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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.01.2015 – 31.01.2015 
 

 
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 din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă și administrativă 
a statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement (Publicarea titlurilor și a 
referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare) 
(2015/C 014/02), publicată în JOUE seria C nr. 14 din 16.01.2015 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 

 Lista rezoluţiilor adoptate la sesiunea 94 a MSC (Londra, 17 – 21 noiembrie 2014): 
  
  

1 MSC.380(94) – Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS), 1974, as amended (Chapters II-2, VI and XI-1 and Appendix)  
 

Data intrării în vigoare: 01.07.2016
 
 

2 MSC.381(94) – Amendments to the International code on the enhanced programme of 
inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers, 2011 (2011 ESP Code)  
 

Data intrării în vigoare: 01.07.2016
  
  

3 MSC.382(94) – Amendments to the Code for the construction and equipment of mobile 
offshore drilling units (MODU Code) (Resolution A.414(XI))  
 

Data intrării în vigoare: 01.07.2016
  
  

4 MSC.383(94) – Amendments to the Code for the construction and equipment of mobile 
offshore drilling units, 1989 (1989 MODU Code) (Resolution A.649(16))  
 

Data intrării în vigoare: 01.07.2016
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5 MSC.384(94) – Amendments to the Code for the construction and equipment of mobile 

offshore drilling units, 2009 (2009 MODU Code) (Resolution A.1023(26))  
 

Data intrării în vigoare: 01.07.2016
  
  

6 MSC.385(94) – International Code for ships operating in polar waters (POLAR Code)  
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
  

7 MSC.386(94) – Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS), 1974, as amended (new Chapter XIV) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
  

8 MSC.387(94) – Amendments to the Code for the construction and equipment of mobile 
offshore drilling units, 2009 (2009 MODU Code) (Resolution A.1023(26))  
 

Data intrării în vigoare: 18.11.2014
  
  

9 MSC.388(94) – Amendments to the Recommendation on conditions for the approval of 
servicing stations for inflatable liferafts (Resolution A.761(18))  
 

Data intrării în vigoare: 18.11.2014
  
  

10 MSC.389(94) – Amendments to the existing mandatory ship reporting system "Off 
Chengshan Jiao Promontory" 

Data intrării în vigoare: 01.06.2015
  
  

11 MSC.390(94) – Amendments to the Code of the international standards and recommended 
practices for a safety investigation into a marine casualty or marine incident (Casualty 
Investigation Code) (Resolution MSC.255(84)) 

Data intrării în vigoare: 18.11.2014
  

Alte organizaţii: 
 

 - 
 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.703 din 22 decembrie 2014 pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 
privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, 
publicat în M. Of. nr. 43 din 19.01.2015 (Notă: este menționat pentru o evidență a tuturor 
cursurilor desfășurate de CERONAV) 

Data intrării în vigoare: 19.01.2015
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2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 2 din 6 ianuarie 2015 pentru modificarea pct. III din 
anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 709/2010 privind 
aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi 
limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al 
statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, 
publicat în M. Of. nr. 49 din 21.01.2015  

Data intrării în vigoare: 21.01.2015
  

 
 

3 Hotărârea Guvernului nr. 21 din 14 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor, publicată în M. Of. nr. 50 din 21.01.2015  
 

Data intrării în vigoare: 21.01.2015
 
 
  

 


