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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2014 – 31.05.2014 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

1 Regulamentul delegat (UE) nr. 473/2014 al Comisiei din 17 ianuarie 2014 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește completarea anexei III la regulamentul respectiv cu noi hărți indicative, publicat în 
JOUE seria L nr. 136 din 09.05.2014 

Data intrării în vigoare: 29.05.2014 
  

2 Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 
2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 
791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 149 din 20.05.2014 
 

Data intrării în vigoare: 21.05.2014 
  

3 Regulamentul (UE) nr. 546/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 
2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica 
capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile 
interioare, publicat în JOUE seria L nr. 163 din 29.05.2014 
 

Data intrării în vigoare: 18.06.2014 
  
  
Decizii 
 

1 Decizia Consiliului din 8 mai 2014 privind poziția care urmează să fie luată în numele 
Uniunii Europene la Organizația Maritimă  Internațională în cadrul celei de a 93-a sesiuni a 
Comitetului pentru siguranța maritimă pr ivind adoptarea modificărilor aduse regulilor II-
1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20 din Convenția  SOLAS, Codului internațional al 
mijloacelor de salvare și Codului privind programul de inspecții  intensificate din 2011 
(2014/280/UE), publicată în JOUE seria L nr. 145 din 16.05.2014 
 

Data intrării în vigoare: data notificării 
  

2 Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 mai 2014 de acordare a recunoașterii UE 
Registrului Naval Croat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind normele și standardele comune pentru 
organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (2014/281/UE), publicată în JOUE 
seria L nr. 145 din 16.05.2014 

Data intrării în vigoare: data notificării 
  
Directive 
 
 - 
  
Alte acte 
  

 - 
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

- Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 66 a MEPC, Londra, 31 martie – 4 aprilie 2014: 
  

1 MEPC.242(66) – 2014 Guidelines in respect of the information to be submitted by an 
Administration to the Organization covering the certification of an approved method as 
required under regulation 13.7.1 of MARPOL Annex VI 
 

Data intrării în vigoare: 04.04.2014 
 

  
2 MEPC.243(66) – 2014 Guidelines on the approved method process 

 
Data intrării în vigoare: 04.04.2014 

 
  

3 MEPC.244(66) – 2014 Standard specification for shipboard incinerators 
 

Data intrării în vigoare: 04.04.2014 
 

  
4 MEPC.245(66) – 2014 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy 

Efficiency Design Index (EEDI) for new ships 
Data intrării în vigoare: 04.04.2014 

 
  

5 MEPC.246(66) – Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973 (Amendments to 
MARPOL Annexes I, II, III, IV and V to make the use of the III Code mandatory) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016 
 

  
6 MEPC.247(66) – Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the 

International convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the 
Protocol of 1978 relating thereto (To make the use of the III Code mandatory) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016 
  
  

7 MEPC.248(66) – Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973 - Amendments to 
MARPOL Annex I (Mandatory carriage requirements for a stability instrument) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016 
  
  

8 MEPC.249(66) – Amendments to the Code for the construction and equipment of ships 
carrying dangerous chemicals in bulk (BCH Code) (Cargo containment and Form of 
Certificate of Fitness) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016 
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9 MEPC.250(66) – Amendments to the International code for the construction and equipment 
of ships carrying dangerous chemicals in bulk (IBC Code) (General, Ship survival capability 
and location of cargo tanks, Cargo tank venting and gas-freeing arrangements, 
Environmental control, Fire protection and fire extinction, Special requirements, Summary 
of minimum requirements, and Form of Certificate of Fitness) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016 
  
  

10 MEPC.251(66) – Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the 
Protocol of 1978 relating thereto - Amendments to MARPOL Annex VI and the NOX 
Technical Code 2008 (Amendments to regulations 2, 13, 19, 20 and 21 and the Supplement 
to the IAPP Certificate under MARPOL Annex VI and certification of dual-fuel engines 
under the NOX Technical Code 2008)  

Data intrării în vigoare: 01.09.2015 
  
- Prin circulara NWRC.1/Circ.10 se anunță intrarea în vigoare la 14.04.2015 a Convenției 

internaţionale de la Nairobi din 2007 privind îndepărtarea epavelor. 
  
Alte organizaţii: 
 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 466 din 17 aprilie 2014 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor 
(CSC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a 
Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013, publicat în M. Of. nr. 329 din 
07.05.2014 

Data intrării în vigoare: 01.07.2014 
  
  

2 Hotărârea Guvernului nr. 345 din 30 aprilie 2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Transporturilor, publicată în M. Of. nr. 337 din 08.05.2014 
 

Data intrării în vigoare: 08.05.2014 
  
  

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 547 din 6 mai 2014 privind autorizarea operatorilor 
economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de 
siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi 
port şi pe căile navigabile interioare, publicat în M. Of. nr. 353 din 14.05.2014 
 

Data intrării în vigoare: 14.05.2014 
  
  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 548 din 6 mai 2014 privind autorizarea operatorilor 
economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de 
siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, publicat în M. Of. nr. 353 
din 14.05.2014 

Data intrării în vigoare: 14.05.2014 
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5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 519 din 30 aprilie 2014 pentru publicarea acceptării 

amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru 
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.343(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, 
publicat în M. Of. nr. 363 din 16.05.2014 

Data intrării în vigoare: 01.07.2014 
  
  

6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 554 din 7 mai 2014 privind modificarea anexei la 
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru 
aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale 
căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în M. Of. nr. 372 din 
20.05.2014 

Data intrării în vigoare: 20.05.2014 
  
  

7 Ordinul ministrului transporturilor nr. 521 din 30 aprilie 2014 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe 
mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.338(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, 
publicat în M. Of. nr. 373 din 21.05.2014 

Data intrării în vigoare: 01.07.2014 
  
  

8 Ordinul ministrului transporturilor nr. 520 din 30 aprilie 2014 pentru publicarea acceptării 
amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru 
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.344(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, 
publicat în M. Of. nr. 375 din 21.05.2014 

Data intrării în vigoare: 01.07.2014 
  
  

9 Ordinul ministrului transporturilor nr. 543 din 5 mai 2014 pentru publicarea acceptării 
Codului privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MSC.337(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 
noiembrie 2012, publicat în M. Of. nr. 400 din 30.05.2014 
 

Data intrării în vigoare: 30.05.2014 
  

 


