembrie 2017 
a fost întocmit i înaintat c tre MT Raportul oficial cu 
nr.INSP.AI.2017-AJ7448 care consemneaz  un num r de 17 
deficien e de neconformitate i 7 observa ii, din care deficien a nr.1 
este, cit m: ”România nu a înfiin at o structur  de investiga ie 
impar ial , permanent  în conformitate cu prevederile Directivei”, 
creându-se astfel condi iile lans rii procedurii de infringement prin 
sesizarea Cur ii de Justi ie a UE de c tre Comisia European . 

 
Având în vedere consecin ele accidentelor produse în transportul 

naval, a a cum au fost mai susmen ionate, ce pot duce la avarierea 
infrastructurilor portuare, blocaje ale c ilor de naviga ie, ale 
porturilor, ale antierelor navale, cu efecte pe termen lung asupra 
economiei na ionale i asupra mediului, în contextul 
responsabilit ilor, al atribu iilor, sarcinilor i interesului 
companiilor na ionale, regiilor autonome i autorit ilor de stat care 
î i desf oar  activitatea în domeniul transportului naval, în ce 
prive te asigurarea, men inerea i cre terea standardelor de 
siguran  i depunerii tuturor eforturilor pentru reducerea 
num rului de accidente i incidente, 

luând în considerare necesitatea înfiin rii unei structuri de 
investiga ie independente organiza ional, juridic i în luarea 
deciziilor, care s  asigure implementarea activit ii de investiga ie 
privind siguran a în conformitate cu exigen ele Directivei 2009/18/CE, 
necesitate consemnat  în raportul oficial de audit al EMSA,  

inând cont de riscul major al declan rii procedurii de 
infringement, care implic  sanc iuni financiare substan iale, cu 
consecin e grave asupra bugetului de stat, 

în condi iile în care activitatea Agen iei de Investiga ii pentru 
Siguran a Transportului Naval de investiga ie concur  la realizarea 
sarcinilor i obiectivelor companiilor na ionale, regiilor autonome i 
autorit ilor de stat care î i desf oar  activitatea în domeniul 
transportului naval, în ce prive te asigurarea, men inerea i 
cre terea standardelor de siguran , 

se impune înfiin area Agen iei de Investiga ii pentru Siguran a 
Transportului Naval (AISTN), într-un timp cât mai scurt, prin ordonan  
de urgen  a Guvernului. 

 11. În cazul pro-
iectelor de acte 
normative care 
transpun legisla ie 
comunitar  sau 
creeaz  cadrul 
pentru aplicarea 
direct  a acesteia, 
se vor specifica 
doar actele comu-
nitare în cauz , 
înso ite de 
elementele de 
identificare ale 
acestora 
 

 Regulamentul (UE) nr. 1286/2011 al Comisiei, din 9 decembrie 2011, 
de adoptare a unei metodologii comune de investigare a 
accidentelor i incidentelor maritime elaborate în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2009/18/CE a Parlamentului 
European i a Consiliului; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 651/2011 al Comisiei, 
din 5 iulie 2011, de adoptare a regulamentului de procedur  al 
cadrului de cooperare permanent  stabilit de statele membre în 
cooperare cu Comisia, în temeiul articolului 10 din Directiva 
2009/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului. 

2. Schimb ri 
preconizate 

Prin înfiin area AISTN se creeaz  cadrul opera ional pentru: 
-implementarea OUG Nr.87/2011 în conformitate cu exigen ele 
Directivei 2009/18/CE; 
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-extinderea activit ii de investiga ie privind siguran a în 
investigarea accidentelor produse cu nave de naviga ie interioar  pe 
c ile navigabile interioare care, prin lipsa prevederilor legisla iei 
actuale, nu sunt investigate din punct de vedere al siguran ei naviga iei 
f când doar obiectul anchetelor organelor judiciare care urm resc 
stabilirea r spunderii sau a culpei; 

-aplicarea direct  a Regulamentului (UE) nr.1286/2011 al Comisiei; 
-aplicarea direct  a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

NR.651/2011 al Comisiei; 
-aplicarea OMTI nr. 84/2010 privind publicarea accept rii Codului de 

standarde interna ionale si practici recomandate pentru investiga ia 
privind siguran a in cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul 
de investiga ie a accidentelor), adoptat de Organiza ia Maritim  
Interna ional  prin Rezolu ia MSC.255(84) a Comitetului Securit ii 
Maritime din 16 mai 2008. 

 
3. Alte informa ii    Având în vedere necesitatea ca prezenta ordonan  de urgen  s  

produc  efecte în domeniul siguran ei în transportul naval i în 
efectuarea investiga iilor în mod eficace i eficient, în conformitate cu 
prevederile Art.8, alin.(1) al Directivei 2009/18/CE i ale Art.8, alin.(3) 
al OUG Nr.87/2011, investiga iile tehnice privind siguran a trebuie s  
fie efectuate de c tre investigatori competen i în chestiunile legate de 
accidente şi incidente maritime, cu calificare şi experien a practic  în 
domeniul transportului naval, al navelor şi al naviga iei. 
În acest sens, atragerea i angajarea personalului calificat 
corespunz tor în structura AISTN, respectiv Comandan i i efi Mecanici 
cu experien , categorie profesional  corespunz toare nivelului de 
competen  cerut de prevederile legale mai susmen ionate, s-ar putea 
realiza doar prin motivarea acestora printr-un nivel de salarizare 
corespunz tor. 
 

