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    DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL            

 

Nr. 40328/2200       

Data: 06.12.2017 

 

 

APROB 

Secretar de Stat 

Ionel MINEA 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor 
la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al 

mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 

26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică 
pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva 

 
 
 
Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe 

căile navigabile interioare (ADN) a fost adoptat la Conferinţa diplomatică convocată de 
comun acord de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE – ONU) și de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) care a avut loc 
la Geneva în perioada 22 – 26 mai 2000. 

ADN cuprinde Acordul propriu – zis şi Regulamentul anexat la acest Acord. 
Acordul a fost adoptat pentru stabilirea unor principii şi reguli uniforme în scopul 
creşterii siguranţei transportului internaţional al mărfurilor periculoase pe căile 
navigabile interioare, protecţiei mediului prin prevenirea poluării care ar putea să rezulte 
din accidente şi incidente în cursul acestor transporturi şi facilitării operaţiunilor de 
transport şi promovării comerţului internaţional. 

Regulamentul anexat la ADN cuprinde prescripţii referitoare la transportul 
internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, prescripţii şi 
proceduri referitoare la inspecţii, la stabilirea certificatelor de conformitate, la agrearea 
societăţilor de clasificare, derogări, autorizaţii speciale, dispoziţii tranzitorii generale şi 
dispoziţii tranzitorii suplimentare aplicabile pe căile navigabile interioare specifice. 



 2 

Prin Legea nr. 159/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
675 din 1 octombrie 2008, România a aderat la ADN, adoptat la Geneva la 26 mai 2000. 
Regulamentul anexat la ADN, publicat în Monitorul Oficial susmenţionat, reprezintă 
ediţia consolidată aplicabilă de la 1 ianuarie 2007 (ADN 2007). 

Urmare activităţii permanente de aliniere la progresul tehnic a cerinţelor tehnice 
incluse în Regulamentul anexat la ADN, la nivelul CEE – ONU au fost adoptate 
numeroase amendamente. 

Prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 466/2011, publicat in 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 13 iulie 2011, România a acceptat 
amendamentele din 2009 şi 2011 la Regulamentul anexat la ADN, adoptate de CEE-
ONU, la Geneva, amendamente care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, respectiv la 
1 ianuarie 2011. 

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 160/2013, publicat in Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013, România a acceptat 
amendamentele din 2013 la Regulamentul anexat la ADN, adoptate de CEE-ONU, la 
Geneva, amendamente care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013. 

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 147/2015, publicat in Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2015, România a acceptat 
amendamentele din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind 
transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), 
adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi rectificările la acestea, precum şi rectificările la 
Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de CEE-ONU.  

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 409/2017, publicat in Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15 mai 2017, România a acceptat 
amendamentele din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind 
transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), 
adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi rectificările la acestea, precum şi rectificările la 
Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate CEE – ONU. 

Ulterior, au fost adoptate noi rectificări la Regulamentul anexat la ADN aplicabil 
de la 1 ianuarie 2017. Respectivele rectificări au fost acceptate de părţile contractante la 
ADN la 30 mai 2017, conform practicii stabilite, similar cu prevederile specifice 
precizate la art. 20 din Acord, conform notificării C.N.296.2017.TREATIES-XI.D.6 din 
5 iunie 2017 a Secretarului general al ONU. 

Dat fiind importanţa şi impactul subiectului „transportul internaţional al 
mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare la nivel Uniunii Europene (UE)” 
obligativitatea respectării cerinţelor menţionate în ADN a fost preluată şi în legislaţia 
UE prin Directiva 2008/68/CE, amendată periodic, care a fost transpusă prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, 
amendată periodic.  

În acest context apare ca necesară introducerea în legislația națională a 
rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2017, incluse în 
anexa I a documentului ECE/TRANS/WP.15/AC.2/62. 

În art. 3 din Legea nr. 159/2008 se menţionează la alin. (1) că: „Amendamentele 
ulterioare la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional 
al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) vor fi preluate în 
legislaţia internă, prin ordin al ministrului transporturilor”. 
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Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al 

ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul 
anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase 
pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 
1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl 
aprobaţi. 

