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DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL            

Nr.    17094/609              
                      Data:  30.04.2020            

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea 
acceptării amendamentelor la anexa Convenției internațională din 1973 pentru prevenirea 

poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - 
Amendamente la Anexele I, II și V la MARPOL - (Jurnale electronice de înregistrare), adoptate 

de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.314(74) a Comitetului pentru 
protecția mediului marin din 17 mai 2019 

 
 

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 materie. 
 

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, 
este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din 
cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 
73/78 prin Legea nr. 6/1993. 
 

În conformitate cu art. 38(a) al Convenţiei privind crearea OMI, referitor la funcţiile conferite 
Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru 
prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică 
textul convenţiilor sau anexelor la acestea. 

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978 
care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la 
apendicele acestora.  

 
De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei MARPOL din 1973, MEPC 

poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepţia 
cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din Părți sau Părţile ale căror flote 
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comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, 
vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente. 

Această procedură simplificată prevăzută de convenţie este denumită „procedura de 
acceptare tacită” şi se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, 
cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973. 
 

Progresele tehnice continue și exigențele tot mai sporite privind protecția mediului au 
determinat OMI să revizuiască, să completeze sau să actualizeze permanent unele reguli sau anexe 
ale Convenției MARPOL 73/78. 

 
În sesiunea șaptezeci și patru a MEPC a fost adoptată la 17 mai 2019 rezoluția MEPC.314(74), 

care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la unele reguli din 
Anexele I, II și V la MARPOL 73/78 pentru introducerea și definirea noțiunii de Jurnal electronic de 
înregistrare. 

 
Regulile la care se aduc modificări prin această rezoluție sunt: 
- Anexa I – Reguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi, 

Regula 1, Regula 17 și Regula 36; 
- Anexa II – Reguli pentru controlul poluării cu substanțe lichide nocive în vrac, 

Regula 1 și Regula 15; 
- Anexa V - Reguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la nave, 

Regula 1 și Regula 10. 
De asemenea, prin aceste amendamente se efectuează și armonizarea textului paragrafelor existente 
ținându-se cont de noțiunea nou introdusă. 
 

Conform punctului 2 din rezoluție, termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente 
a fost 1 aprilie 2020. România nu a formulat niciun fel de obiecţiuni la acestea şi nici OMI nu a 
comunicat depunerea unor obiecţiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor 
intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluţie, la data de 1 octombrie 2020, în 
conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973. 
 
 Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la 
anexa Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexele I, II și V la 
MARPOL – (Jurnale electronice de înregistrare), adoptate de Organizația Maritimă Internațională 
prin Rezoluția MEPC.314(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019, pe 
care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați. 
 
 
 

DIRECTOR  
 

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

 
privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internaționale din 1973 

pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 
referitor la aceasta - Amendamente la Anexele I, II și V la MARPOL - (Jurnale electronice de 

înregistrare), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.314(74) a 
Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019 

 
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, 

 
Văzând referatul Direcției Transport Naval nr. 17094/609 din 30.04.2020 de aprobare a 

Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării 
amendamentelor la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către 
nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la 
Anexele I, II și V la MARPOL - (Jurnale electronice de înregistrare), adoptate de Organizația Maritimă 
Internațională prin Rezoluția MEPC.314(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 
2019, 
 

Ținând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia 
internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat 
la Londra la data de 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,  
 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind 
transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,   
 
 

emite prezentul 
 

ORDIN: 
 

Art. 1 – Se publică amendamentele la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru 
prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la 
aceasta - Amendamente la Anexele I, II și V la MARPOL - (Jurnale electronice de înregistrare), 
adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.314(74) a Comitetului pentru 
protecția mediului marin din 17 mai 2019, 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 1 octombrie 2020. 
 
 

MINISTRU 
 

Lucian Nicolae BODE 
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PROPUNEM SEMNAREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR DE STAT 
 

Octavian Alexandru HAGIIANI 

SECRETAR GENERAL 
 

Ștefania 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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ANEXA la OMTIC nr. .........din ..................... 
 

 
REZOLUȚIA MEPC.314(74) 
(adoptată la 17 mai 2019) 

 
AMENDAMENTE LA ANEXA CONVENȚIEI INTERNAȚIONALE DIN 1973 PENTRU PREVENIREA 
POLUĂRII DE CĂTRE NAVE, AȘA CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN PROTOCOLUL DIN 1978 

REFERITOR LA ACEASTA 
 

Amendamente la Anexele I, II și V la MARPOL 
 

(Jurnale electronice de înregistrare) 
 

 
COMITETUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARIN, 
 
AMINTIND articolul 38(a) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor 
la funcțiile Comitetului pentru protecția mediului marin conferite acestuia prin convențiile 
internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine de către nave, 
 
AMINTIND DE ASEMENEA articolul 16 al Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării 
de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), care 
specifică procedura de amendare și conferă organismului corespunzător al Organizației funcția de 
examinare și adoptare a amendamentelor la aceasta, 
 
LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a șaptezeci și patra sesiune a sa, amendamentele propuse la 
Anexele I, II și V la MARPOL referitoare la Jurnalele electronice de înregistrare, care au fost difuzate 
în conformitate cu articolul 16(2)(a) al MARPOL, 
 
1 ADOPTĂ, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la Anexele I, 
II și V la MARPOL, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluție; 
 
2 STABILEȘTE, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele 
menționate trebuie considerate ca fiind acceptate la 1 aprilie 2020, în afara cazului în care, până la 
această dată, cel puțin o treime din Părți sau Părțile ale căror flote comerciale combinate reprezintă 
în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat 
Organizației obiecțiile lor cu privire la amendamente; 
 
