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                        Nr.23/14/2004 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, vă 

înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN, primit cu adresa nr.P.L.-x 20 din 

3 februarie 2004. 

  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

        
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 19.02.2004 

                        Nr.23/14/2004 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN 
 
 

  1. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a 
fost sesizată, cu nr.P.L.-x 20 din 3 februarie 2004, pentru avizare şi dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN. 
  Ordonanţa a fost emisă pentru înfiinţarea unui organ de specialitate al administraţiei publice având ca 
principal obiect de activitate îndeplinirea unor obligaţii ale României rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale 
privind căutarea şi salvarea pe mare şi pentru intervenţii în caz de poluare. Totodată, prin înfiinţarea Agenţiei Române de 
Intervenţie şi Salvare Navală se asigură colaborarea în acest domeniu, pe plan regional, conform prevederilor "Acordului 
de cooperare privind activitatea de căutare şi salvare pe mare dintre statele riverane", semnat la Ankara la 27 noiembrie 
1998 şi ratificat de România prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.182/2000, aprobată prin Legea nr.107/2001. 
  2. În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
  Ordonanţa a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ cu nr.142 din 29 ianuarie 2004. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu 
nr.27/33/11.02.2004, de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.41/03.02.2004 şi de Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu nr.P.L.-x 20/04.02.2004. 
  3. Proiectul de lege a fost examinat în şedinţele comisiei din 11 şi 19 februarie 2004. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 25 de deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 

 



  4. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, proiectul de lege este de competenţa 
decizională a Senatului. 
  5. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun adoptarea cu modificări şi completări a proiectului de lege şi 
anume: 
  - separarea atribuţiilor ARISN care se referă la îndeplinirea unor obligaţii asumate de România prin acorduri şi 
convenţii internaţionale (art.2) de prestaţiile de servicii specifice, care se realizează pe baze comerciale (art.21); 
  - completarea proiectului de lege cu prevederi privind patrimoniul şi preluarea drepturilor şi obligaţiilor 
Grupului de intervenţie şi salvare navală (art.61); 
  - eliminarea unor prevederi care sunt reglementate de alte acte normative (art.8 alin.(4) şi (5)). 

 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 

  În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii propun adoptarea proiectului de lege 
cu următoarele amendamente: 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivaţia Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 
1. LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.33/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Române de Intervenţii şi 

Salvare Navală - ARISN 
 

Nemodificat  Senat 

2. Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.33/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Române de Intervenţii  şi  
Salvare Navală - 
 

Art.I. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.33 din 29 ianuarie 
2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea  
Agenţiei    Române    de 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 

Senat 
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0 1 2 3 4 
 ARISN, aprobată în temeiul art.1 

pct.II poz.27 din Legea 
nr.559/2003 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe. 
 

Intervenţii şi Salvare Navală - 
ARISN, aprobată în temeiul art.1 
pct.II poz.27 din Legea nr.559/2003 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 
2004, cu următoarele modificări şi 
completări. 
 

  

3. ORDONANŢĂ 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Române de 

Intervenţii şi Salvare Navală - 
ARISN 

 

Nemodificat  Senat 

4. Art.1. - (1) Se înfiinţează Agenţia 
Română de Intervenţii şi Salvare 
Navală - ARISN, denumită în 
continuare ARISN, instituţie 
publică cu personalitate juridică, 
prin reorganizarea Grupului de 
Intervenţii şi Salvare Navală 
Constanţa, care se desfiinţează. 
(2) ARISN este organul tehnic de 
specialitate din subordinea 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului prin 
care acesta asigură activitatea de 
căutare şi salvare a vieţii omeneşti 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senat 



0 1 2 3 4 
pe mare, şi intervenţii în caz de 
poluare. 
 
(3) ARISN are sediul principal în 
dana 78 din portul Constanţa şi un 
alt sediu în dana 2-3 din portul 
Constanţa. 
 
(4) ARISN poate înfiinţa 
subunităţi şi puncte de lucru fără 
personalitate juridică, în 
Constanţa, precum şi în alte 
localităţi din ţară, cu aprobarea 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi 
poate organiza activităţi 
specifice temporare în 
străinătate. 
 

 
1. La articolul 1, alineatele (3) şi (4) 
vor avea următorul cuprins: 
(3) ARISN are sediul principal iniţial 
în dana 78 din portul Constanţa. 
 
 
 
(4) ARISN poate înfiinţa subunităţi şi 
puncte de lucru, fără personalitate 
juridică, în Constanţa, precum şi în 
alte localităţi din ţară, cu aprobarea 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 

 
 
 
Conform prevederilor 
alin.(3), ARISN poate 
înfiinţa subunităţi şi 
în alte zone. 
 
Eliminarea unei 
prevederi care nu are 
legătură cu înfiinţarea 
de subunităţi. 

5.  
 
