
ANR-DAERI-BAL 1

  

NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.09.2013 – 30.09.2013 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 909/2013 al Comisiei din 10 septembrie 2013 
privind specificațiile tehnice pentru sistemul de afișare a hărților electronice și de informații 
pentru navigația interioară (sistemul ECDIS interior) menționat în Directiva 2005/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 258 din 28.09.2013 

Data intrării în vigoare: 29.09.2013
  
  

Decizii 
 

 - 
  
  

Directive 
 

 - 
  
  

Alte acte 
 

1. Propunere de „Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotei 
Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare” COM (2013) 
621 final - emisă de Comisie la 10.09.2013 

  
  

2. Propunere de „Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerințelor 
tehnice aplicabile navelor de navigație interioară și de abrogare a Directivei 2006/87/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului” COM (2013) 622 final - emisă de Comisie la 
10.09.2013 

  
  

3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social European și Comitetul Regiunilor „Către un transport de calitate pe căile navigabile 
interioare - NAIADES II” COM (2013) 623 final - emisă la 10.09.2013 

  
 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
  
 - 

  
Alte organizaţii: 
 

 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.131 din 9 septembrie 2013 privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii 
omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională 
prin Rezoluţia MSC.325(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012, publicat 
în M. Of. nr. 583 din 13.09.2013  

Data intrării în vigoare: 13.09.2013
 

  
2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.068 din 23 august 2013 pentru modificarea Listei 

cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară 
aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor 
portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi 
infrastructurii nr. 536/2012, publicat în M. Of. nr. 585 din 16.09.2013  
 

Data intrării în vigoare: 16.09.2013
  
  

3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.130 din 9 septembrie 2013 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.326(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012, publicat în M. Of. nr. 
590 din 18.09.2013  

Data intrării în vigoare: 18.09.2013
 

  
  

 