 
Sec iunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului 
 de act normativ 

 
1. Impactul 
macroeconomic 

Înfiin area AISTN i implementarea activit ii de investiga ie a 
evenimentelor produse în transporturile navale au ca rezultat: 
-reducerea num rului de accidente, cre terea încrederii i a 
nivelului siguran ei în transportul naval, m rirea eficien ei i 
diminuarea cheltuielilor de func ionare a societ ii. 
-crearea unui sistem de management al siguran ei în transportul 
naval în apele na ionale navigabile româneşti i alinierea 
României la nivel european, la sistemul de control, expertiz , 
supraveghere, raportare i cooperare în domeniul siguran ei în 
transporturi. 

11. Impactul asupra 
mediului concuren ial şi 
domeniului ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 

3. Impactul social Înfiin area AISTN ca organism de investiga ie independent 
contribuie la: 
-înt rirea rolului MT ca autoritate de stat în domeniul 
transporturilor prin creşterea gradului de urm rire şi control al 
aplic rii şi respect rii reglement rilor în vigoare printr-un 
organism tehnic specializat/institu ie public  subordonat . 
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-cre terea transparen ei actului administrativ prin asigurarea 
impar ialit ii, obiectivit ii şi transparen ei investiga iilor, i 
evitarea apari iei conflictelor de interese. 

4. Impactul asupra 
mediului 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 

5. Alte informa ii Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 
 

Sec iunea a 4- a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât i pe termen lung (pe 5 ani) 
                                                                                                                      - mii lei -  

Indicatori Anul 
curent 

Urm torii 4 ani Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modific ri ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigur rilor sociale de stat: 
(i) contribu ii de asigur ri 

      

2. Modific ri ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      c) bugetul asigur rilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

3. Impact financiar, plus/ minus, din 
care: 

a) buget de stat 
b) bugete locale 

-Proiectul de act normativ nu are impact asupra 
bugetului general consolidat. 
-Sursele proprii de finan are a activit ii AISTN 
nu au impact asupra bugetului de stat i nu 
implic  m rirea tarifelor actuale practicate. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modific rilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

7. Alte informa ii - Veniturile proprii ale AISTN se constituie din 
transferul c tre AISTN, a sumei de 0,01 euro per 
unitatea de tonaj brut a navelor, din tariful 
pentru supravegherea naviga iei i 
managementul traficului naval în porturi i 
formalit i de sosire plecare, aplicat de c tre 
Autoritatea Naval  Român  pentru navele 
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maritime, a sumei de 0,01 euro per unitatea de 
tonaj brut, respectiv per 100 TC a navelor, 
maritime, de naviga ie interioar  de transport 
marf , maritime/fluviale de pasageri, din tariful 
pentru siguran a i securitatea pe timpul oper rii 
navelor aplicat de c tre Compania Na ional  
Administra ia Porturilor Maritime S.A. Constan a, 
a sumei de 0,01 euro per unitatea de tarif 
capacitate, din tariful de tranzitare canale 
navigabile, pentru barje în convoi i nave 
fluviale i pentru nave fluvio-maritime, 
(ponderat func ie de km. parcur i) indiferent de 
înc rc tur , aplicat de Compania Na ional  
Administra ia Canalelor Navigabile SA Constan a, 
i a sumei de 0,01 euro per unitatea de tonaj din 

tariful de sta ionare la cheu sub opera iuni 
pentru traficul maritim i traficul fluvial, aplicat 
de Compania Na ional  Administra ia Porturilor 
Dun rii Maritime S.A. Gala i. 

  
Sec iunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legisla iei în vigoare 
1. M suri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intr rii în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b. acte normative ce urmeaz  a fi 
elaborate în vederea implement rii noilor 
dispozi ii. 

a) pentru concordan a proiectului de act 
normativ cu OUG Nr.87/2011 pentru efectuarea 
investigatiilor tehnice privind siguranta in cazul 
accidentelor din sectorul de transport maritim, 
i cu Hot rârea Guvernului nr. 21/2015 privind 

organizarea şi func ionarea Ministerului 
Transporturilor cu modific rile ulterioare, cele 
dou  acte normative se modific  i se 
completeaz . 
b) în termen de 60 de zile de la data intr rii în 
vigoare a prezentei ordonan e de urgen , este 
necesar  elaborarea i aprobarea 
Regulamentului de organizare şi func ionare al 
AISTN, prin hot râre a Guvernului. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legisla ia în domeniul 
achizi iilor publice: 
a) impact legislativ – prevederi de 
modificare i completare a cadrului 
normativ în domeniul achizi iilor publice, 
prevederi derogatorii; 
b) norme cu impact la nivel opera ional/ 
tehnic – sisteme electronice utilizate în 
desf urarea procedurilor de achzi ie 
public , unit i centralizate de achizi ii 
publice, structura organizatoric  intern  a 
autorit ilor contractante. 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legisla ia comunitar  în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare. 

Proiectul de act normativ este în conformitate 
cu prevederile OUG Nr.87/2011, care a fost 
acceptat  de c tre Comisia European  ca 
transpunere a Directivei 2009/18/CE în legisla ia 
na ional . 

3. M suri normative necesare aplic rii 
directe a actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

4. Hot râri ale Cur ii de Justi ie a Uniunii 
Europene (trimiteri la doctrina juridic ). 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 
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5. Alte acte normative şi/sau documente 
interna ionale din care decurg 
angajamente.  

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

6. Alte informa ii. Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

 
Sec iunea a 6-a 

Consult rile efectuate în vederea elabor rii proiectului de act normativ 
 

1. Informa ii privind procesul de 
consultare cu organiza ii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi 
alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu 
respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 
privind transparen a decizional  în administra ia 
public , republicat . 

