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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.07.2013 – 31.07.2013 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

 - 
  

Decizii 
 

 - 
  

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 directivei) (2013/C 197/03), publicată în JOUE seria C nr. 197 din 
10.07.2013 
 

  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
  
 - 

  
Alte organizaţii: 
 
Paris MOU 

  
1. Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului (text unificat care 

include Amendamentul 35 adoptat de Comitetul Memorandumului de înţelegere de la Paris 
– text aplicabil de la 1 iulie 2013) 

  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Legea nr. 210 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 
privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, 
publicată în M. Of. nr. 397 din 02.07.2013  

Data intrării în vigoare: 05.07.2013
  
  

2. Legea nr. 205 din 27 iunie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, publicată în M. Of. nr. 399 din 
03.07.2013  

Data intrării în vigoare: 06.07.2013
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3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 889 din 19 iunie 2013 privind evidenţa şi 

înmatricularea navelor care arborează pavilionul român, publicat în M. Of. nr. 400 din 
03.07.2013  

Data intrării în vigoare: 03.07.2013
  
  

4. Ordinul ministrului transporturilor nr. 895 din 26 iunie 2013 pentru modificarea Listei 
cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară 
este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, 
aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011, publicat în 
M. Of. nr. 417 din 10.07.2013  

Data intrării în vigoare: 10.07.2013
  
  

5. Ordinul ministrului transporturilor nr. 917 din 3 iulie 2013 pentru publicarea acceptării 
Rezoluţiei A.761(18) - Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de 
întreţinere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum şi a 
Rezoluţiei MSC.55(66) - Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la 
condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluţia 
A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranţă maritimă al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale, şi stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora, 
publicat în M. Of. nr. 432 din 16.07.2013  

Data intrării în vigoare: 16.07.2013
  
  

6. Ordinul ministrului transporturilor nr. 919 din 3 iulie 2013 privind adoptarea 
amendamentelor necesare adaptării, pentru a doua oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a 
prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor 
periculoase în România, publicat în M. Of. nr. 433 din 16.07.2013  
 

Data intrării în vigoare: 16.07.2013
  
  

7. Ordinul ministrului transporturilor nr. 948 din 11 iulie 2013 pentru aplicarea Principiilor de 
stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia A.1047(27) din 30 noiembrie 2011, publicat în M. Of. nr. 463 
din 26.07.2013  

Data intrării în vigoare: 26.07.2013
  

 


