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O R D I N  nr. ……..din …………… 
 

pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota 
Verbală 029 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională  

la 20 octombrie 2020 
 
 

Ministrul transporturilor și infrastructurii, 
 

Având în vedere referatul Direcției transport naval nr. 4728/178 din 17.02.2021 pentru 
publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota Verbală 029 emisă 
de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020, 

 
Ținând seama de Ordinul ministrului transporturilor nr. 1203/2016 pentru publicarea 

acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 
1973 pentru prevenirea poluării de către nave - amendamente la anexele I, II, IV şi V la MARPOL 
(pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar), 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.265(68) a Comitetului 
pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015, 

 
In 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, precum si ale art. 57 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

Emite următorul 
 

ORDIN: 
 

Art. 1. – Se publică rectificările aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota Verbală 029 
emisă de Organizaţiea Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

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

 
 
 
 

MINISTRU 
 

Cătălin DRULĂ 
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PROPUNEM SEMNAREA 

 

SECRETAR DE STAT 

Ionel SCRIOȘTEANU 

 

 

SECRETAR GENERAL 

 

 

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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Nesecret 

 

        DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL            

Nr.                  

                    Data              

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării 
rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota Verbală 029 emisă de Organizaţia 

Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020 

 

 

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. 

 



4 
 

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. 

 

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, MEPC 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. 

 

Pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor Codului polar referitoare la mediu, La 
sesiunea 68 a MEPC, care a avut loc în mai 2015au fost aduse amendamente la anexele I, II, IV 
şi V la MARPOL, care au fost adoptate prin Rezoluţia MEPC.265(68) din 15 mai 2015. 

Acceptarea acestor amendamente în legislația națională s-a făcut prin Ordinul 
ministrului transporturilor nr. 1203 din 30 septembrie 2016. 

 

 

 

 

 

După difuzarea copiei certificate a acestei rezoluții, s-au sesizat unele erori editoriale 
la textul amendamentelor, astfel încât aceste erori au fost  rectificate prin Nota Verbală 029 
din 20 octombrie 2020 a Secretarului general al OMI, pentru care guvernele statelor membre 
sunt rugate să ia notă și să aplice rectificările efectuate. 

 

 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 
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completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele 
normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și 
convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte. 

 

Drept urmare, este necesară implementarea în legislația națională a acestor rectificări 
aduse Rezoluţiei MEPC.265(68), prin emiterea unui nou ordin al ministrului pentru publicarea 
acceptării lor. 

 

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 
transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției 
MEPC.265(68) prin Nota Verbală 029 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 
octombrie 2020, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobați. 

 

 

 

 

Gabriela MURGEANU 

                                        

                                                                 Director  

 

Anexă la OMTI nr. ……din …… 

 

 

 

 

ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ 

_____________________________________________________________________ 

 

4 ALBERT EMBANKMENT 

LONDRA SE1 7SR 

Telefon: +44 (0)20 7735 7611              Fax: +44 (0)20 7585 3210 
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NV.029 

 

 

Secretarul general al Organizației Maritime Internaționale are onoarea să facă referire la 
amendamentele la Anexele I, II, IV și V ale Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea 
poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, 
adoptate la 15 mai 2015 de Comitetul pentru protecția mediului marin la cea de-a 68-a sesiune 
a sa, prin rezoluția MEPC.265(68), în conformitate cu articolul 16(2)(d) al Convenției. 

 

Copia certificată a textului acestor amendamente a fost publicată pe IMODOCS în cadrul 
secțiunii Tratate, în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă, pe 11 martie 
2016. 

 

De la emiterea copiei certificate, atenția Secretarului general a fost atrasă asupra unor erori 
editoriale din textele în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă ale 
amendamentelor. 

 

Erorile editoriale au fost rectificate așa cum se arată în documentul atașat acestei Note 
Verbale. Guvernele membre sunt invitate să ia notă de aceste rectificări. 

 

 

Londra, 20 octombrie 2020 
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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 (REZOLUȚIA MEPC.265(68)) 

 

 

Rectificări 

 

 

(Toate referirile se fac la textul amendamentelor, așa cum apare în copia certificată) 

 

 

ANEXA I 

 

 

REGULI PENTRU PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI 

 

 

Apendice II 

Model de Certificat IOPP şi Suplimente 

 

Apendice 

 

Supliment la Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi (Certificat IOPP) 
– Formular A 

 

În textul în limba spaniolă se adaugă o casetă de selectare la sfârșitul paragrafului 8.1 a noii 
sectiuni 8, după cum urmează: 
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„8.1 El buque cumple las prescripciones adicionales que se indican en las 
disposiciones relativas al medio ambiente de la introducción y la sección 1.2 del 
capítulo I de la parte II-A del Código polar………………………… ☐” 

 

Această rectificare se aplică numai textului în limba spaniolă al rezoluției MEPC.265(68). 

 

 

Supliment la Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi (Certificat IOPP) 
– Formular B 

 

Se adaugă o casetă de selectare la sfârșitul paragrafului 11.1 al noii secțiuni 11, după cum 
urmează: 

 

„11.1 Nava este în conformitate cu cerinţele suplimentare indicate în prevederile 
referitoare la mediu din introducere şi din secţiunea 1.2 a capitolului 1 al părţii II-
A ale Codului polar............................................ ☐” 

 

 

Această rectificare se aplică textelor în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și 
spaniolă ale rezoluției MEPC.265(68). 

 

 

 

________________ 

 


