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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 95/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea
serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare
a ortofotoplanurilor pe teritoriul României
pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din
28 octombrie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de
realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din
3 noiembrie 2010.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 10 mai 2011.
Nr. 59.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de
realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României
pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de
realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 6 mai 2011.
Nr. 457.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea
în aplicare a sancțiunilor internaționale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128 din
28 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 10 mai 2011.
Nr. 60.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2010
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare
a sancțiunilor internaționale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor
internaționale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 6 mai 2011.
Nr. 458.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115 din
15 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 862 din 22 decembrie 2010.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 10 mai 2011.
Nr. 64.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 6 mai 2011.
Nr. 462.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 329/12.V.2011
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102 din
17 noiembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției
fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 810 din 3 decembrie 2010.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 10 mai 2011.
Nr. 66.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea
și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.
Nr. 464.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99 din
10 noiembrie 2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul alocării fondurilor în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 766 din 16 noiembrie 2010.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 10 mai 2011.
Nr. 67.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul alocării
fondurilor în agricultură
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative
din domeniul alocării fondurilor în agricultură și se dispune publicarea acestei legi
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.
Nr. 465.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a memoriei românilor — victime ale masacrelor
de la Fântâna Albă și alte zone, ale deportărilor, ale foametei și ale altor forme de represiune
organizate de regimul totalitar sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. — Se instituie ziua de 1 aprilie ca Zi națională de
cinstire a memoriei românilor — victime ale masacrelor de la
Fântâna Albă și alte zone, ale deportărilor, ale foametei și ale
altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic
în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie.
Art. 2. — Cu prilejul Zilei naționale de cinstire a memoriei
românilor — victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte
zone, ale deportărilor, ale foametei și ale altor forme de
represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ținutul

Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie se organizează
comemorări oficiale, depuneri de coroane și alte activități menite
să cinstească memoria acestor români.
Art. 3. — În perioada 31 martie—2 aprilie, Societatea
Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune
și Agenția Națională de Presă AGERPRES vor difuza, cu
prioritate, emisiuni despre perioada ocupației sovietice din
Ținutul Herța, nordul Bucovinei și Basarabia, tratând
evenimentele tragice menționate la art. 1.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 10 mai 2011.
Nr. 68.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei naționale
de cinstire a memoriei românilor — victime ale masacrelor
de la Fântâna Albă și alte zone, ale deportărilor, ale foametei
și ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar
sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei
și întreaga Basarabie
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei naționale de
cinstire a memoriei românilor — victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte
zone, ale deportărilor, ale foametei și ale altor forme de represiune organizate de
regimul totalitar sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie și
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 6 mai 2011.
Nr. 466.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2011 al Societății Comerciale „Institutul de Cercetare
Științifică și Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” — S.A.
Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al
Societății Comerciale „Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică,
Proiectare Mine pe Lignit” — S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în termen de 60 de zile.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de
venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă, care nu poate fi depășită decât în
cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor
aprobate, Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie
Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” — S.A. Craiova poate efectua cheltuieli în
funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea
corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale
statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de
nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările
ulterioare.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei,
comerțului și mediului de afaceri,
Borbély Károly,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale, interimar,
Emil Boc
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 4 mai 2011.
Nr. 446.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” — S.A. Craiova
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2011
— mii lei —

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
pentru publicarea acceptării amendamentelor
la Codul internațional de management pentru exploatarea
în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării
(Codul internațional de management al siguranței —
Codul I.S.M.) adoptate de Organizația Maritimă Internațională
prin Rezoluția MSC.273(85) a Comitetului
de Siguranță Maritimă din 4 decembrie 2008
Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII(b)(vii)(2) din
Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS
1974),
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1. — Se publică amendamentele la Codul internațional de management
pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul
internațional de management al siguranței — Codul I.S.M.) adoptate de
Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.273(85) a Comitetului de
Siguranță Maritimă din 4 decembrie 2008, 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.
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
București, 18 aprilie 2011.
Nr. 281.
ANEXĂ

R E Z O L U Ț I A MSC.273(85)