2. Fundamentarea alegerii organiza iilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organiza ii este legat  de obiectul 
proiectului de act normativ  

Activitatea entit ilor angajate în procesul de 
consultare este subiect de activitate, depinde i 
este afectat  de siguran a naviga iei, siguran a 
în exploatarea navei i siguran a transportului 
naval. 

3. Consult rile organizate cu autorit ile 
administra iei publice locale, în situa ia în 
care proiectul de act normativ are ca 
obiect activit i ale acestor autorit i, în 
condi iile Hot rârii de Guvern nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorit ilor 
administra iei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

4. Consult rile desf şurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hot rârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente  

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

5. Informa ii privind avizarea de c tre: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Ap rare a arii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concuren ei 
e) Curtea de Conturi  

-Proiectul de act normativ a fost avizat de c tre 
Consiliul Legislativ. 
-Proiectul de act normativ a fost avizat de c tre 
Curtea de Conturi. 
-Proiectul de act normativ a fost avizat de c tre 
Consiliul Economic i Social. 

6. Alte informa ii  Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

 
Sec iunea a 7-a 

 
Activit i de informare public  privind elaborarea i implementarea proiectului de act 

normativ 
 

1. Informarea societ ii civile cu privire 
la necesitatea elabor rii proiectului de 
act normativ 

Men ion m c  au fost întreprinse demersurile 
legale prev zute de art. 7 alin. (1) din 
Regulamentul privind procedurile la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 
prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum i a altor documente în vederea 
adopt rii/aprob rii, aprobat prin Hot rârea 
Guvernului nr. 561/2009. 

2. Informarea societ ii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implement rii proiectului de act 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 
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normativ, precum şi efectele asupra 
s n t ii şi securit ii cet enilor sau 
diversit ii biologice 
3. Alte informa ii Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 

subiect. 
 

Sec iunea a 8-a 
 

M suri de implementare 
 

1. M suri de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de c tre 
autorit ile administra iei publice 
centrale şi/ sau locale – înfiin area unor 
noi organisme sau extinderea 
competen elor institu iilor existente 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

2. Alte informa ii Proiectul de act normativ nu se refer  la acest 
subiect. 

  
Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat al turat, proiectul de ordonan  de 

urgen  a Guvernului privind înfiin area Agen iei de Investiga ii pentru Siguran a Transportului 
Naval, AISTN i pentru modificarea i completarea unor acte normative. 
 
 
 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR  
 

LUCIAN OVA 
 
 
 
 
 
 

Aviz m favorabil, 
 
 
 

MINISTRUL MUNCII I JUSTI IEI SOCIALE    MINISTRUL FINAN ELOR PUBLICE 
 

LIA-OLGU A VASILESCU             EUGEN TEODOROVICI 
 
 
 
 
 

 
    MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE              MINISTRUL JUSTI IEI 
 
             TEODOR MELE CANU                 TUDOREL TOADER 
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GUVERNUL 
 ROMÂNIEI 

 
 
 
 

 
ORDONANŢ  DE URGENŢ   

privind înființarea Agenției de Investigații pentru Siguranța Transportului  
Naval, AISTN și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 

Luând în considerație că prin amploarea și volumul capacităților angajate în transportul naval, în 
foarte multe cazuri mărfurile transportate fiind, în cantități de mii până la sute de mii de tone, 
mărfuri periculoase lichide, solide sau gaze lichefiate, inflamabile, toxice sau produse petroliere, 
a căror implicare în accidente poate duce la consecințe cu pagube greu de evaluat pentru 
economia național  și efecte pe termen lung, accidentele produse în aceast  ramur  a 
industriei au ca rezultat, pierderi de vieți omenești, de bunuri, deteriorare a 
infrastructurilor de transport, blocaje ale c ilor de transport, reducere a capacit ților și 
poluare a mediului, toate acestea reprezentând grave atingeri aduse interesului public prin 
consecințele pe care le au în creșterea costurilor de funcționare a societ ții, prin costuri 
reparatorii suplimentare, sc dere a eficienței și nu în ultimul rând prin afectarea grav  a 
mediului pe termen lung 

întrucât, urmare a unor accidente navale cu consecințelor deosebit de grave, produse în apele 
teritoriale ale Uniunii Europene, soldate cu prejudicii de miliarde de dolari și afectarea pe 
termen lung a mediului, cum ar fi accidentele navelor CADIZ AMOCO în anul 1978, SEA EMPRES 
în anul 1996, ERIKA, în anul 1999, PRESTIGE în anul 2002 ș.a., Uniunea European , prin 
instituțiile sale reprezentative, a instituit la nivel european efectuarea investigațiilor tehnice 
privind siguranța în cazul accidentelor și incidentelor produse în transportul naval, separat de 
orice alte forme de investigații, administrative și/sau judiciare care urmăresc stabilirea 
răspunderii sau a culpei, în scopul determinării cauzelor și circumstanțelor care au dus la 
producerea accidentelor, impunând înființarea la nivelul fiec rui stat membru UE a unor 
instituții naționale tehnice, specializate, permanente, responsabile cu efectuarea 
investigației tehnice privind siguranța în condiții de resurse financiare și umane suficiente, 
independente organizațional și juridic faț  de orice parte care ar putea avea interese sau 
responsabilit ți în leg tur  cu rezultatul investigației și faț  de orice alte instituții sau 
autorit ți cu atribuții de reglementare, management sau administrare în domeniul 
transportului naval, respectând principiul separ rii competențelor într-un sistem 
instituțional, 

