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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.06.2012 – 30.06.2012 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

1. Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 
2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor 
standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (reformare), publicat 
în JOUE seria L nr. 172 din 30.06.2012 

Data intrării în vigoare: 20.07.2012
Decizii 
 

 - 
  

Directive 
 

 - 
  

Alte acte 
 

 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
  

 - 
  

Alte organizaţii: 
  

CEE-ONU 
  

1. Amendamentele din 2013 la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor 
periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) -  proiect – doc. ECE/ADN/18. 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 496 din 29 mai 2012 privind 
modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.473/2006 
privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de 
navigaţie interioară, publicat în M. Of. nr. 376 din 05.06.2012 
 

Data intrării în vigoare: 05.06.2012
  
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536 din 1 iunie 2012 privind 
aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror 
infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. nr. 388 din 
11.06.2012 

Data intrării în vigoare: 11.06.2012
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3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 531 din 1 iunie 2012 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.308(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 
decembrie 2010, publicat în M. Of. nr. 391 din 12.06.2012 
 

Data intrării în vigoare: 12.06.2012
  
  

4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008 din 12 iunie 2012 pentru 
stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime, publicat în M. Of. 
nr. 407 din 19.06.2012 

Data intrării în vigoare: 19.06.2012
  
  

5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.068 din 21 iunie 2012 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.309(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă 
din 3 decembrie 2010, publicat în M. Of. nr. 425 din 26.06.2012 
 

Data intrării în vigoare: 26.06.2012
  
  

 


