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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.07.2014 – 31.07.2014 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

1 Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor 
detaliate pentru aplicarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și retragere a 
recunoașterii organizațiilor de inspecție și control al navelor în conformitate cu articolele 6 și 
7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat 
în JOUE seria L nr. 214 din 19.07.2014 

Data intrării în vigoare: 08.08.2014
  
Decizii 
 

 - 
  

Directive 
 

1 Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a 
Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în JOUE seria L nr. 220 din 
25.07.2014 

Data intrării în vigoare: 14.08.2014
Termenul de transpunere: 14.08.2015

  
Alte acte 
 

1 Propunere de „Directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului european încheiat 
de „European Barge Union” (Uniunea europeană a navigației interioare) (EBU), „European 
Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a marinarilor fluviali) (ESO) și Federația 
Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) privind anumite aspecte ale organizării 
timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare” /COM/2014/0452 final - 
2014/0212 (NLE)/ - emisă de Comisie la 07.07.2014 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 

 - 
  

Alte organizaţii: 
 
CEE-ONU 

  
1 Amendamente la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional 

al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) – doc. ECE/ADN/27 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2015
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  
1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 657 din 16 iunie 2014 pentru publicarea acceptării 

amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 
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pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale 
Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru 
protecţia mediului marin din 17 mai 2013, publicat în M. Of. nr. 500 din 04.07.2014 
 

Data intrării în vigoare: 01.10.2014
  
  
2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 658 din 16 iunie 2014 pentru publicarea acceptării 

amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.236(65) a 
Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013, publicat în M. Of. nr. 500 din 
04.07.2014 

Data intrării în vigoare: 01.10.2014
  
  
3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.096 din 24 iunie 2014 pentru modificarea 

Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor 
maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 
382/2007, publicat în M. Of. nr. 504 din 07.07.2014 

Data intrării în vigoare: 07.07.2014
  
  
4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.184 din 10 iulie 2014 pentru publicarea acceptării 

amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin 
(Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia MSC.357(92) din 21 iunie 2013, precum şi a amendamentelor 
la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul 
MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia MSC.358(92) din 21 iunie 2013, publicat în M. Of. nr. 538 din 
21.07.2014 

Data intrării în vigoare: 21.07.2014
  
  
5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.197 din 16 iulie 2014 privind publicarea acceptării 

amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a 
navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - 
Codul I.S.M.), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.353(92) 
a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013, publicat în M. Of. nr. 551 din 
25.07.2014 

Data intrării în vigoare: 01.01.2015
  
  

6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.079 din 24 iunie 2014 pentru stabilirea procedurilor 
privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi 
încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru 
desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, publicat în M. Of. nr. 560 din 29.07.2014 
 

Data intrării în vigoare: 27.09.2014
  
  
7 Hotărârea Guvernului nr. 600 din 23 iulie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de 

securitate şi siguranţă nucleară, publicată în M. Of. nr. 564 din 30.07.2014 
 

Data intrării în vigoare: 30.09.2014
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8 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.186 din 11 iulie 2014 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la 
MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr. 1.070/2006, publicat în M. Of. nr. 570 din 31.07.2014 
 

Data intrării în vigoare: 31.07.2014
  

 