în condițiile în care de la adoptarea sa în urmă cu 6 ani pân  în prezent, OUG nr.87/2011 
pentru efectuarea investigațiilor tehnice privind siguranța în cazul accidentelor din sectorul de 
transport maritim, care a transpus în legislația național  Directiva 2009/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, din 23 aprilie 2009, de instituire a principiilor fundamentale care 
reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim, nu a produs efecte 
și nu a întrunit condițiile pentru transpunerea și implementarea activit ții reglementate de 
Directiv  , situație consemnat  oficial în raportul de audit cu nr.INSP.AI.2017-AJ7448 din 
data de 20.09.2017 al Agenției Europene pentru Siguranț  Maritim  reprezentând Comisia 
European , raport care identifică un număr de 17 deficiențe de neconformitate și 7 
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observații, creându-se astfel condițiile lans rii procedurii de infringement prin sesizarea 
Curții de Justiție a UE de c tre Comisia European , pentru neconformarea legislației 
naționale la cerințele normelor comunitare/pentru aplicarea necorespunz toare a actelor 
normative comunitare (Art.260 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene) care 
implic  sancțiuni financiare substanțiale, cu consecințe grave asupra bugetului de stat, 

în condițiile în care în apele naționale navigabile ale României s-au produs și continu  s  se 
produc  accidente navale grave și foarte grave care pot avea consecințe cu pagube greu de 
evaluat pentru economia național  și efecte pe termen lung, asupra activit ții porturilor, 
navigației sau asupra mediului,  

având în vedere că aspectele mai sus-menționate vizează un interes public general și constituie o 
situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri 
imediate, 

în temeiul art. 115, alin. (4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă următoarea ordonanță de urgență: 

Art. 1. (1) Se înființează Agenția de Investigații pentru Siguranța Transportului Naval, denumită 
în continuare AISTN, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului 
Transporturilor, prin reorganizarea Compartimentului Investigații Incidente și Accidente în 
Transporturile Navale care funcționează în cadrul Ministerului Transporturilor și care se 
desființează. 

(2) AISTN are sediul administrativ în municipiul Constanța, în incinta Portului Constanța.  

(3) Patrimoniul în utilizarea Compartimentului Investigații Incidente și Accidente în 
Transporturile Navale, din cadrul Ministerului Transporturilor, se preia de către AISTN, pe bază 
de protocol de predare-preluare, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii 
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al AISTN.  

Art. 2. (1) AISTN este organismul tehnic, permanent, specializat, al Ministerului Transporturilor, 
desemnat să organizeze, să conducă, să coordoneze, să controleze și să efectueze investigațiile 
tehnice privind siguranța în cazul accidentelor şi incidentelor care se produc în sectorul de 
transport maritim și pe căile navigabile interioare. 

(2) AISTN este independentă din punct de vedere organizațional, funcțional, juridic și în luarea 
deciziilor față de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță a 
navigației, administrator de infrastructură de transport naval, operator de transport naval, 
precum și față de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile 
încredințate. 

(3) Investigațiile tehnice privind siguranța în cazul accidentelor și incidentelor în care sunt 
implicate nave maritime se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigațiilor tehnice privind siguranța în cazul 
accidentelor din sectorul de transport maritim. 

(4) Investigațiile tehnice privind siguranța în cazul accidentelor și incidentelor din sectorul de 
transport pe căile navigabile interioare în care sunt implicate doar nave de navigație pe căi 
navigabile interioare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare 
și Funcționare al AISTN, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=79200006&d=2003-10-31#p-79200006
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(5) AISTN are ca obiectiv creșterea și menținerea standardelor de siguranță în transportul 
maritim și pe căile navigabile interioare prin efectuarea investigațiilor tehnice privind siguranța 
în scopul determinării cauzelor şi circumstanțelor care au dus la producerea accidentelor și 
incidentelor, și prin emiterea de recomandări privind siguranța bazate pe informațiile rezultate 
din investigații, în vederea prevenirii producerii altor incidente şi accidente din cauze similare. 

(6) AISTN desfășoară investigații tehnice privind siguranţa independent de anchetele efectuate 
de autorităţile judiciare, companiile de asigurare, autorităţi de reglementare, precum şi de 
investigaţiile efectuate de orice altă parte, care au ca scop stabilirea răspunderii sau a 
vinovăţiei. 

Art. 3. În vederea efectuării investigaţiei tehnice privind siguranța, conducătorul investigaţiei şi 
membrii comisiei de investigaţie acționând independent sau în colaborare cu autorităţile 
competente să desfăşoare anchetele judiciare, au acces la toate informațiile pertinente în 
legătură cu un accident sau incident naval, potrivit prevederilor art.8, alin. (10) al Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.87/2011. 

Art. 4. Se desemnează AISTN, ca organism național de investigație tehnică a accidentelor și 
incidentelor produse în transportul maritim și pe căile navigabile interioare, pentru 
reprezentarea Ministerului Transporturilor în relația cu organismele interne și internaționale 
similare şi conexe domeniului său de activitate. 

Art. 5. Pentru îndeplinirea obiectivelor, AISTN poate încheia contracte, în condițiile legii, cu 
instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate. 

Art. 6. (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale AISTN, precum şi de investigaţie a 
accidentelor şi incidentelor din transportul maritim și pe căile navigabile interioare, se asigură 
din venituri proprii. 

