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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.06.2011 – 30.06.2011 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

  
 - 
  

Decizii 
  

1. Decizia Comisiei din 28 iunie 2011 privind recunoașterea Ecuadorului 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 (2011/385/UE), publicată în JOUE 
seria L nr. 170 din 30.06.2011 

Data intrării în vigoare: 19.07.2011
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
 

 - 
  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  
  

OMI 
 

A. Lista rezoluţiilor adoptate la sesiunea 89 a MSC (Londra, 11-20 mai 2011): 
  

1. MSC.317(89) - Adoption of amendments to the International convention for the safety of 
life at sea, 1974, as amended  

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
  
  

2. MSC.318(89) - Adoption of amendments to the International maritime solid bulk cargoes 
(IMSBC) code 

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
  
  

3. 
 
 

MSC.319(89) - Adoption of amendments to part B of the International code on intact 
stability, 2008 (2008 IS Code) 

Data intrării în vigoare: 20.05.2011
  
  

4. MSC.320(89) - Adoption of amendments to the International life-saving appliance (LSA) 
code 

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
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5. MSC.321(89) - Adoption of amendments to the Revised recommendation on testing of life-
saving appliances (resolution MSC.81(70)), as amended 
 

Data intrării în vigoare: 20.05.2011
6. MSC.322(89) - Operation of the international LRIT data exchange 

Data intrării în vigoare: 20.05.2011
  
  

7. MSC.323(89) - Adoption of amendments to the Revised recommendation on testing of life-
saving appliances (resolution MSC.81(70)) 

Data intrării în vigoare: 20.05.2011
  
  

8. MSC.324(89) - Implementation of best management practice guidance 

Data intrării în vigoare: 20.05.2011
  
  
  
  

B. Lista circularelor aprobate la sesiunea 89 a MSC:
  

a) Circulare MSC.1
  

1. MSC.1/Circ.1392 - Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and 
retrieval systems 

  
2. MSC.1/Circ.1393 - Early application of new SOLAS regulation III/1.5 

  
3. MSC.1/Circ.1394 - Generic guidelines for developing goal-based standards 

  
4. MSC.1/Circ.1395 - Lists of solid bulk cargoes for which a fixed gas fire-extinguishing 

system may be exempted or for which a fixed gas fire-extinguishing system is ineffective 
  

5. MSC.1/Circ.1396 - Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the 
fumigation of cargo holds 

  
6. MSC.1/Circ.1397 - Unified interpretation of SOLAS regulation III/15.1 

  
7. MSC.1/Circ.1398 - Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/29 

  
8. MSC.1/Circ.1399 - Guidelines on procedures for in-service maintenance and repair of 

coating systems for cargo oil tanks of crude oil tankers 
  

9. MSC.1/Circ.1400 - Guidelines on operational information for masters of passenger ships for 
safe return to port by own power or under tow 

  
10. MSC.1/Circ.1401 - Guidelines on tank entry for tankers using nitrogen as an inerting 

medium 
  

11. MSC.1/Circ.1402 - Safety of pilot transfer arrangements 
  

12. MSC.1/Circ.1403 - Revised NAVTEX Manual 
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13. MSC.1/Circ.1404 - Guidelines to assist in the investigation of the crimes of piracy and 
armed robbery against ships 

  
14. MSC.1/Circ.1405 - Interim guidance to shipowners, ship operators and shipmasters on the 

use of privately contracted armed security personnel (PCASP) on board ships in the High 
Risk Area 

15. MSC.1/Circ.1406 - Interim recommendations for flag States regarding the use of privately 
contracted armed security personnel on board ships in the High Risk Area 

  
16. MSC.1/Circ.1407 - Guidelines for application of SOLAS regulation II-2/19.3 

  
17. MSC.1/Circ.1408 - Recommendations for safety when transferring persons at sea 

  
18. MSC.1/Circ.797/Rev.21 - List of competent persons maintained by the Secretary-General 

pursuant to section A-I/7 of the STCW Code 
  

19. MSC.1/Circ.1163/Rev.7 - Parties to the International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, confirmed by the 
Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that full 
and complete effect is given to the relevant provisions of the Convention 

  
20. MSC.1/Circ.1164/Rev.9 - Promulgation of information related to reports of independent 

evaluation submitted by Parties to the International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, confirmed by the 
Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that 
Parties are giving full and complete effect to the relevant provisions of the Convention 

  
  
  

b) Alte circulare 
  

1. STCW.7/Circ.16 - Clarification of transitional provisions relating to the 2010 Manila 
Amendments to the STCW Convention and Code 

  
2. STCW.7/Circ.17 - Advice for port State control officers on transitional arrangements 

leading up to the full implementation of the requirements of the 2010 Manila Amendments 
to the STCW Convention and Code on 1 January 2017 

  
  
  
  

Alte organizaţii: 
  
  

COMISIA DUNĂRII 
  

1. Reguli privind supravegherea fluvială, aplicabile pe Dunăre, text actualizat la 02.06.2011 - 
doc. CD/SES 76/11. 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2012
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  
  

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 371 din 26 mai 2011 pentru 
modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 954/2005 
privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Agenţia 
Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – ARSVOM, publicat în M.Of. nr. 386 din 
02.06.2011  
 

Data intrării în vigoare: 02.06.2011
  
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 358 din 19 mai 2011 pentru 
aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Sulina, aparţinând A.S.P.L. Sulina - 
S.R.L. , publicat în M.Of. nr. 390 din 03.06.2011  
 

Data intrării în vigoare: 03.06.2011
  
  

3. Legea nr. 83 din 6 iunie 2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval, 
publicată în M.Of. nr. 407 din 09.06.2011  
 

Data intrării în vigoare: 12.06.2011
  
  

4. Hotărârea Guvernului nr. 444 din 4 mai 2011 pentru aprobarea Acordului administrativ 
privind recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru 
Navigaţia pe Rin, pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din 
Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimă din Republica 
Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Naţionale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, 
Unitatea de Siguranţă a Navigaţiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul 
Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacă, pe de altă parte, semnat 
la Strasbourg la 8 decembrie 2010, publicată în M.Of. nr. 409 din 10.06.2011  
 

Data intrării în vigoare: 10.06.2011
  
  

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 8 iunie 2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării 
teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, publicată în 
M.Of. nr. 411 din 10.06.2011  
 

Data intrării în vigoare: 10.06.2011
  
  

6. Hotărârea Senatului nr. 38 din 14 iunie 2011 cu privire la Cartea Albă intitulată "Foaie de 
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor - către un sistem de transport 
competitiv şi eficient din punctul de vedere al resurselor" COM (2011) 144 final, publicată 
în M.Of. nr. 429 din 20.06.2011  

Data intrării în vigoare: 20.06.2011
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7. Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 471/2011 pentru aprobarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, publicată în 
M.Of. nr. 439 din 23.06.2011  

Data intrării în vigoare: 23.06.2011
  
  

8. Legea nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind 
degradarea mediului, publicată în M.Of. nr. 449 din 28.06.2011  
 

Data intrării în vigoare: 01.07.2011
  
  
  

9. Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1294 din 23 iunie 2011 
pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 92/2002 privind aprobarea 
Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-71/349“ - Calibrarea rezervoarelor navelor 
fluviale şi de coastă, publicat în M.Of. nr. 461 din 30.06.2011  
 

Data intrării în vigoare: 30.06.2011
  
  

10. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457 din 20 iunie 2011 - Strategia de 
transport intermodal în Romania 2020 
 

Data intrării în vigoare: 20.06.2011
 


