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DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL            

Nr.                  
 

                     Data              
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea 
acceptării rectificărilor aduse Rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99) prin Procesul-verbal de 

rectificare al Organizației Maritime Internaționale  
din 10 decembrie 2019 

 
Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, 

cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației 
maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și 
organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și 
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 Convenția de la Geneva din 
1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale 
privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și 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. 

 
Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este 

Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 
1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979.  
 

În temeiul capitolului X din Convenția SOLAS 1974 este obligatorie respectarea prevederilor 
Codului internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994) adoptat 
prin Rezoluția MSC.36(63). Codul HSC 1994 a intrat în vigoare în condițiile convenției SOLAS 1974, 
în temeiul legii, și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 736/2007. 

 
Prevederile Codului HSC 1994 se actualizează și se perfecționează continuu prin rezoluții de 

amendare, adoptate de Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI. Menționăm că toate 
amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional până în prezent, au fost implementate în 
legislația națională prin acte normative specifice. 

 
Prin Procesul-verbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale din 10 decembrie 

2019, document distribuit prin Nota Verbală NV.024 din 10 decembrie 2019, au fost aduse unele 
rectificări la amendamentele la Codul HSC 1994 adoptate prin Rezoluțiile MSC.259(84) și 
MSC.438(99). Acestea se referă la cerințe de dotare a navelor de mare viteză cu instalații de 
radiocomunicații. 
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Precizăm faptul că amendamentele adoptate prin Rezoluția MSC.259(84) au fost acceptate 

de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin 
Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 890/2009, iar cele adoptate prin Rezoluția 
MSC.438(99) prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 296/2019. 

 
 
Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 

transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse 
Rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99) prin Procesul-verbal de rectificare al Organizației 
Maritime Internaționale din 10 decembrie 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 …………… 
 

pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99) prin 
Procesul-verbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale din 10 decembrie 2019 

 
 

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor 
 
Având în vedere referatul Direcției Transport Naval nr. 20221/818 din 25.05.2020 de aprobare 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării 
rectificărilor aduse Rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99) prin Procesul-verbal de rectificare al 
Organizației Maritime Internaționale din 10 decembrie 2019, 

 
Ținând seama de prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 

890/2009 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 1994 pentru 
siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizația Maritimă Internațională 
prin Rezoluția MSC.259(84) a Comitetului Securității Maritime din 16 mai 2008, precum și ale 
Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 296/2019 privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză 
(Codul HSC 1994), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.423(98) și 
Rezoluția MSC.438(99) ale Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017, respectiv 24 mai 
2018, 

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 rectificările aduse Rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99) prin Procesul-

verbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale din 10 decembrie 2019 prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
 

MINISTRU 
 

LUCIAN NICOLAE BODE 
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PROPUNEM SEMNAREA 
 

SECRETAR DE STAT 
 
 
 
 
 

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  

 

 

25.05.2020 20221/818 
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Anexa la OMTIC nr. ……….. din …………. 
 
 

CODUL INTERNAȚIONAL DIN 1994 PENTRU SIGURANȚA NAVELOR DE MARE VITEZĂ (CODUL HSC 
1994) 

 
PROCES-VERBAL DE RECTIFICARE 

 
 
ÎNTRUCÂT Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză („Codul HSC 
1994”) care a fost adoptat de Comitetul de siguranță maritimă la cea de-a șaizeci și treia sesiune a 
sa, prin Rezoluția MSC.36(63), este obligatoriu în temeiul capitolului X din Convenția internațională 
din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare („Convenția”); 
 
ÎNTRUCÂT Comitetul de siguranță maritimă a adoptat amendamente la Codul HSC 1994 la data de 
16 mai 2008, la cea de-a optzeci și patra sesiune a sa, și la data de 24 mai 2018, la cea de-a 
nouăzeci și noua sesiune a sa, prin Rezoluțiile MSC.259(84) și, respectiv, MSC.438(99), în 
conformitate cu articolul Vlll(b)(iv) din Convenție; 
 
ÎNTRUCÂT au fost descoperite anumite erori în textele în limbile arabă, chineză, engleză, 
franceză, rusă și spaniolă ale amendamentelor sus-menționate; 
 
ÎNTRUCÂT corecțiile propuse în consecință au fost comunicate tuturor guvernelor contractante prin 
Nota Verbală NV.022 și nicio obiecțiune nu a fost primită în perioada specificată; 
 
ÎNTRUCÂT au fost efectuate corecțiile așa cum este indicat în documentul atașat prezentului 
Proces-verbal de rectificare; 
 
ÎN CONSECINȚĂ, eu, subsemnatul, director al Diviziei Afaceri Juridice și Relații Externe a 
Organizației Maritime Internaționale, în numele secretarului general al Organizației, am semnat 
prezentul Proces-verbal de rectificare la sediul central al Organizației azi, 10 decembrie 2019. 
 
Frederick J. Kenney 
Director 
Divizia Afaceri Juridice și Relații Externe 
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AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAȚIONAL DIN 1994 PENTRU SIGURANȚA NAVELOR DE MARE 
VITEZĂ (CODUL HSC 1994) 

 
CORECȚII PROPUSE 

 
(Toate referirile sunt făcute la textele amendamentelor așa cum apar ele în copiile certificate ale 

rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99)) 
 
 
 

Rezoluția MSC.259(84) 
Amendamente la Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză  

(Codul HSC 1994) 
 

CAPITOLUL 14 
RADIOCOMUNICAŢII 

 
Se elimină textul referitor la Capitolul 14 în totalitatea sa. 
 
Această corecție propusă se aplică textelor în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și 
spaniolă ale Rezoluției MSC.259(84). 
 
 
 
 

Rezoluția MSC.438(99) 
Amendamente la Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză  

(Codul HSC 1994) 
 

CAPITOLUL 14 
RADIOCOMUNICAŢII 

 
Se înlocuiește textul referitor la Capitolul 14 cu următorul: 
 
„Navele trebuie echipate cu instalații de radiocomunicații specificate în capitolul 14 din Codul HSC 
2000 (Rezoluția MSC.97(73)) așa cum a fost amendat până la Rezoluția MSC.439(99) inclusiv, care 
sunt instalate și operate în conformitate cu prevederile acelui capitol.” 
 
Această corecție propusă se aplică textelor în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și 
spaniolă ale Rezoluției MSC.438(99). 
 
 

__________ 


	REFERAT DE APROBARE

