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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.03.2014 – 31.03.2014 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 
  
Regulamente 
 
 - 
  
Decizii 
 

1 Rectificare la Decizia 2013/638/UE a Comisiei din 12 august 2013 privind cerințele 
esențiale pentru echipamentele de radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele 
care nu intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul mondial pentru caz 
de sinistru și pentru siguranța navigației pe mare (GMDSS), publicată în JOUE seria L nr. 
93 din 28.03.2014 
 

Directive 
 
 - 
  
Alte acte 
 
 

 

1 Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/25/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind armonizarea legislativă și administrativă a statelor membre 
referitoare la ambarcațiunile de agrement (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor 
armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare) (2014/C 76/03), 
publicată în JOUE seria C nr. 76 din 14.03.2014 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 - 

  
Alte organizaţii: 
 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 139 din 19 februarie 2014 pentru publicarea unor 
instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate 
de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59) şi Rezoluţia 
MEPC.184(59), publicat în M. Of. nr. 153 din 03.03.2014 
 

Data intrării în vigoare: 03.03.2014
  
 
2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 9 din 13 ianuarie 2014 privind publicarea acceptării 

amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru 
transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.225(64) a Comitetului pentru protecţia 
mediului marin din 5 octombrie 2012 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.340(91) a 
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Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, publicat în M. Of. nr. 156 și 
156bis din 04.03.2014 

Data intrării în vigoare: 04.03.2014
  
 
3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 100 din 12 februarie 2014 privind publicarea 

acceptării amendamentelor la Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind 
limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976, adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia LEG.5(99) a Comitetului juridic din 19 aprilie 2012, publicat 
în M. Of. nr. 158 din 05.03.2014 
 

Data intrării în vigoare: 08.06.2015
  
 
4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 82 din 5 februarie 2014 privind publicarea acceptării 

amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului 
(Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.339(91) a 
Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, publicat în M. Of. nr. 166 din 
07.03.2014 

Data intrării în vigoare: 07.03.2014
  
 
  
  
 
  
  

 


