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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.08.2011 – 31.08.2011 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 - 
 

Decizii 
1. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 august 2011 privind recunoașterea 

Azerbaidjanului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor 
(2011/517/UE), publicată în JOUE seria L nr. 220 din 26.08.2011 

Data intrării în vigoare: 15.09.2011
Directive 

 - 
  

Alte acte 
1. Propunere de Regulament al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de înregistrare 

a transportatorilor de materiale radioactive - COM(2011) 518 final - publicată de Comisie la 
30.08.2011 (Regulamentul se va aplica transportatorilor pe căile navigabile interioare, 
rutieri și feroviari). 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

OMI 
  

 Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 62 a MEPC, Londra, 11-15 iulie 2011: 
  

1. MEPC.196(62) - 2011 Guidelines for the development of the Ship Recycling Plan 
 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  
  

2. MEPC.197(62) - 2011 Guidelines for the development of the Inventory of hazardous 
materials 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  
  

3. MEPC.198(62) - 2011 Guidelines addressing additional aspects to the NOx Technical Code 
2008 with regard to particular requirements related to marine diesel engines fitted with 
Selective Catalytic Reduction (SCR) systems 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  
  

4. MEPC.199(62) - 2011 Guidelines for reception facilities under MARPOL Annex VI 
 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  
  

5. MEPC.200(62) - Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973 (Special Area 
Provisions and the Designation of the Baltic Sea as a Special Area under MARPOL Annex 
IV) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
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6. MEPC.201(62) - Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973 (Revised 
MARPOL Annex V) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
  
  

7. MEPC.202(62) - Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the 
Protocol of 1978 relating thereto (Designation of the United States Caribbean Sea Emission 
Control Area and exemption of certain ships operating in the North American Emission 
Control Area and the United States Caribbean Sea Emission Control Area under regulations 
13 and 14 and Appendix VII of MARPOL Annex VI) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
  
  

8. MEPC.203(62) - Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the 
Protocol of 1978 relating thereto (Inclusion of regulations on energy efficiency for ships in 
MARPOL Annex VI) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
  
  

9. MEPC.204(62) - Designation of the Strait of Bonifacio as a Particularly Sensitive Sea area 
 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  
  

10. MEPC.205(62) - 2011 Guidelines and specifications for add-on equipment for upgrading 
resolution MEPC.60(33)-compliant oil filtering equipment 
 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  
  

11. MEPC.206(62) - Procedure for approving other methods of ballast water management in 
accordance with regulation B-3.7 of the BWM Convention 
 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  
  

12. MEPC.207(62) - 2011 Guidelines for the control and management of ships' biofouling to 
minimize the transfer of invasive aquatic species 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  
  

13. MEPC.208(62) - 2011 Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships 
 

Data intrării în vigoare: 15.07.2011
  

Alte organizaţii: 
 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1. Hotărârea Guvernului nr. 684 din 6 iulie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor 
destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru 
transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor 
gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, 
publicată în M.Of. nr. 552 din 03.08.2011 

Data intrării în vigoare: 03.08.2011
  
 

2. Hotărârea Guvernului nr. 751 din 27 iulie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în M.Of. nr. 571 din 11.08.2011 

Data intrării în vigoare: 11.08.2011
  
 

3. Hotărârea Guvernului nr. 792 din 03 august 2011 pentru modificarea unor acte normative 
din domeniul naval, publicată în M.Of. nr. 578 din 16.08.2011 
 

Data intrării în vigoare: 16.08.2011
 
 

4. Hotărârea Guvernului nr. 835 din 17 august 2011 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea stabilirii unor măsuri organizatorice pentru 
îndeplinirea de către România a obligaţiei de raportare către Comisia Europeană, prevăzută 
la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, publicată în 
M.Of. nr. 594 din 23.08.2011 
 

Data intrării în vigoare: 23.08.2011
 
 

5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 613 din 19 august 2011 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare 
(Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.293(87) 
a Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010, publicat în M.Of. nr. 607 din 
29.08.2011 

Data intrării în vigoare: 29.08.2011
  
 
  

 


