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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.06.2013 – 30.06.2013 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

 - 
  

Decizii 
 

1. Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind poziția care urmează să fie luată în numele 
Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului 
marin cu privire la modificarea sistemului de evaluare a stării navei și în cadrul celei de a 
92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă în ceea ce privește modificarea Codului 
internațional de management al siguranței, precum și modificarea capitolului III din 
Convenția SOLAS și a Codului internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 
1994 și 2000 referitor la accesul în spațiile închise și exercițiile de salvare (2013/267/UE), 
publicată în JOUE seria L nr. 155 din 07.06.2013 
 

Data intrării în vigoare: data notificării
  

2. Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind poziția care urmează să fie luată, în numele 
Uniunii Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) în ceea ce privește 
adoptarea anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale 
(2013/268/UE), publicată în JOUE seria L nr. 155 din 07.06.2013 
 

Data intrării în vigoare: data notificării
  

Directive 
 

1. Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în 
domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croația, 
publicată în JOUE seria L nr. 158 din 10.06.2013 
 
Notă: În ce privește transportul pe căi navigabile interioare, modifică Directivele 91/672 și 2006/87. 

Data intrării în vigoare: data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației la UE
Termenul de transpunere: cel târziu până la data aderării Croației la UE

  
  

Alte acte 
 

1. Propunere de „Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul 
maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013” COM(2013) 480 final - 
emisă de Comisie la 28.06.2013 

  
2. Propunere de „Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi 
navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare 
Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri” COM(2013) 484 final - emisă de Comisie la 
28.06.2013 
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
OMI 
A. Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 65 a MEPC, Londra, 13 – 17 mai 2013: 

  
1. MEPC.228(65) – Information reporting on type approved ballast water management systems 

 
Data intrării în vigoare: 17.05.2013

 
2. MEPC.229(65) – Promotion of technical co-operation and transfer of technology relating to 

the improvement of energy efficiency of ships 
Data intrării în vigoare: 17.05.2013

 
3. MEPC.230(65) – 2013 Guidelines as required by regulation 13.2.2 of MARPOL Annex VI 

in respect of non-identical replacement engines not required to meet the tier III limit 
 

Data intrării în vigoare: 17.05.2013
 

4. MEPC.231(65) – 2013 Guidelines for calculation of reference lines for use with the energy 
efficiency design index (EEDI) 

Data intrării în vigoare: 17.05.2013
 

5. MEPC.232(65) – 2013 Interim guidelines for determing minimum propulsion power to 
maintain the manoeuvrability of ships in adverse conditions 
 

Data intrării în vigoare: 17.05.2013
 

6. MEPC.233(65) – 2013 Guidelines for calculation of reference lines for use with the energy 
efficiency design index (EEDI) for cruise passenger ships having non-conventional 
propulsion 

Data intrării în vigoare: 17.05.2013
  
7. MEPC.234(65) – Amendments to the 2012 Guidelines on survey and certification of the 

energy efficiency design index (EEDI) (resolution MEPC.214(63)), as amended 
 

Data intrării în vigoare: 17.05.2013
  
8. MEPC.235(65) – Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the 

International convention for the prevention of pollution from ships, 1973 (Amendments to 
Form A and Form B of Supplements to the IOPP Certificate under MARPOL Annex I) 
 

Data intrării în vigoare: 01.10.2014
  
9. MEPC.236(65) – Amendments to the Condition Assessment Scheme under MARPOL 

Annex I 
Data intrării în vigoare: 01.10.2014

  
10. MEPC.237(65) – Adoption of the Code for recognized organizations (RO Code)  

 
Data intrării în vigoare: 01.01.2015

  
11. MEPC.238(65) – 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 and II to make the RO Code mandatory) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2015
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12. MEPC.239(65) – Amendments to the 2012 Guidelines for the implementation of MARPOL 

Annex V 
Data intrării în vigoare: 17.05.2013

  
13. MEPC.240(65) – 2013 Amendments to the Revised guidelines and specifications for oil 

discharge monitoring and control systems for oil tankers (resolution MEPC.108(49)) 
 

Data intrării în vigoare: 17.05.2013
  
14. MEPC.241(65) – Appreciation of the services to the Marine Environment Protection 

Committee by mr. Andreas Chrysostomou 
Data intrării în vigoare: 17.05.2013

  
  
B. [Raportul sesiunii 92 a MSC (Londra, 12 – 21 iunie 2013) urmează să fie publicat] 

  
  

Alte organizaţii: 
 

  
 - 
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor nr. 819 din 30 mai 2013 privind aplicarea Instrucţiunilor 
de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare 
(HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia 
A.1053(27) din 30 noiembrie 2011, publicat în M. Of. nr. 364 și 364 bis din 19.06.2013  
 

Data intrării în vigoare: 19.06.2013
  
  

2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 213 din 11 martie 2013 pentru publicarea acceptării 
Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării 
destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia 
mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 
pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a 
hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia 
mediului marin din 15 iulie 2011, publicat în M. Of. nr. 375 și 375 bis din 25.06.2013  
 

Data intrării în vigoare: 25.06.2013
  
  

3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 859 din 7 iunie 2013 pentru aprobarea 
„Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc“ - ediţia 2013, publicat în M. 
Of. nr. 378 și 378 bis din 26.06.2013  

Data intrării în vigoare: 26.07.2013
  

 