(adoptată la 4 decembrie 2008)
A D O P TA R E A A M E N D A M E N T E L O R

la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării
(Codul internațional de management al siguranței — Codul I.S.M.)
Comitetul de Siguranță Maritimă,
amintind art. 28(b) din Convenția privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor la funcțiile Comitetului,
ținând cont de Rezoluția A.741(18), prin care Adunarea a adoptat Codul internațional de management pentru exploatarea
în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței — Codul I.S.M.), denumit în
continuare Codul I.S.M., care a devenit obligatoriu potrivit cap. IX al Convenției internaționale din 1974 pentru ocrotirea vieții
omenești pe mare (SOLAS 1974), denumită în continuare Convenția,
ținând cont, de asemenea, de art. VIII(b) și de Regula IX/1.1 ale Convenției referitoare la procedura de amendare a Codului
I.S.M.,
luând în considerare, la cea de-a 85-a sesiune a sa, amendamentele la Codul I.S.M., propuse și difuzate în conformitate
cu art. VIII(b)(i) din acesta,
1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Convenție, amendamentele la Codul I.S.M., al căror text este prezentat în
anexa la prezenta rezoluție;
2. stabilește, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenție, că amendamentele menționate se vor considera ca
fiind acceptate la 1 ianuarie 2010, cu excepția cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele
contractante la Convenție sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puțin 50% din tonajul brut
al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecțiile lor la aceste amendamente;
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3. invită guvernele contractante la Convenție să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Convenție,
amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;
4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Convenție, să transmită tuturor guvernelor contractante
la Convenție copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului amendamentelor conținute în anexă;
5. solicită, în plus, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluții și ale anexei la aceasta membrilor
Organizației Maritime Internaționale care nu sunt guverne contractante la Convenție.
ANEXĂ
la rezoluție

AMENDAMENTE

la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării
(Codul internațional de management al siguranței — Codul I.S.M.)
1. DISPOZIȚII GENERALE

12. VERIFICAREA, EXAMINAREA ȘI EVALUAREA EFECTUATE DE
CĂTRE COMPANIE

SECȚIUNEA 1.1 — Definiții

1. La paragraful 1.1.10, cuvintele „și include” se înlocuiesc
cu cuvântul „sau”.
SECȚIUNEA 1.2 — Obiective

2. Textul existent al alineatului 2 din paragraful 1.2.2 se
înlocuiește după cum urmează:
„.2 evaluarea tuturor riscurilor identificate asupra navelor
sale, personalului său și asupra mediului înconjurător și
stabilirea de măsuri de siguranță corespunzătoare; și”.
5. RESPONSABILITĂȚILE ȘI AUTORITATEA COMANDANTULUI

3. În alin. 5.1.5, după cuvântul „analizarea” se introduc
cuvintele „periodică a”.
7. ELABORAREA PLANURILOR PENTRU OPERAȚIUNILE DE LA
BORDUL NAVEI

4. Secțiunea 7 existentă se înlocuiește după cum urmează:
„7. OPERAȚIUNILE DE LA BORDUL NAVEI

Compania trebuie să stabilească proceduri, planuri și
instrucțiuni, inclusiv liste de verificare corespunzătoare, pentru
operațiunile principale de la bordul navei privind siguranța
personalului, a navei și protecția mediului înconjurător. Diferitele
sarcini implicate trebuie definite și atribuite personalului
calificat.”
8. PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

5. Textul existent al paragrafului 8.1 se înlocuiește după cum
urmează:
„8.1. Compania va identifica eventualele situații de urgență
de la bordul navei și va stabili procedurile de răspuns la
acestea.”
9.

RAPORTAREA

ȘI

ANALIZA

NONCONFORMITĂȚILOR,

A

ACCIDENTELOR ȘI A SITUAȚIILOR POTENȚIAL PERICULOASE

6. Textul existent al paragrafului 9.2 se înlocuiește după cum
urmează:
„9.2. Compania va stabili procedurile pentru implementarea
acțiunilor corective, inclusiv a măsurilor necesare pentru
prevenirea repetării acestor situații.”
10. ÎNTREȚINEREA NAVEI ȘI A ECHIPAMENTELOR SALE

7. Textul existent al paragrafului 10.3 se înlocuiește după
cum urmează:
„10.3. Compania trebuie să identifice echipamentele și
instalațiile tehnice a căror defectare bruscă în exploatare poate
cauza situații periculoase. Sistemul de management al
siguranței trebuie să prevadă măsuri specifice, în scopul
creșterii fiabilității echipamentelor sau a instalațiilor respective.
Aceste măsuri trebuie să includă încercarea, la intervale
regulate, a dispozitivelor și a echipamentelor de rezervă sau a
instalațiilor tehnice care nu sunt folosite în permanență.”

