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              Nesecret 
 
 
DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL            

Nr.                  
                                                Data 

                                
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează 

gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.422(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 

15 iunie 2017 
 
 

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 
1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul 
navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului 
juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a 
instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.  

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul 
Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în 
prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, 
securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida 
organizației. 

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 domeniu. 

Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navigaţiei, adoptate de OMI, 
este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia 
SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Prevederile 
Convenţiei SOLAS 1974 se actualizează şi se perfecţionează continuu. 

La a 95-a sesiune a Comitetului de siguranţă maritimă al OMI, care a avut loc în iunie 
2015, a fost adoptat Codul internațional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alți 
combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), prin rezoluția MSC.391(95). 

 Acest nou cod, devenit obligatoriu ca urmare a adoptării amendamentelor la Convenția 
SOLAS 1974 prin Rezoluția MSC.392(95), a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017 și conține cerințe 
privind instalarea, controlul și monitorizarea echipamentelor și instalațiilor care utilizează 
combustibili cu punct de aprindere scăzut, în vederea reducerii la minim a riscurilor pentru 
navă, echipaj și mediu. Codul IGF a fost publicat în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 707/2016. 

Ulterior, prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al OMI din 31 ianuarie 2017, au fost 
publicate rectificări la Rezoluţia MSC.391(95). Aceste rectificări au fost publicate în legislația 
națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1238/2017. 

Recent, prin Rezoluţia MSC.422(98) au fost adoptate amendamente la Codul IGF privind 
protecția contra incendiului. 

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 
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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 pentru publicarea acceptării amendamentelor 
la Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu 
punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.422(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017,  pe care, dacă 
sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobați. 
 
 
 

DIRECTOR  
 

Gabriela MURGEANU 
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O R D I N  nr. …….. din …………… 

 
pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional privind siguranța navelor 
care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate 
de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.422(98) a Comitetului de siguranţă 
maritimă din 15 iunie 2017 

 
 
Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor 

 
Având în vedere referatul Direcției Transport Naval nr. 34717/1640 din 16.12.2019 pentru 

publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional privind siguranța navelor care 
utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.422(98) a Comitetului de siguranţă 
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, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 
707/2016 pentru publicarea acceptării Codului internaţional privind siguranţa navelor care 
utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă 
maritimă din 11 iunie 2015, 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 privind siguranța navelor care 

utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.422(98) a Comitetului de siguranţă 
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    

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 

 la OMTIC  nr. ......... din ..................... 

 

 

REZOLUȚIA MSC.422(98) 

(adoptată la 15 iunie 2017) 

 

AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAŢIONAL PRIVIND SIGURANŢA NAVELOR 

CARE UTILIZEAZĂ GAZE SAU ALŢI COMBUSTIBILI CU PUNCT DE APRINDERE 

SCĂZUT (CODUL IGF) 

 

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ, 

 

AMINTIND articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor 

la funcţiile Comitetului, 

 

LUÂND NOTĂ DE rezoluția MSC.391(95), prin care Comitetul a adoptat Codul internaţional privind 

siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (,,Codul 

IGF”), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolelor II-1 și II-2 din Convenția internațională din 

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

 

LUÂND NOTĂ, DE ASEMENEA, de articolul VIII(b) și regula II-1/2.29 din Convenție privind 

procedura pentru modificarea Codului IGF, 

 

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a nouăzeci şi opta sesiune a sa, amendamentele la Codul IGF 

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

 

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

IGF, 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 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 reprezintă în total nu mai puțin decât 50% din tonajul brut al 

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

3 INVITĂ Guvernele Contractante 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 conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenție, să 

transmită copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului amendamentelor conținut 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. 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 

la rezoluția MSC.422(98) 

 

AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAŢIONAL PRIVIND SIGURANŢA NAVELOR 

CARE UTILIZEAZĂ GAZE SAU ALŢI COMBUSTIBILI CU PUNCT DE APRINDERE 

SCĂZUT (CODUL IGF) 

 

CAPITOLUL 11 

PROTECȚIA CONTRA INCENDIULUI 

 

11.3 Reguli pentru protecția contra incendiului 

 

1  În paragraful 11.3.2, cuvintele ,, și toți pereții de separație situați deasupra, inclusiv ferestrele 

de la puntea de comandă, trebuie să aibă separaţii de clasă A-0” se șterg.  
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