
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Ordin nr. 634 din 13/08/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 26/08/2010 

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 
privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea 

poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 
referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia 

Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.176(58) a Comitetului pentru 
Protecţia Mediului Marin la 10 octombrie 2008 

 
 

    În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea 
Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.176(58) a Comitetului 
pentru Protecţia Mediului Marin la 10 octombrie 2008, prevăzute în anexa*) care face parte 
integrantă din prezentul ordin.  
    ___________  
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 bis, care se poate 
achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", 
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  
 
   Art. 2. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin, Autoritatea Navală 
Română va elabora normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI 
revizuite la MARPOL "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave", care vor 
fi supuse aprobării Guvernului, pentru a înlocui Normele metodologice de punere în aplicare a 
prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la 
Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
696 din 15 octombrie 2007.  
   Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a 
prevederilor specifice cuprinse în amendamentele prevăzute în anexă.  
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

    p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, 
Constantin Dascălu, 

secretar de stat  
 
    Bucureşti, 13 august 2010.  
    Nr. 634.  
 