Art.2. - (1) ARISN duce la 
îndeplinire obligaţiile ce revin 
statului român prin convenţiile şi 
acordurile internaţionale la care 
acesta este parte, referitoare la 
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 
căutarea şi salvarea pe mare, 
prevenirea poluării, pregătirea, 
acţiunea şi cooperarea 
împotriva poluării, precum şi 
securitatea navelor şi 

2. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
Art.2. - În îndeplinirea obiectului său 
de activitate, ARISN are următoarele 
atribuţii: 
a) aduce la îndeplinire obligaţiile care 
revin statului român prin convenţiile 
şi acordurile internaţionale la care 
acesta este parte, referitoare la 
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi 
căutarea şi salvarea pe mare; 
b) îndeplinirea unor sarcini care îi 
revin din Planul naţional de 

 
 
Stabilirea atribuţiilor 
ARISN privind 
îndeplinirea unor 
obligaţii asumate prin 
acorduri şi convenţii 
internaţionale. 

Senat 
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0 1 2 3 4 
facilităţilor portuare, în 
conformitate cu prevederile 
acestor convenţii/acorduri 
internaţionale. 
 
 
(2) ARISN asigură îndeplinirea 
unor sarcini pentru aplicarea 
reglementărilor interne 
referitoare la planul naţional de 
pregătire, răspuns şi cooperare 
în caz de poluare marină cu 
hidrocarburi precum şi 
apărarea împotriva dezastrelor. 
 

pregătire, răspuns şi cooperare în 
caz de poluare marină; 
c) efectuarea operaţiunilor de 
căutare, asistenţă şi salvare; 
d) intervenţii în caz de poluare. 
 
 
 

______ 

6.  
 
 
 
 
 
 

______ 

3. După articolul 2 se introduc 
două articole noi, art.21 şi art.22, cu 
următorul cuprins: 
Art.21. - ARISN poate realiza, pe 
bază contractuală, în condiţiile 
legii, prestări de servicii cu utilaje 
proprii, după cum urmează: 
a) dezeşuarea, ranfluarea navelor şi 
epavelor; 
b) prestaţii de scafandrerie; 
c) remorcaje interne şi 
internaţionale; 
d) lucrări necesare la nave conform 
specificului activităţii; 
e) stingerea incendiilor; 
f) spargerea gheţii în porturi şi pe 
căile navigabile. 

 
 
 
Stabilirea prestaţiilor 
care se realizează pe 
baze contractuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senat 
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Art.22. - Guvernul poate aproba 
prin hotărâre şi alte atribuţii 
pentru ARISN. 
 

Preluat de la art.5 
alin.(2). 

7.  
 
Art.3. - Finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale ARISN se 
asigură din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul 
de stat prin bugetul Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 
 

4. Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
Art.3. - Finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale ARISN se 
asigură din venituri proprii şi alocaţii 
acordate de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 
 

 Senat 

8. Art.4. - (1) Cu excepţia 
refurnizărilor de utilităţi ARISN 
este scutită de plata taxelor şi 
tarifelor către administraţiile 
portuare şi de căi navigabile. 
(2) Utilajele şi mijloacele auto 
aparţinând ARISN au acces gratuit 
pe domeniul public al statului. 
(3) ARISN beneficiază de 
gratuitatea serviciilor furnizate de 
Autoritatea Navală Română. 
 

5. Articolul 4 se abrogă Nu se acordă facilităţi 
pentru instituţiile 
publice care 
efectuează prestări de 
servicii pe baze 
comerciale. 

Senat 

9. Art.5. - (1) ARISN are 
următoarele atribuţii principale: 
a) efectuarea operaţiunilor de 
căutare, asistenţă şi salvare 
maritimă şi fluvială; 
b) dezeşuarea, ranfluarea navelor 

6. Articolul 5 se abrogă Preluat la art.2 şi 
art.21. 
 
 
 
 

Senat 



0 1 2 3 4 
şi epavelor; 
c) intervenţii pentru prevenirea, 
combaterea poluării şi protecţia 
mediului în porturi, în mare 
deschisă, în apele teritoriale ale 
României, pe canale navigabile 
interioare; 
d) prestaţii cu utilaje proprii, 
remorcaje interne şi internaţionale, 
lucrări necesare la nave pentru 
siguranţa şi securitatea navigaţiei; 
e) prestaţii de scafandrerie; 
f) asigurarea desfăşurării în 
siguranţă a activităţii de turism, 
agrement şi sporturi nautice care 
se desfăşoară în marea teritorială; 
g) participarea la acţiunile de 
prevenire a actelor teroriste în 
conformitate cu prevederile 
Codului internaţional pentru 
securitatea navei şi a facilităţilor 
portuare - Codul ISPS. 
(2) Guvernul poate aproba prin 
hotărâre şi alte atribuţii pentru 
ARISN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat la art.22. 

10. Art.6. - În scopul realizării 
atribuţiilor sale, ARISN poate să 
colaboreze cu instituţii publice, 
regii autonome, societăţi 
comerciale, asociaţii şi fundaţii, în 
condiţiile legii. 

