EXPUNERE DE MOTIVE

La 14 iunie 2017, Organizatia Intemationala a Muncii (OIM) a adoptat Conventia din 2007
privind munca m domeniul pescuitului (denumita in continuare "conventia’'). Scopul conventiei este
crearea unui instrument unic, coerent, pentru a completa standardele Internationale privind conditiile de
viata §i de munca in acest sector si incorporeaza standardele revizuite si actualizate ale conventiilor si
recomandarilor intemationaie existente aplicabile pescarilor, precum §i principiile fundamentale regasite
in alte conventii privind munca.
La 21 mai 2012, Confederatia Generala a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeana
(COGECA), Federatia Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF) si Asociatia Organizatiilor
Nationale ale Intreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeana (“Europeche”), dorind sa faca un prim
pas spre o codificare a acquis-ului social al UE in sectoml pescuitului maritim si sa contribuie la crearea
unor conditii de concurenta echitabile pentru sectorul pescuitului maritim in Uniune, au incheiat un acord
referitor la punerea in aplicare a conventiei (denumit in continuare "acordul”).
La 10 mai 2013, organizatiile respective au solicitat Comisiei sa puna in aplicare acordul, prin
intermediul unei decizii a Consiliului. In sensul articolului 288 din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene, instrumentul adecvat pentru punerea in aplicare a acordului este o directiva.
Termenul de transpunere a Directivei (UE) 2017/159 a Consiliului din 19 decembrie 2016 de
punere in aplicare a Acordului referitor la punerea in aplicare a Conventiei din 2007 a Organizatiei
Intemationaie a Muncii privind munca in domeniul pescuitului incheiat la 21 mai 2012 intre
Confederatia Generala a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeana (COGECA), Federatia
Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF) si Asociatia Organizatiilor Nationale ale
Intreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeana C‘Europeche”) in legislatiile nationale ale statelor
membre ale Uniunii Europene este 15 noiembrie 2019.
Prezentul act normativ transpune legislatie comunitara, respectiv Directiva (UE) 2017/159 a
Consiliului din 19 decembrie 2016 de punere in aplicare a Acordului referitor la punerea in aplicare a
Conventiei din 2007 a Organizatiei Intemationaie a Muncii privind munca in domeniul pescuitului
incheiat la 21 mai 2012 intre Confederatia Generala a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeana
(COGECA), Federatia Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF) si Asociatia Organizatiilor
Nationale ale Intreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeana ("Europeche”).
Prezenta propunere legislative contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata si de munca,
precum §i la protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor din sectorul pescuitului maritim, care este un
sector predominant transfrontalier.
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Proiectul de act normativ are ca scop instituirea de masuri pentru asigurarea imbunatatirii conditiilor de
viata si de munca si protejarea sanatatii si securitatii pescarilor din sectorul pescuitului maritim. De
asemenea, propunerea legislativa stabileste responsabilitatile proprietarilor navelor de pescuit, ale
comandantilor si ale pescarilor, precum §i cerintele minime privind conditiile de angajare si munca
pentru pescarii care se afla la bordul navelor de pescuit care arboreaza pavilion roman sau care sunt
inregistrate sub deplina jurisdictie a statului roman.
Prevederile proiectului de act normativ se aplica:
a) tuturor pescarilor care lucreaza in orice calitate, in baza unui contract de munca, la bordul navelor sau
ambarcatiunilor cu lungimea de cel putin 24 de metri implicate in activitati de pescuit comercial care
arboreaza pavilion roman sau care sunt inregistrate sub deplina jurisdictie a statului roman;
b) altor participant care sunt prezenti pe aceeasi nava cu pescarii mentionati mai sus, pentru a le asigura
integral securitatea si sanatatea in munca.
In acest sens, proiectul de act normativ cuprinde reglement^i referitoare la:
- varsta minima necesara pentru a lucra la bordul unui vas de pescuit, care este de 16 ani, cu conditia ca
tanaml sa nu aiba obligatia de a urma o forma de invatamant obligatoriu de zi;
- examinarea medicala; mai precis, un pescar poate sa lucreze la bordul unei nave de pescuit numai daca
detine fisa de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii, care atesta ca este apt pentru prestarea
acelei activitati;
- conditiile de serviciu si dotarea cu echipaj;
- orele de munca si orele de repaus, stabilite prin derogare de la prevederile Legii nr.53/2003 - Codul
muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, timpul maxim de munca este de
14 ore in orice perioada de 24 ore §i de 72 ore in orice perioada de 7 zile. Pescarul are dreptul la un
repaus de cel putin 10 ore in orice perioada de 24 ore si de cel putin 77 ore in orice perioada de 7 zile.
Orele de repaus pot fi impartite in cel mult doua perioade, dintre care una av^d durata de cel putin sase
ore, fara ca intervalul dintre doua perioade consecutive de repaus sa depaseasca 14 ore.
- lista echipajului;
- contractul de munca al pescarului, ce cuprinde elemente specifice activitatii pescarului.
Totodata, prezentul proiect de act normativ contine dispozitii privind repatrierea, securitatea si sanatatea
in munca si prevenirea accidentelor, protectia sanatatii §i asistenta medicala, protectia in cazul unei
afectiuni, al ranirii sau al decesului produs din cauza activitatii profesionale.
Avand in vedere argumentele prezentate mai sus, inaintam Parlamentului Romaniei, spre
dezbatere ^i adoptare, prezenta propunere legislativa. Se solicita dezbaterea si adoptarea in procedura de
urgenta, deoarece prezenta lege transpune art.l, 3, 4 (1) din Directiva (UE) 2017/159 a Consiliului din
19 decembrie 2016 de punere in aplicare a Acordului referitor la punerea in aplicare a Conventiei din
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2007 a Organizatiei Internationale a Muncii privind munca in domeniul pescuitului incheiat la 21 mai
2012 intre Confederatia Generala a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeana (COGECA),
Federatia Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF) si Asociatia Organizatiilor Nationale ale
Intreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeana (..Europeche’'), publicata in Jumalul Oficial al
Uniunii Europene seria L, nr.25/12 din 31 ianuarie 2017, art.l, 2(1), (2), 5, 6 (1), (2). (4), (5), (7), (8), 7
(1), 8, 9, 10 (2), 11 (1), (3)-(5), (7), (8), 12, 13, 14-32, 34-36 din Anexa la Directiva (UE) 2017/159,
Anexa nr. 1 la Anexa la Directiva (UE) 2017/159 , art.1-3, 6, 8-73, 75-79 din Anexa nr.2 la Directiva
(UE) 2017/159. Intarzierea transpunerii acestei directive poate genera declansarea procedurii de
infringement impotriva Romaniei.
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