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                   Nesecret 

 
 

DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL            
Nr.                  

                    Data:              
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), 
adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a Comitetului de 
siguranță maritimă din 15 iunie 2017 

 
 
Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca agenție 

specializată a Organizației Națiunilor Unite și se ocupă cu elaborarea cadrului juridic, tehnic și 
organizatoric privind navigația maritimă în apele internaționale. Prin reglementările adoptate, OMI 
stabilește cerințele minime care se impun navelor comerciale care efectuează voiaje 
internaționale, privind siguranța navigației, securitatea navelor și a porturilor și protecția 
mediului, precum și cerințele privind modul de certificare și pregătire a echipajelor ce își 
desfășoară activitatea la bordul acestora. România a devenit membră a acestei organizații prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965 și în această calitate este parte la toate convențiile 
internaționale majore privind siguranța navigației și prevenirea poluării de către navele maritime.  

 
În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale 

Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, 
codurilor și rezoluțiilor în materie. 

 
Codul internațional al mijloacelor de salvare (denumit în continuare ,,Codul LSA”) a fost 

adoptat în anul 1996 prin Rezoluția MSC.48(66) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI și 
a devenit obligatoriu din anul 1998 în baza prevederilor Capitolului III (care vizează mijloacele și 
dispozitivele de salvare) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe 
mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat 
nr. 80/1979. Codul LSA constituie în esență o normă tehnică internațională referitoare la 
mijloacele și dispozitivele de salvare folosite la bordul navelor maritime, conținând specificații 
tehnice care detaliază prevederile corespunzătoare succinte ale Capitolului III din Convenția SOLAS 
1974. 

 
Codul LSA a fost acceptat de România prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2001 aprobată prin 

Legea nr. 34/2002.  
 
Specificațiile tehnice din Codul LSA sunt perfecționate continuu, pe baza progresului tehnic 

în domeniu, prin rezoluții de amendare adoptate în cadrul sesiunilor MSC; menționăm că toate 
amendamentele în prezent în vigoare au fost implementate în legislația națională prin acte 
normative specifice. 

 
Ulterior, prin Rezoluția MSC.425(98) din 15 iunie 2017 au fost adoptate noi amendamente la 

Codul LSA. Acestea constau în modificarea unor cerințe privind instalațiile de lansare la apă și de 
îmbarcare. 
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 Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la 

Codul LSA adoptate prin Rezoluția MSC.425(98) (prin așa numita procedură de acceptare tacită) în 
conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în rezoluție, 
respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020. 

 
Ținând seama de prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenția 

internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), la care România a 
aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor  (în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile 
navigabile, respectiv de organ de specialitate al administraţiei publice centrale) asigură ducerea la 
îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care 
România este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convenţiilor internaţionale din domeniul 
său de activitate și, implicit, a codurilor internaționale cu caracter obligatoriu în temeiul 
respectivelor convenții. 
 
Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor 
la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizația 
Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 
15 iunie 2017, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați. 
 

 
 

DIRECTOR  
 

Gabriela MURGEANU 
 
 



1 
 

Anexa la OMTIC  nr. ……… din …………. 

 

 

 

REZOLUȚIA MSC.425(98) 

(adoptată la 15 iunie 2017) 

 

 

AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAȚIONAL 

AL MIJLOACELOR DE SALVARE (CODUL LSA) 
 

 

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ, 

 

AMINTIND articolul 28(b) din Convenția privind crearea Organizației Maritime Internaționale 

referitor la funcțiile Comitetului, 

 

LUÂND NOTĂ de Rezoluția MSC.48(66), prin care a adoptat Codul internațional al mijloacelor de 

salvare („Codul LSA”), care a devenit obligatoriu conform capitolul III din Convenția internațională 

din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare („Convenția”), 

 

LUÂND NOTĂ, DE ASEMENEA, de articolul VIII(b) și regula III/10 din Convenție cu privire la 

procedura de amendare a Codului LSA, 

 

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a nouăzeci și opta sesiune a sa, amendamentele la Codul LSA 

propuse și circulate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenție, 

 