 (2) Veniturile proprii ale AISTN se constituie din transferul către AISTN, a sumei de 0,01 euro per 
unitatea de tonaj brut a navelor, din tariful pentru supravegherea navigației și managementul 
traficului naval în porturi și formalități de sosire plecare, aplicat de către Autoritatea Navală 
Română pentru navele maritime, a sumei de 0,01 euro per unitatea de tonaj brut, respectiv per 
100 TC a navelor, maritime, de navigație interioară de transport marfă, maritime/fluviale de 
pasageri, din tariful pentru siguranța și securitatea pe timpul operării navelor aplicat de către 
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, a sumei de 0,01 euro per 
unitatea de tarif capacitate, din tariful de tranzitare canale navigabile, pentru barje în convoi și 
nave fluviale și pentru nave fluvio-maritime, (ponderat funcție de km. parcurși) indiferent de 
încărcătură, aplicat de Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța, și a 
sumei de 0,01 euro per unitatea de tonaj din tariful de staționare la cheu sub operațiuni pentru 
traficul maritim și traficul fluvial, aplicat de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării 
Maritime S.A. Galați. 

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) se colectează și se virează AISTN de către, Autoritatea Navală 
Română, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, Compania 
Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța și Compania Națională Administrația 
Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați. Modalitatea de transfer a acestor sume se stabilește prin 
ordin al ministrului transporturilor, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență. 

(4) Sursele proprii de finanțare nu au impact asupra bugetului de stat și nu implică mărirea 
tarifelor actuale practicate. 
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(5) În vederea dezvoltării și modernizării rapide impuse de standardele internaționale AISTN 
poate utiliza fondurile deținute, în conformitate cu  prevederile legii în vigoare. 

(6) Cheltuielile curente și de capital necesare pe primele 12 luni de funcționare ale AISTN se 
virează de către Autoritatea Navală Română din sumele provenite din excedentul anilor anteriori, 
în conformitate cu prevederile legii în vigoare. 

(7) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, AISTN poate încheia contracte cu instituții de 
specialitate din țara și din străinătate, în conformitate cu prevederile legii în vigoare. 

Art. 7. (1) AISTN întocmește anual proiectul bugetului de venituri și cheltuieli potrivit legii. 

(2) Bugetul AISTN se avizează de către consiliul de conducere al AISTN și se aprobă potrivit legii. 

(3) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al AISTN rămâne la 
dispoziția acesteia și se folosește în anul următor cu aceeași destinație, potrivit legii. 

(4) AISTN poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în valută, în condițiile 
prevăzute de actele normative în vigoare. 

Art. 8. AISTN are următoarele atribuții principale: 

a) organizează, conduce, coordonează şi efectuează activitatea de investigaţie tehnică privind 
siguranța în cazul accidentelor și incidentelor din transportul maritim și pe căile navigabile 
interioare potrivit prevederilor legale în vigoare şi recomandă măsurile necesare pentru 
prevenirea acestora; 

b) elaborează şi propune modificarea și completarea reglementărilor naţionale în domeniul 
investigaţiei tehnice privind siguranța a evenimentelor din transportul maritim și pe căile 
navigabile interioare în conformitate cu prevederile legislaţiei internaţionale în domeniu; 

c) numeşte membrii comisiei de investigaţie, conducătorul investigaţiei şi/sau reprezentantul 
acreditat, după caz; 

d) informează statele implicate asupra oricărui accident şi incident grav produs în apele 
naţionale ale României, solicitând participarea, după caz, a reprezentanţilor acestora la 
investigaţii în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale; 

e) cooperează cu alte organisme similare şi instituţii pentru efectuarea de analize, expertize 
tehnice, teste şi altele asemenea, în scopul determinării cauzelor producerii evenimentelor; 

f) întocmeşte rapoarte preliminare şi finale asupra rezultatelor investigaţiei tehnice privind 
siguranța a accidentelor şi incidentelor foarte grave și grave, după caz, din transportul maritim și 
pe căile navigabile interioare pe care le transmite părţilor implicate, celor cu responsabilităţi în 
domeniul siguranţei navigaţiei şi celor interesaţi potrivit reglementărilor în vigoare; 

g) emite recomandări privind siguranţa, în scopul prevenirii producerii evenimentelor similare şi 
urmăreşte modul de implementare a acestora; 

h) pune la dispoziția publicului și în special sectorului de transport maritim și pe căile navigabile 
interioare raportul final al investigaţiei, prin publicarea acestuia pe pagina de internet a AISTN; 
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i) comunică Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO) și Agenţiei Europene pentru Siguranța 
Maritimă (EMSA), după caz, date și informații privitoare la accidente navale și la investigaţiile 
efectuate, conform obligaţiilor stabilite de standardele internaţionale recunoscute şi asumate de 
România; 

j) gestionează, evaluează, analizează și arhivează, în conformitate cu cerințele internaționale și 
europene, raportările obligatorii și raportările voluntare privind evenimentele din domeniul 
navigației; 

k) elaborează studii şi analize privind siguranţa în transportul maritim și pe căile navigabile 
interioare şi difuzează semestrial buletine informative privind evenimentele din domeniul 
transporturilor maritime și pe căile navigabile interioare; 

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de 
activitate. 

Art. 9. AISTN asigură perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului propriu. 

Art. 10. AISTN cooperează cu organismele de investigaţie şi instituţiile de profil ale altor state, 
în scopul finalizării investigaţiilor, după caz, elaborării unor metode comune de investigare, 
realizării unor principii comune pentru urmărirea recomandărilor de siguranţă şi pentru 
adaptarea la evoluţia progresului tehnic şi ştiinţific. 

Art. 11. Guvernul poate aproba şi alte atribuții specifice pentru AISTN fără a aduce atingere 
prevederilor Art.2, alin. (1), alin. (2) și alin. (5). 

Art. 12. (1) Conducerea AISTN este asigurată de către un consiliu de conducere, numit pentru o 
perioadă de 4 ani, format din 5 membri, al cărui președinte este directorul general al AISTN.  