 
 

DIRECTOR 

 

GABRIELA MURGEANU 



  
 
 
 

O R D I N U L Nr………… din………… 
 

pentru acceptarea rectific rilor la Regulamentul anexat la Acordul european 
privind transportul internaţional al m rfurilor periculoase pe c ile navigabile 

interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, 
adoptate de Comisia Economic  pentru Europa a Organiza iei Na iunilor Unite 

(CEE – ONU) la Geneva 
 
Ministrul transporturilor, 
 
Având în vedere: 
- Referatul Direcției Transport Naval nr. 40328/2200 din 06.12.2017 pentru publicarea 
accept rii rectific rilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul 
internaţional al m rfurilor periculoase pe c ile navigabile interioare (ADN) adoptat la 
Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economic  
pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva 

 
Ținând seamă de prevederile: 
-  Art. 20 paragraful 5 din Acordul european privind transportul internaţional al 
m rfurilor periculoase pe c ile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 
mai 2000,  

 
 În temeiul : 
- prevederilor art. 3 din Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul 
european privind transportul internaţional al m rfurilor periculoase pe c ile navigabile 
interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, precum şi  
- ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 21/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare,  
 
Emite prezentul, 
 

ORDIN 
 

Art. 1. – Se public  acceptarea rectific rilor la Regulamentul anexat la Acordul 
european privind transportul internaţional al m rfurilor periculoase pe c ile navigabile 
interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, 
adoptate de Comisia Economic  pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-
ONU) la Geneva, prev zute în anexa care face parte integrant  din prezentul ordin. 



 
Art. 2. – Prezentul ordin se întocmește într-un singur exemplar original. 
 
 
Art. 3. – Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

 
 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 
 

LUCIAN OVA 
 

  



SECRETAR DE STAT 

Ionel MINEA 
 

 

SECRETAR GENERAL 

Georgeta GAVRIL  
 

 

NUME PRENUME FUNC IA 
PUBLIC  

SEMN TURA DATA NR. 
ÎNREGISTRARE 

Direc ia General  Anticorup ie în Transporturi, Administrativ i Juridic 

Anișoara CORNIL  

 

 

Director 
General 

   

Direc ia Afaceri Europene i Rela ii Interna ionale 

Gabriela SÎRBU 

 

 

Director    
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Gabriela MURGEANU 

 

 

Director    
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Comisia economică pentru Europa 
Comitetul de transporturi interioare 
 

Grupul de lucru pentru transporturile  
mărfurilor periculoase 
 

Reuniunea comune a experților pentru Regulamentul anexat 
la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor 
periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)  
(Comitetul de securitate al ADN) 
 

A treizecia sesiune 
Geneva, 23-27 ianuarie 2017 

 

Anexa I 
 

Rectificări la Regulamentul anexat la ADN 
 

Rectificări la textul oficial  
 
Partea 1, Capitolul 1.6, 1.6.7.2.1.4 
 
În loc de 9.0.X.1 se citeşte 9.X.0.1 

 

Partea 1, capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziţia tranzitorie "1.2.1 Opritori de flăcări - 
Încercarea conform EN ISO 16852: 2010" 
 
În loc de N.R.T. începând de la 1 ianuarie 2001, se citeşte N.R.T. începând de la 1 

ianuarie 2015 

 

În loc de standardul EN 12874: 1999 se citeşte standardul EN 12874: 2001 

 

Partea 1, capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie "1.2.1 Supapă de degajare 
de mare viteză - Încercarea conform EN ISO 16852: 2010" 
 
În locul de standardul EN 12874: 1999 se citeşte standardul EN 12874: 2001 

 

                                                                                   Anexa 

                                        La  OMT nr. .........din ..................... 

 

Naţiunile Unite                                                  ECE/TRANS/WP.15/AC.2/62 

 Consiliul economic şi social 
 

 

  

Distr. generală 

10 februarie 2017 

Română 

Original: engleză şi franceză 
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Partea 1, capitolul 1.16, 1.16.1.2.1, ultimul paragraf 
 
Fără obiect în limba română 
 
Partea 1, capitolul 1.16, 1.16.3.2, ultima liniuță 
 
Fără obiect în limba română 
 
Partea 1, capitolul 1.16, 1.16.3.2, penultimul paragraf 
 
Fără obiect în limba română 
 
Partea 1, capitolul 1.16, 1.16.5, ultima frază 
 
În loc de 1.16.1.3.1 se citeşte 1.16.3.1 
 
Partea 3, capitolul 3.3, dispoziţia specială 665 
 
Se adaugă, la început textul, Cu excepţia în cazul transportului în vrac, 
 
Partea 9, capitolul 9.2, 9.2.0.80, titlu 
 
În loc de nave cu dublu corp, se citeşte nave maritime cu dublu corp 
 
Partea 9, capitolul 9.2, 9.2.0.80, primul paragraf 
 
În loc de nave cu dublu corp, se citeşte nave maritime cu dublu corp 
 
Partea 9, capitolul 9.2, 9.2.0.88.1, primul paragraf 
 
În loc de nave cu dublu corp, se citeşte nave maritime cu dublu corp.  
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