8. Textul existent al paragrafului 12.1 se înlocuiește după
cum urmează:
„12.1. Compania trebuie să efectueze audituri interne de
siguranță la bord și la uscat la intervale care să nu depășească
12 luni, pentru a verifica dacă activitățile legate de siguranță și
de prevenirea poluării sunt în conformitate cu sistemul de
management al siguranței. În cazuri excepționale, acest interval
poate fi depășit, dar nu cu mai mult de 3 luni.”
9. La paragraful 12.2, cuvintele „și, dacă este necesar, va
revizui sistemul” se elimină.
13. CERTIFICAREA ȘI VERIFICAREA PERIODICĂ

10. După paragraful 13.11 existent se adaugă următoarele
trei paragrafe noi:
„13.12. Atunci când verificarea de reînnoire este terminată
după expirarea certificatului de management al siguranței
existent, noul certificat de management al siguranței trebuie să
fie valabil de la data încheierii verificării de reînnoire pentru o
perioadă care să nu depășească 5 ani de la data expirării
certificatului de management al siguranței existent.
13.13. Dacă verificarea de reînnoire a fost terminată și nu a
putut fi emis sau plasat la bordul navei un nou certificat de
management al siguranței înainte de data expirării certificatului
existent, Administrația sau organizația recunoscută de
Administrație poate andosa certificatul existent și acesta trebuie
să fie acceptat ca valid pentru o perioadă ulterioară care nu va
depăși 5 luni de la data expirării valabilității.
13.14. Dacă o navă, la momentul expirării certificatului de
management al siguranței, nu se află într-un port în care
urmează să fie verificată, Administrația poate să extindă
perioada de valabilitate a certificatului de management al
siguranței, dar această extindere trebuie să fie acordată doar în
scopul de a permite navei să își încheie voiajul către portul în
care urmează să fie verificată, și numai în situațiile în care acest
lucru se consideră oportun și rezonabil. Niciun certificat de
management al siguranței nu poate fi extins pe o perioadă care
să depășească 3 luni, iar nava căreia i-a fost acordată extensia
nu trebuie, la sosirea în portul în care urmează să fie verificată,
să aibă dreptul în virtutea acestei extensii să părăsească acel
port fără să dețină un nou certificat de management al
siguranței. Atunci când verificarea de reînnoire este terminată,
noul certificat de management al siguranței trebuie să fie valabil
până la o dată care să nu depășească 5 luni de la data expirării
certificatului de management al siguranței existent, înainte de
acordarea extensiei.”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 329/12.V.2011
14. CERTIFICAREA INTERIMARĂ

11. În alineatul 14.4.3, după cuvântul „auditul” se introduc cuvintele „intern al”.
MODELELE

documentului de conformitate, certificatului de management al siguranței,
documentului de conformitate interimar și certificatului de management al siguranței interimar
Certificat de management al siguranței

12. Următorul nou text este adăugat după textul existent „Confirmări pentru verificarea intermediară
și verificarea suplimentară (dacă sunt cerute)”:
„Certificat nr. ...........................
Confirmări în cazul în care verificarea de reînnoire a fost încheiată
și se aplică partea B 13.13 a Codului I.S.M.
Nava este în conformitate cu prevederile relevante ale părții B a Codului I.S.M. și certificatul trebuie
acceptat ca valid, în conformitate cu partea B 13.13 a Codului I.S.M. până la data de
.....................................................................
Semnat ................................
(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .................................
Data ..................................
(sigiliul sau ștampila autorității emitente, după caz)
Confirmări pentru extinderea valabilității certificatului până la sosirea în portul de verificare
atunci când se aplică partea B 13.12. a Codului I.S.M. sau pentru o perioadă de grație
atunci când se aplică partea B 13.14 a Codului I.S.M.
Acest certificat trebuie să fie acceptat ca valid, în conformitate cu partea B 13.12 sau cu partea
B 13.14 a Codului I.S.M., pană la data de .................................

Semnat ................................
(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul .................................
Data ..................................
(sigiliul sau ștampila autorității emitente, după caz)”
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2011 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

245

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

370

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

5.270

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

300

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

35

540

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

50
120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2011 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic PDF, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
Cristina-Gabriela F. Popescu
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