(2) Conducerea executivă a AISTN este exercitată de către un director general selectat în baza 
unui concurs/examen organizat de către o persoana juridică specializată în recrutarea resurselor 
umane, selectată cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru achizițiile publice. 
Mandatul directorului general poate fi prelungit o singura dată. Până la finalizarea 
concursului/examenului, conducerea executivă a AISTN va fi exercitată de către un director 
general numit prin ordin al ministrului transporturilor. 

(3) Selectarea și desemnarea membrilor consiliului de conducere al AISTN se face din rândul 
specialiștilor în domeniul transportului naval, din învățământul superior acreditat, cu 
respectarea criteriilor de selecție și a condițiilor de garantare a independenței și imparțialității 
specifice AISTN. 

(4) Modul de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcției de 
director general, prevăzut la alin.(2), criteriile de selecție, condițiile de garantare a 
independenței și imparțialității specifice AISTN, prevăzute la alin.(3), pentru ocuparea funcțiilor 
de conducere și de execuție ale AISTN, precum și modul de selectare, desemnare și numire a 
directorului general și a membrilor consiliului de conducere, se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 

(5) Salarizarea directorului general se stabilește potrivit prevederilor legale în vigoare privind 
salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. 
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(6) Indemnizațiile membrilor consiliului de conducere AISTN sunt in cuantum de 20% din venitul 
brut lunar al directorului general. 

(7) Mandatul directorului general și al membrilor consiliului de conducere al AISTN încetează la 
expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariției unui conflict de interese sau în 
cazurile și condițiile prevăzute de lege. 

(8) Conducerea și personalul AISTN nu se încadrează in categoria funcționarilor publici. 

Art. 13. (1) Personalul AISTN este angajat cu contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată iar salarizarea acestuia se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind 
salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. 

(2) Structura organizatorica detaliata la nivel de direcții, servicii, birouri si compartimente, 
precum si statul de funcții al AISTN se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la 
propunerea Directorului General al AISTN. 

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, prin decizia Directorului General de numire în comisia de 
investigație, AISTN poate să desemneze colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate 
de experți, în baza unor contracte încheiate potrivit legii. 

 Art. 14. (1) Regulamentul de organizare şi funcționare al AISTN se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și normarea 
parcului auto precum și regimul de incompatibilităţi şi condiţiile de numire şi revocare a 
membrilor consiliului de conducere şi a directorului general al AISTN. 

Art. 15. În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.50 din 21 ianuarie 2015, la litera D "Unităţile care 
funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor ", după numărul curent 7 se introduce un 
nou număr curent, numărul curent 8, cu următorul cuprins: 

" 8. - Agenţia de Investigaţii pentru Siguranţa Transportului Naval - AISTN - Venituri proprii – 
Constanța – Nr. maxim posturi 45 ". 

Art. 16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigațiilor tehnice 
privind siguranța în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011 se completează și se modifică după 
cum urmează: 

1.  La Art.3, lit. c) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

c) accident naval - un eveniment sau o succesiune de evenimente, care a/au avut loc in legătură 
directă cu operarea unei nave și care a/au avut ca rezultat următoarele: 
1. moartea sau rănirea grava a unei persoane; 
2. pierderea unei persoane de pe o nava; 
3. pierderea, presupusa pierdere sau abandonul unei nave; 
4. pagube materiale la o nava; 
5. eșuarea, scoaterea din funcțiune sau implicarea într-o coliziune a unei nave; 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdemjsgi/hotararea-nr-76-2009-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-transporturilor-si-infrastructurii?pid=&d=2009-02-13


 7 

6. pagube materiale la infrastructura maritima, din afara unei nave, care ar pune grav in pericol 
siguranța navei, a unei alte nave sau a unei persoane; sau 
7. degradarea grava a mediului sau posibila degradare grava a mediului, rezultate din avarierea 
unei sau a mai multor nave. 
Un accident naval nu include un act intenționat sau o omisiune cu intenția de a aduce prejudicii 
siguranței unei nave, unei persoane sau mediului; 
 
 

2.  La Art.3, lit. f) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

f) Agenția de Investigații pentru Siguranța Transportului Naval - organismul tehnic, permanent, 
specializat, al Ministerului Transporturilor, desemnat să efectueze investigațiile tehnice privind 
siguranța în cazul accidentelor și incidentelor care se produc în sectorul de transport maritim și 
pe căile navigabile interioare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și 
ale Regulamentului de organizare și funcționare al AISTN, denumită în continuare AISTN. 

3.  Se înlocuiește sintagma SIPS din tot corpul textului cu sintagma AISTN. 

4.  La Art.3, lit. g) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

g) investigatori privind siguranța – inspectori de specialitate din cadrul AISTN, și colaboratorii 
externi în calitate de experți numiți în comisia de investigație a unui accident sau incident naval 
prin decizie a Directorului General al AISTN, denumiți în continuare investigatori. 

5.  La Art.3, lit. h) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

h) accident naval grav - un accident al unei nave, diferit de un accident foarte grav, care implică 
foc, explozie, coliziune, eșuare, contact, pagube produse de vremea rea, pagube produse de 
ghețuri, fisuri ale corpului navei sau presupuse defecțiuni ale corpului navei, care au generat 
imobilizarea motorului principal, avarii extinse ale suprastructurii navei, avarii grave ale 
structurii navei, cum ar fi penetrarea corpului navei sub linia de plutire, care au dus la punerea 
navei în imposibilitate de continuare a voiajului, poluare, indiferent de cantitate, o avarie care 
necesită remorcarea navei sau intervenția de la uscat; 

6.  La Art.3 se introduc dou  noi paragrafe, lit. i) și lit. j) care vor avea urm torul cuprins: 

i) accident naval foarte grav – un accident naval care implica pierderea totala a unei navei sau un 
deces al unei persoane sau deteriorarea gravă a mediului. 

j) accident sau incident maritim – un accident sau un incident naval în care este implicată o navă 
maritimă. 

