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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.02.2012 –29.02.2012 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

 - 
 

Decizii 
 

1. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 februarie 2012 privind recunoașterea RINA 
s.p.a (Registrul Naval Italian) în calitate de societate de clasificare pentru navele de 
navigație interioară (2012/64/UE), publicată în JOUE seria L nr. 33 din 04.02.2012 
 

Data intrării în vigoare: 24.02.2012
  
  

2. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 februarie 2012 privind recunoașterea 
Registrului Naval Rus în calitate de societate de clasificare pentru navele de navigație 
interioară (2012/65/UE), publicată în JOUE seria L nr. 33 din 04.02.2012 
 

Data intrării în vigoare: 24.02.2012
  
  

3. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 februarie 2012 privind recunoașterea Polski 
Rejestr Statków S.A. (Registrul Naval Polonez) în calitate de societate de clasificare pentru 
navele de navigație interioară (2012/66/UE), publicată în JOUE seria L nr. 33 din 
04.02.2012 

Data intrării în vigoare: 24.02.2012
  
  

4. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 februarie 2012 privind recunoașterea Ghanei 
în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 
privește sistemele de formare și certificare a personalului navigant maritim (2012/75/UE), 
publicată în JOUE seria L nr. 38 din 11.02.2012 

Data intrării în vigoare: 02.03.2012
  
  

5. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 februarie 2012 privind recunoașterea 
Uruguayului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în 
ceea ce privește sistemele de formare și certificare a personalului navigant maritim 
(2012/76/UE), publicată în JOUE seria L nr. 38 din 11.02.2012 
 

Data intrării în vigoare: 02.03.2012
  
  

Directive 
 

 - 
  

Alte acte 
 

 - 
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
  

 - 
  
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
  
  
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.16 din 4 februarie 2012 privind misiunile de 
urmărire, inspectare şi reţinere a navelor sau ambarcaţiunilor suspecte, executate de navele 
militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, publicat în M. Of. nr. 116 din 
15.02.2012 

Data intrării în vigoare: 15.02.2012
  
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 49 din 26 ianuarie 2012 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor de la Manila la anexa la Convenţia internaţională 
privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului 
de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), precum şi a amendamentelor de la 
Manila la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart 
(Codul STCW), adoptat la Londra la 7 iulie 1995, adoptate prin rezoluţii ale Actului final al 
Conferinţei părţilor la această convenţie la Manila în anul 2010, publicat în M. Of. nr. 122 și 
nr. 122 bis din 20.02.2012 
 

Data intrării în vigoare: 20.02.2012
 
 

 


