
 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 

 

O R D I N U L 

nr. ………. 

din ………………. 

 

privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia 

internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost 

modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la Anexa 

II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), 

adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a 

Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia 

internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a 

aderat prin Legea nr. 6/1993,  

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 

privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

ministrul transporturilor emite următorul  

 

ORDIN: 

 

Art. 1. – Se publică amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 

1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul 

din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la Anexa II la MARPOL (Procedura 

GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă 

Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecţia mediului 

marin din 22 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

 

Art. 2 – Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

Art. 3 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 

intră în vigoare la 1 septembrie 2017. 

 

MINISTRU 

 

Alexandru – Răzvan CUC  



 

 

 

 

SECRETAR DE STAT 

                               Mihai TĂMÂIAN 

 

 

 

                           SECRETAR GENERAL 

                              Petre NEACŞA 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE ÎN TRANSPORTURI, 

 ADMINISTRATIV ŞI JURIDIC 

                              DIRECTOR GENERAL 

 

                        

 

 

         DIRECŢIA AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

                                 DIRECTOR 

                              Gabriela SÎRBU 

 

 

 

 

                    DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL 

                                  DIRECTOR 

                         Gabriela MURGEANU 

 

 

 

 

 

 