7.  La Art.5, alin.(1) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

(1) Iniţierea unei investigaţii tehnice privind siguranţa şi constituirea comisiei de investigaţie în 
cazul unui accident sau incident maritim se fac prin decizie a Directorului General al AISTN. 

8.  La Art.5, alin.(3), alin (4) și alin.(5) se modific  și vor avea urm torul cuprins: 

(3) În cazul unor accidente maritime grave investigatorii AISTN realizează o evaluare preliminară 
a circumstanţelor şi, după caz, Directorul General al AISTN decide efectuarea unei investigaţii 
tehnice privind siguranţa. În cazul în care, în urma evaluării circumstanţelor accidentului, nu se 
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consideră necesară efectuarea unei investigaţii tehnice privind siguranţa, AISTN va înregistra 
motivele şi va informa Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 18 alin. (2). 

(4) Directorul General al AISTN poate decide efectuarea unei investigaţii tehnice privind 
siguranţa în orice alte cazuri de accidente sau incidente maritime. 

 

(5) În luarea deciziei de efectuare a unei investigații tehnice privind siguranța, potrivit 
prevederilor alin. (3) și (4), se vor lua în considerare gravitatea accidentului sau a incidentului 
maritim, tipul navei și/sau al mărfii în cauză și rolul pe care rezultatele investigației tehnice 
privind siguranța îl pot avea în prevenirea unor accidente și incidente pe viitor. 

9.  La Art.5, alin.(7) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

(7) Directorul General al AISTN decide efectuarea unei investigații tehnice privind siguranța cât 
mai curând posibil după producerea accidentului sau incidentului maritim, dar nu mai târziu de 
două luni de la data producerii acestuia. 

10. La Art.6, alin.(5) și alin.(6) se modific  și vor avea urm torul cuprins:  

(5) Detaliile de contact pentru efectuarea notificării accidentelor și incidentelor se stabilesc prin 
decizia Directorului General al AISTN. 

(6) Investigatorii AISTN pot solicita date suplimentare asupra oricărui accident sau incident 
pentru care AISTN a fost notificat. 

11. La Art.6, se introduce un nou aliniat, alin.(7) care va avea urm torul cuprins: 

” (7) În cadrul notificărilor stabilite prin prevederile alin.(2), alin.(3) și alin.(4), Directorul 
General al AISTN poate decide transmiterea către AISTN a unor informații suplimentare. 

12. La Art.8, alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6) și alin.(7) se modific  și vor 
avea urm torul cuprins: 

(1) Au calitatea de investigatori inspectorii de specialitate din cadrul AISTN și colaboratorii 
externi în calitate de experți numiți în comisia de investigație a unui accident sau incident naval 
prin decizie a Directorului General.    

(2) Comisia de investigație își desfășoară activitatea sub conducerea și coordonarea unui 
investigator șef al comisiei de investigație numit prin decizie a Directorului General al AISTN. 

(3) Numirea investigatorilor care fac parte din comisia de investigație se face cu respectarea 
condițiilor de garantare a independenței și imparțialității specifice AISTN și are în vedere 
competența în chestiunile legate de accidente și incidente maritime, calificarea și experiența 
practică în domeniul transportului naval, al navelor și al navigației. 

(4) Prin decizie a Directorului General, AISTN poate efectua studii și analize care privesc 
siguranța în domeniul transportului naval, în scopul prevenirii accidentelor, în măsura în care 
aceste activități nu afectează capacitatea de a efectua investigațiile tehnice privind siguranța și 
nu determină asumarea de responsabilități în probleme de reglementare, administrative sau de 
standardizare. 
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(5) Investigatorii din cadrul AISTN au dreptul la legitimația de investigator, iar colaboratorii 
externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, numiți în comisia de investigație, au 
dreptul la legitimația provizorie de investigator. 

(6) Forma, modelul si conținutul legitimației de investigator, al legitimației provizorii de 
investigator și al insignei de investigator se stabilesc prin decizie a Directorului General al AISTN. 

(7) Legitimația provizorie de investigator are o durată a valabilității limitată, stabilită prin 
decizia Directorului General al AISTN. 

13. La Art.8, alin.(9) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

(9) Directorul General al AISTN, poate aproba ca investigatorilor unei alte structuri de 
investigație a unui stat interesat în mod deosebit sau căreia i-a fost delegată sarcina de 
investigare tehnică privind siguranța, potrivit prevederilor art. 7 și art.10, să li se pună la 
dispoziție toate informațiile pertinente pentru desfășurarea investigației tehnice privind 
siguranța și să li se asigure accesul la probe. 