3 INVITĂ Părțile să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, 
amendamentele menționate vor intra în vigoare la 1 octombrie 2020, după acceptarea acestora 
conform paragrafului 2 de mai sus; 
 
4 SOLICITĂ Secretarului General, în scopul articolului 16(2)(e) al MARPOL, să transmită copii 
certificate ale prezentei rezoluții și a textului amendamentelor conținute în anexă tuturor Părților 
la MARPOL; 
 
5 SOLICITĂ DE ASEMENEA Secretarului General să transmită copii ale acestei rezoluții și ale 
anexei sale Membrilor Organizației care nu sunt Părți la MARPOL. 
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Anexă la Rezoluția MEPC.314(74) 

 
AMENDAMENTE LA ANEXELE I, II ȘI V LA MARPOL 

 
(Jurnale electronice de înregistrare) 

 
ANEXA I LA MARPOL 

 
REGULI PENTRU PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI 

 
 
Regula 1 – Definiții 
 
1 Este adăugat un nou paragraf 39, după cum urmează: 
 
 „39 Jurnalul electronic de înregistrare înseamnă un dispozitiv sau un sistem, aprobat 

de Administrație, folosit în locul unui jurnal pe suport de hârtie, pentru înregistrarea 
electronică a informațiilor necesare referitoare la descărcări, transferuri și alte operațiuni, 
conform cerințelor din prezenta anexă.” 

 
Regula 17 – Jurnalul de înregistrare a hidrocarburilor, Partea I – Operațiuni în compartimentul de 
mașini 
 
2 A doua frază a paragrafului 1 este înlocuită cu următoarea: 
 
 „Jurnalul de înregistrare a hidrocarburilor, fie ca parte a jurnalului de bord oficial al navei, 

fie ca jurnal electronic de înregistrare care trebuie să fie aprobat de Administrație luând în 
considerare Liniile directoare elaborate de Organizație sau în alt mod, trebuie să fie conform 
cu modelul prevăzut în Apendicele III la prezenta Anexă.” 

 
3 În fraza a doua a paragrafului 4, după cuvintele „fiecare pagină completată” se adaugă 

cuvintele „sau grup de informații electronice”. 
 
Regula 36 – Jurnalul de înregistrare a hidrocarburilor, Partea II – Operațiuni privind 
marfa/balastul 
 
4 A doua frază a paragrafului 1 este înlocuită cu următoarea: 
 
 „Jurnalul de înregistrare a hidrocarburilor, Partea II, fie ca parte a jurnalului de bord oficial 

al navei, fie ca jurnal electronic de înregistrare care trebuie să fie aprobat de Administrație 
luând în considerare Liniile directoare elaborate de Organizație sau în alt mod, trebuie să 
fie conform cu modelul prevăzut în Apendicele III la prezenta Anexă.” 

 
5 În fraza a doua a paragrafului 5, după cuvintele „fiecare pagină completată” se introduc 

cuvintele „sau grup de informații electronice”. 
 

  



3 

 

ANEXA II LA MARPOL 
 

REGULI PENTRU CONTROLUL POLUĂRII CU SUBSTANȚE LICHIDE  
NOCIVE ÎN VRAC 

 
 
Regula 1 – Definiții 
 
6 Este adăugat un nou paragraf 22, după cum urmează: 
 
 „22 Jurnalul electronic de înregistrare înseamnă un dispozitiv sau un sistem, aprobat 

de Administrație, folosit în locul unui jurnal pe suport de hârtie, pentru înregistrarea 
electronică a informațiilor necesare referitoare la descărcări, transferuri și alte operațiuni, 
conform cerințelor din prezenta anexă.” 

 
Regula 15 – Jurnalul de înregistrare a mărfii 
 
7 Paragraful 1 existent este înlocuit cu următorul: 
 
 „Fiecare navă căreia i se aplică această anexă trebuie să aibă un Jurnal de înregistrare a 

mărfii, fie ca parte a Jurnalului de bord oficial al navei, fie ca jurnal electronic de 
înregistrare care trebuie să fie aprobat de Administrație luând în considerare Liniile 
directoare elaborate de Organizație sau în alt mod, conform modelului prevăzut în 
Apendicele II la prezenta Anexă.” 

 
8 În prima frază a paragrafului 4, după cuvintele „fiecare pagină” se introduc cuvintele „sau 

grup de informații electronice”. 
 
 

ANEXA V LA MARPOL 
 

REGULI PENTRU PREVENIREA POLUĂRII CU GUNOI DE LA NAVE 
 
Regula 1 – Definiții 
 
9 Este adăugat un nou paragraf 19, după cum urmează: 
 
 „19 Jurnalul electronic de înregistrare înseamnă un dispozitiv sau un sistem, aprobat 

de Administrație, folosit în locul unui jurnal pe suport de hârtie, pentru înregistrarea 
electronică a informațiilor necesare referitoare la descărcări, transferuri și alte operațiuni, 
conform cerințelor din prezenta anexă.” 

 
Regula 10 – Afișe, planuri de management al gunoiului și înregistrarea operațiunilor cu gunoi 
 
10 A doua frază din partea introductivă a paragrafului 3 este înlocuită cu următoarea: 
 
 „Jurnalul de înregistrare a operațiunilor de descărcare a gunoiului, fie ca parte a Jurnalului 

de bord oficial al navei, fie ca jurnal electronic de înregistrare care trebuie să fie aprobat 
de Administrație luând în considerare Liniile directoare elaborate de Organizație sau în alt 
mod, trebuie să fie conform modelului prevăzut în Apendicele II la prezenta Anexă:” 

 
11 În a doua frază a paragrafului 3.1, după cuvintele „Fiecare pagină completată” se introduc 

cuvintele „sau grup de informații electronice”. 


