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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.08.2014 – 31.08.2014 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 
1 Rectificare la 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, publicată în JOUE seria L nr. 234 din 7.08.2014 

  
  

2 Regulamentul (UE) nr. 911/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 
2014 privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța 
Maritimă în domeniul combaterii poluării marine provocate de nave și de instalațiile 
petroliere și gaziere, publicat în JOUE seria L nr. 257 din 28.08.2014 
 

Data intrării în vigoare: 29.08.2014
  
Decizii 
 

 - 
 

Directive 
 

1 Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de 
stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim, publicată în JOUE seria L nr. 
257 din 28.08.2014 

Data intrării în vigoare: 17.09.2014
Termenul de transpunere: 18.09.2016

  
  

2 Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului, publicată în 
JOUE seria L nr. 257 din 28.08.2014 

Data intrării în vigoare: 17.09.2014
Termenul de transpunere: 18.09.2016

  
Alte acte 
  

 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 - 
  

Alte organizaţii: 
 

 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.205 din 22 iulie 2014 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză 
(Codul HSC 1994), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.351(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013, publicat în M. Of. nr. 
579 din 04.08.2014 

Data intrării în vigoare: 01.01.2015
  
 

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.206 din 22 iulie 2014 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză 
(Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.352(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013, publicat în M. Of. nr. 
579 din 04.08.2014 

Data intrării în vigoare: 01.01.2015
  
  

3 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 113 din 22 iulie 2014 pentru modificarea 
Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din 
Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 636/2008, publicat în M. Of. nr. 579 din 04.08.2014 
 

Data intrării în vigoare: 04.08.2014
  
  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.177 din 10 iulie 2014 privind publicarea acceptării 
Codului maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă 
maritimă din 4 decembrie 2008, publicat în M. Of. nr. 617 și 617 bis din 21.08.2014 
 

Data intrării în vigoare: 21.08.2014
  
  

5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor 
minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului 
de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, publicat în M. Of. nr. 620 din 
25.08.2014 

Data intrării în vigoare: 24.09.2014
 

 