1 ADOPTĂ, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenție, amendamentele la Codul 

LSA, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluție; 

 

2 STABILEȘTE, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenție, că 

amendamentele menționate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2019, în afară de cazul când, 

înainte de această dată, mai mult de o treime din Guvernele Contractante la Convenție sau Guvernele 

Contractante ale căror flote comerciale însumate reprezintă nu mai puțin de 50% din tonajul brut al 

flotei comerciale mondiale, vor fi notificat Secretarului General obiecțiile lor la amendamente; 

 

3 INVITĂ Guvernele Contractante la Convenție să ia notă de faptul că, în conformitate cu 

articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenție, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, după 

acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 

 

4 SOLICITĂ Secretarului General, în aplicarea articolului VIII(b)(v) din Convenție, să transmită 

copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului amendamentelor conținute în anexă tuturor 

Guvernelor Contractante la Convenție; 

 

5 SOLICITĂ, DE ASEMENEA, Secretarului General să transmită copii ale prezentei rezoluții și 

ale anexei sale membrilor Organizației care nu sunt Guverne Contractante la Convenție. 
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ANEXA 

la rezoluția MSC.425(98) 

 

 

AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAȚIONAL 

AL MIJLOACELOR DE SALVARE (CODUL LSA) 
 

 

CAPITOLUL VI  

INSTALAŢII DE LANSARE LA APĂ ŞI DE ÎMBARCARE 

 

6.1. Instalații de lansare la apă și de îmbarcare 
 

1 Paragrafele 6.1.1.5 și 6.1.1.6 se înlocuiesc după cum urmează: 

 

„6.1.1.5. Instalația de lansare la apă și accesoriile sale altele decât vinciurile, trebuie să fie 

suficient de rezistente pentru a rezista la o sarcină de probă statică efectuată în uzină care să 

nu fie mai mică de 2,2 ori sarcina de lucru maximă. 

 

6.1.1.6. Elementele de structură și toate palanele, curenții, ocheții, lanțurile, legăturile de 

fixare și toate celelalte accesorii folosite de dispozitivul de lansare la apă trebuie să fie 

proiectate având un coeficient de siguranță în funcție de sarcina de lucru maximă prevăzută și 

de rezistența la rupere a materialelor folosite pentru construcție. Un coeficient minim de 

siguranță de 4,5 trebuie să fie aplicat la toate elementele structurale, inclusiv componentele 

structurale ale vinciului, iar un coeficient de siguranță de 6 trebuie să fie aplicat curenților, 

lanțurilor de suspensie, ocheților și palanelor.” 

 
*** 
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O R D I N  nr. …….. din …………… 
 

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional al mijloacelor de salvare 
(Codul LSA), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a 

Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017 
 
Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor 
 
Având în vedere Referatul Direcției Transport Naval nr.38562/1839 din 11.12.2019 privind 

publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), 
adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a Comitetului de 
siguranță maritimă din 15 iunie 2017, 

 
Ținând seama de prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenția 

internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974) la care România a 
aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
Luând în considerare prevederile art. 5 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 

 
În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,  
 
Emite prezentul 

 
ORDIN: 

 
 Art. 1. – Se publică amendamentele la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul 
LSA), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a Comitetului de 
siguranță maritimă din 15 iunie 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
 
 Art. 2. – Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. 
 

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2020. 

 
 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, 
 INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR 

 
LUCIAN NICOLAE BODE 
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PROPUNEM SEMNAREA 
 

 

 

SECRETAR DE STAT 

SECRETAR GENERAL 

Ştefania Gabriella FERENCZ 

 

 

NUME PRENUME FUNCȚIA 
PUBLICĂ 

SEMNĂTURA DATA NR. ÎNREGISTRARE 

Direcția Avizare 

Daniela DEUȘAN 

 

 

Director     

Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale 

Gabriela SÎRBU 

 

 

Director    

Direcția Transport Naval 

Gabriela MURGEANU 

 

 

Director    
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