
Guvernul României 
 

Hotărâre nr. 2173/2004 
din 30/11/2004 

 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societăţilor comerciale 
care prestează servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care 
arborează pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de 
abandonare a acestuia în afara României  
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1217 din 17/12/2004 

 
Actul a intrat in vigoare la data de 17 decembrie 2004 

 
 
 
 Publicat in MOF nr. 1217 - 17/12/2004

   
 

 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societăţilor comerciale care prestează 
servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează 
pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de 
abandonare a acestuia în afara României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 
11 februarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:  
   1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:  
 

"HOTĂRÂRE 
privind autorizarea societăţilor comerciale care prestează servicii de 

selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial pe nave 
care arborează pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor 
măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia 

în afara României" 
 
 
   2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  
    "Art. 1. - (1) Persoanele juridice legal constituite cu drept de funcţionare pe teritoriul României, care 
desfăşoară activităţi de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial pe nave care 
arborează pavilion român ori străin, denumite în continuare agenţii de personal navigant, vor putea 
desfăşura această activitate numai în baza autorizaţiei emise de Autoritatea Navală Română şi cu 
respectarea prevederilor privind condiţiile tehnice specifice de funcţionare, cuprinse în caietul de sarcini 
întocmit de Autoritatea Navală Română ca anexă la autorizaţie, potrivit metodologiei prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
    (2) Pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), 
Autoritatea Navală Română are dreptul să perceapă tarife care sunt aprobate prin ordin al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului.  
    (3) Agenţiile de personal navigant pot desfăşura activităţi de selecţie şi plasare a personalului 
navigant numai dacă au prevăzut în actul constitutiv, în cadrul obiectului de activitate, selecţia şi 
plasarea forţei de muncă."  
   3. În anexa "Metodologie privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare a societăţilor comerciale care 
prestează servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial pe nave care 



arborează pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de 
abandonare a acestuia în afara României", după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu 
următorul cuprins:  
    "Art. 21. - (1) Autorizaţia emisă de Autoritatea Navală Română are valabilitate 5 ani de la data 
eliberării, cu condiţia reconfirmării anuale.  
    (2) Reconfirmarea autorizaţiei se face prin aplicarea vizei anuale.  
    (3) În situaţia în care nu se efectuează reconfirmarea anuală, autorizaţia se retrage din oficiu.  
    (4) Autorizaţia poate fi suspendată pentru cel mult 30 de zile în cazurile în care se constată că 
agentul economic nu mai îndeplineşte criteriile în baza cărora aceasta i-a fost acordată şi/sau nu au 
fost respectate reglementările legale privind desfăşurarea activităţilor pentru care a fost autorizat, 
termen în care se vor remedia neregulile constatate, în caz contrar urmând ca autorizaţia să fie retrasă 
la încetarea termenului de suspendare."  
   4. În tot cuprinsul hotărârii sintagma "personal navigant maritim sau fluvial român" se va înlocui cu 
sintagma "personal navigant maritim sau fluvial".  
   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societăţilor comerciale care prestează 
servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează 
pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de 
abandonare a acestuia în afara României, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, 
va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  
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