14.  La Art.8, alin.(10), lit. i) și lit. j) se modific  și vor avea urm torul cuprins 

” i) să aibă acces liber la orice informații sau documente relevante, deținute de către 
proprietarul, operatorul navei, administratorul de infrastructură de transport naval, operatorul 
portuar sau de către alte autorități cu competențe în domeniul transportului naval, atunci când 
acestea au sediul în România, sau deținute de către statul de pavilion, armatori, societăți de 
clasificare sau orice alta parte implicata, ori de cate ori părțile respective ori reprezentanții lor 
sunt stabilite/stabiliți într-un stat membru al Uniunii Europene; 

j) să solicite și să li se acorde asistenta in cadrul investigației tehnice privind siguranța de către 
autoritățile și instituțiile publice, companiile naționale, regiile autonome sau operatorii 
economici care desfășoară activitate in domeniul transportului maritim sau pe căile navigabile 
interioare, aflați in subordinea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Transporturilor, si 
de către autoritățile de supraveghere si paza a coastei, operatorii serviciului de trafic maritim, 
autoritățile responsabile cu operațiunile de căutare si salvare, piloții si personalul altor servicii 
portuare sau maritime;  

15. La Art.8, alin.(12) și alin.(13) se modific  și vor avea urm torul cuprins: 

 (12) Investigatorii AISTN sunt autorizați să acționeze pentru culegerea şi analizarea probelor 
unui accident sau incident imediat după primirea notificării despre producerea acestuia. 

(13) AISTN poate îmbina sarcinile pe care i le atribuie prezenta ordonanță de urgență cu 
activitatea de investigare legată de alte evenimente decât accidentele maritime, în condiții în 
care această activitate nu îi afectează independența organizațională, funcțională, juridică și în 
luarea deciziilor. 

16. La Art.8, alin.(15) se abrog .  

17.La Art.15, alin. (1) și alin.(2) se modific  și vor avea urm torul cuprins: 

(1) Investigaţiile tehnice privind siguranţa desfăşurate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă se finalizează în termen de cel mult 12 luni de la data accidentului, cu elaborarea 
unui raport final, în conformitate cu secţiunile relevante prevăzute în anexa nr. 3. 



 10 

(2) În cazul unei investigaţii tehnice privind siguranţa care nu priveşte un accident maritim foarte 
grav sau, după caz, un accident maritim grav, ale cărei rezultate nu ar putea contribui la 
prevenirea accidentelor şi incidentelor pe viitor, Directorul General al AISTN poate decide 
elaborarea unui raport simplificat. 

18. La Art.15, dup  alin.(2) se introduc dou  noi aliniate, alin.(21) și alin.(22) care vor avea 
urm torul cuprins: 

” (21) Înaintea elaborării raportului final sau a raportului simplificat menționate la alin. (1) și 
alin.(2), AISTN va întocmi un proiect de raport pe care, după caz, îl va transmite structurii de 
investigație a statelor interesate în mod deosebit cu un termen de 30 de zile pentru efectuarea 
de observații asupra aspectelor prezentate. În cazul în care acceptarea sau respingerea 
observațiilor are un impact direct asupra intereselor statului care le-a făcut, AISTN va notifica 
structura de investigație a statului interesat în mod deosebit asupra modului în care au fost luate 
în considerare. 

(22) Proiectul de raport menționat la alin. (21) va fi transmis doar în condițiile în care structura 
de investigație a statului interesat în mod deosebit care primește proiectul de raport, garantează 
că nu îl va transmite altor părți, nici nu va cauza transmiterea acestuia către alte părți, că nu va 
publica și că nu va permite accesul la proiectul de raport sau la orice parte a acestuia, fără 
acordul specific al AISTN, și declară că probele incluse în proiectul de raport nu vor fi admise ca 
probe în procedurile penale sau civile împotriva persoanelor care le-au furnizat. ” 

19. La Art.15, alin.(3) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

(3) După ce este aprobat de către Directorul General al AISTN, raportul menționat la alin. (1) sau 
alin. (2), inclusiv concluziile acestuia și orice eventuale recomandări, fără a conține nume și date 
personale care ar putea duce la identificarea persoanelor implicate în accidentul maritim sau în 
investigația tehnică privind siguranța, va fi pus la dispoziția publicului și în special sectorului de 
transport maritim, prin publicare pe pagina de internet a AISTN, în termen de cel mult 12 luni de 
la data producerii accidentului. 

20. La Art.16, alin.(1) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

(1) (1) După aprobarea de către Directorul General al AISTN și transmiterea către destinatari a 
raportului de investigație și a recomandărilor privind siguranța, după caz, AISTN urmărește 
respectarea, în mod adecvat a recomandărilor privind siguranța și, după caz, monitorizează 
corespunzător respectarea acestora, potrivit reglementărilor naționale, ale dreptului comunitar 
și internațional. 

21.  La Art.16, dup  alin.(1) se adaug  un nou aliniat, alin.(11) care va avea urm torul 
cuprins: 

” (11) Prin decizia Directorului General, AISTN poate efectua o investigație tehnică privind 
siguranța pentru monitorizarea modului în care au fost respectate, de către destinatari, 
recomandările privind siguranța cuprinse în raportul final prevăzut la Art. 15, alin. (1).” 

22. La Art.16, alin.(2) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

(2) AISTN sau Comisia Europeană pot, după caz, elabora recomandări de siguranţă pe baza 
analizei abstracte a datelor şi rezultatelor generale ale investigaţiilor tehnice privind siguranţa 
desfăşurate. 
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23. La Art.20, alin.(2) se modific  și va avea urm torul cuprins: 

(2) Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se fac de către investigatorii din cadrul 
AISTN, în baza legitimației de investigator emise de AISTN. 

24. În Anexa Nr.2 a OUG NR.87/2011, textul: 
”Ministerul Transporturilor și Infrastructurii..Direcția Generală de Control-Compartimentul 
Investigații Transport Naval..Nr. fax: 021 319 61 68/021 311 12 20 e-mail: dgiattn@mt.ro 

Ref.: Raportare accidente/incidente în care sunt implicate nave maritime”,  
se modific  și va avea urm torul cuprins: 
”Agenția de Investigații pentru Siguranța Transportului Naval  
Nr. fax: 
e-mail: 
Ref.: Raportare accidente/incidente.” 

Art. 17. Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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