Nemodificat  Senat 
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0 1 2 3 4 
11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 

7. După articolul 6, se introduce un 
nou articol, art.61, cu următorul 
cuprins: 
Art.61. - (1) Patrimoniul ARISN se 
constituie prin preluarea 
patrimoniului Grupului de 
Intervenţie şi Salvare Navală - 
Constanţa, în conformitate cu 
balanţa de verificare şi situaţia 
financiară întocmită de Grupul de 
Intervenţie şi Salvare Navală 
Constanţa la data de 31 martie 
2004. 
(2) Predarea-preluarea activului şi 
pasivului se face pe bază de 
protocol, în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe. 
(3) ARISN preia toate drepturile şi 
obligaţiile care decurg din 
activitatea curentă şi din 
contractele încheiate de Grupul de 
Intervenţie şi Salvare Navală 
Constanţa şi se substituie acestuia 
în litigiile aflate în curs de judecată. 
 

 
 
 
Completare necesară. 

Senat 

12. Art.7. - (1) Conducerea ARISN 
este asigurată de către consiliul de 
conducere, compus din 5 
persoane, al cărui preşedinte este 
directorul general. 
(2) Directorul general şi ceilalţi 

Nemodificat  Senat 
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0 1 2 3 4 
membri ai consiliului de 
conducere sunt numiţi şi revocaţi 
prin ordin al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi 
turismului. 
 

13. Art.8. - (1) Personalul încadrat la 
GISN se preia de ARISN în 
condiţiile legii. 
(2) Salarizarea personalului 
ARISN se face în conformitate cu 
prevederile aplicabile personalului 
bugetar din instituţiile publice. 
(3) Personalul ARISN va beneficia 
de sporturi specifice activităţii şi 
de drepturile rezultate ca urmare a 
activităţilor de salvare, în 
condiţiile legii. 
 
(4) Personalul navigant 
beneficiază de alocaţie de hrană la 
nivel de 4200 calorii/zi şi 4800 
calorii/zi pentru scafandri, iar 
celelalte categorii de salariaţi 
beneficiază de tichete de masă, în 
condiţiile legii. 
 
 
 
 
(5) Cuantumul valoric al 
alocaţiei de hrană va fi aprobat 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. L articolul 8, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
(4) Personalul navigant beneficiază 
de alocaţie de hrană, iar celelalte 
categorii de salariaţi beneficiază de 
tichete de masă, în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
9. La articolul 8, alineatul (5) se 
abrogă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform prevederilor 
O.G.nr.42/1997 
privind transportul 
naval aprobată prin 
Legea nr.412/2003, 
cu modificările 
ulterioare, alocaţiile 
de hrană şi cuantumul 
valoric al acestora se 
stabilesc prin hotărâre 
de Guvern. 
 
 

Senat 
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de către ordonatorul principal 
de credite şi actualizat lunar de 
către consiliul de conducere 
conform indicelui de inflaţie al 
produselor alimentare. 
 

14. Art.9. - Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să introducă 
modificările corespunzătoare 
prevederilor prezentei ordonanţe 
în structura bugetului de stat, 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului şi în anexele la acesta 
pe anul 2004, la propunerea 
ordonatorului principal de credite. 
 

Nemodificat  Senat 

15.  
 
Art.10. - În termen de 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe, Guvernul va 
aproba prin hotărâre, la 
propunerea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a 
ARISN, atribuţiile, patrimoniul, 
personalul şi regimul de lucru în 
alertă permanentă. 
 
 

10. Articolul 10 va avea următorul 
cuprins: 
Art.10. - În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe, 
Guvernul va aproba prin hotărâre, la 
propunerea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a ARISN, 
atribuţiile, patrimoniul, personalul şi 
regimul de lucru în alertă permanentă. 
 

 Senat 



0 1 2 3 4 
16. Art.11. - Prezenta ordonanţă intră 

în vigoare la 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Nemodificat  Senat 

17.  
 
 
 

______ 

Art.II. - Ordonanţa Guvernului 
nr.33/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Române de Intervenţii şi 
Salvare Navală - ARISN, cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

Necesitatea 
republicării ca urmare 
a modificărilor şi 
completărilor aduse 
prin lege. 

Senat 

 
 
                     
                               PREŞEDINTE,                                                                     SECRETAR, 
 
                                 István Antal                                                                       Cristian Buzea 

 
 

                                                                                                    RAPORTORI: 
     Dep.Ioan Bivolaru - PSD Dep.Aurelia Vasile - PSD              
     Dep.Marin Anton - PNL Dep.Anca Boagiu - PD                              
     Dep.Aurel Daraban - PSD Dep.Ioan Miclea - PRM          
     Dep.Dumitru Palade - PRM Dep.Robert Raduly - UDMR        
     Dep.Ion Rădoi - PSD  Dep.Florentin Sandu - PSD  

Dep.Pavel  Târpescu - PSD Dep.Istvan Erdei - UDMR 
     Dep.Cristian Buzea - PRM 

 
Expert, Daniel Bădina 
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