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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.01.2009 – 31.01.2009 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

 - 
  

Directive 
1. Directiva 2008/126/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de modificare a Directivei 

2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru 
navele de navigaţie interioară, publicată în JOUE seria L 32 din 31.01.2009 

Data intrării în vigoare: 31.01.2009
Termenul de transpunere: 30.12.2008

  
Alte acte 

1. Decizia Comisiei din 23 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul OMI de numere unice 
de identificare ale companiilor şi ale proprietarilor înregistraţi [notificată cu numărul 
C(2009) 148] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2009/83/CE), publicată în JOUE seria L 32 
din 31.01.2009  

Data aplicării: 01.01.2009
  

2. Propunerea de „Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de 
raportare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale Comunităţii şi/sau pleacă 
din porturile statelor membre ale Comunităţii şi de abrogare a directivei 2002/6/CE” – 
documentul COM(2009)11 din 21.01.2009 

  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
 
OMI 
 

A. Lista rezoluţiilor adoptate la sesiunea 85 a MSC (Londra, 26 nov. - 5 dec. 2008): 
  

1. MSC.267(85) – Adoption of the International code on intact stability, 2008 (2008 IS Code) 
Data intrării în vigoare: 01.07.2010

  
2. MSC.268(85) – Adoption of the International maritime solid bulk cargoes (IMSBC) code 

Data intrării în vigoare: 01.01.2011
  

3. MSC.269(85) – Adoption of amendments to the International convention for the safety of 
life at sea, 1974, as amended 

Data intrării în vigoare a Anexei 1: 01.07.2010
Data intrării în vigoare a Anexei 2: 01.01.2011

  
4. MSC.270(85) – Adoption of amendments to the Protocol of 1988 relating to the 

International convention on Load Lines, 1966, as amended 
Data intrării în vigoare: 01.07.2010

  
5. MSC.271(85) – Adoption of amendments to the International code of safety for high-speed 

craft, 2000 (2000 HSC Code) 
Data intrării în vigoare: 01.01.2011
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6. MSC.272(85) – Adoption of amendments to the International life-saving appliances (LSA) 
code 

Data intrării în vigoare: 01.07.2010
  

7. MSC.273(85) – Adoption of amendments to the International management code for the safe 
operation of ships and for pollution prevention (International safety management code (ISM 
Code))  

Data intrării în vigoare: 01.07.2010
  

8. MSC.274(85) – Adoption of amendments to the Revised recommendation on testing of life-
saving appliances (resolution MSC.81(70)) 

Data intrării în vigoare: se va comunica ulterior
  

9. MSC.275(85) - Appointment of the LRIT coordinator 
Data intrării în vigoare: se va comunica ulterior

  
10. MSC.276(85) – Establishment of the international LRIT data exchange on an interim basis 

Data intrării în vigoare: se va comunica ulterior
  

11. MSC.277(85) – Clarification of the term “bulk carrier” and guidance for application of 
regulations in SOLAS to ships which occasionally carry dry cargoes in bulk and are not 
determined as bulk carriers in accordance with regulation XII/1.1 and chapter II-1 

Data intrării în vigoare: se va comunica ulterior
  

12. MSC.278(85) – Adoption of the new mandatory ship reporting system “Off the coast of 
Portugal – COPREP” 

Data intrării în vigoare: se va comunica ulterior
  

13. MSC.279(85) – Adoption of amendments to the existing ship reporting system for the 
“Papahanaumokuakea marine national monument”, particularly sensitive sea area, “CORAL 
SHIPREP” 

Data intrării în vigoare: se va comunica ulterior
  

14. MSC.280(85) – Adoption of amendments to the General provisions on ships’ routeing 
(resolution A.572(14), as amended) 

Data intrării în vigoare: se va comunica ulterior
  

15. MSC.281(85) – Explanatory notes to the SOLAS chapter II-1 subdivision and damage 
stability regulations 

Data intrării în vigoare: se va comunica ulterior
  
  

B. Lista circularelor aprobate de MSC 85: 
  

a) Circulare MSC.1  
  

1. MSC.1/Circ.1281 - Explanatory Notes to the International Code on Intact Stability, 2008 
 

2. MSC.1/Circ.1282 - Application of the amended SOLAS regulations II-2/3, XII/12 and 
XII/13 
 

3. MSC.1/Circ.1283 - Non-mandatory guidelines on security aspects of the operation of vessels 
which do not fall within the scope of SOLAS chapter XI-2 and the ISPS Code 
 

4. MSC.1/Circ.1284 - Interpretation of SOLAS regulations II-1/1.3 and II-1/3-6 
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5. MSC.1/Circ.1285 - Interpretation of SOLAS regulation III/16.1 

 
6. MSC.1/Circ.1286 - Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/32.1 

 
7. MSC.1/Circ.1287 - Amendments to resolution A.705(17) – Promulgation of Maritime 

Safety Information  
 

8. MSC.1/Circ.1288 - Amendments to resolution A.706(17) – World-Wide Navigational 
Warning Service 
 

9. MSC.1/Circ.1289 - Adoption of amendments to the International Aeronautical and Maritime 
Search and Rescue (IAMSAR) Manual 
 

10. MSC.1/Circ.1290 - Unified interpretation of the term “first survey” referred to in SOLAS 
regulations 
 

11. MSC.1/Circ.1291 - Guidelines for flooding detection systems on passenger ships 
 

12. MSC.1/Circ.1292 - Early application of the International Code on Intact Stability, 2008 
 

13. MSC.1/Circ.1293 - Participation in the WMO Voluntary Observing Ship’s (VOS) Scheme 
 

14. MSC.1/Circ.1294 - Long-Range Identification and Tracking System – Technical 
Documentation (Part II) 
 

15. MSC.1/Circ.1295 - Guidance in relation to certain types of ships which are required to 
transmit LRIT information, on exemptions and equivalents and on certain operation matters 
 

16. MSC.1/Circ.1296 - Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the 
requirement to transmit LRIT information 
 

17. MSC.1/Circ.1297 - Guidance to search and rescue services in relation to requesting and 
receiving LRIT information 
 

18. MSC.1/Circ.1298 - Guidance on the implementation of the LRIT system 
 

19. MSC.1/Circ.1299 - Transitional arrangements for the completion of the establishment of the 
LRIT system 
 

20. MSC.1/Circ.1164/Rev.5 - Promulgation of information related to reports of independent 
evaluation submitted by Parties to the International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, confirmed by the 
Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that 
Parties are giving full and complete effect to the relevant provisions of the Convention 
 

21. MSC.1/Circ.797/Rev.17 - List of competent persons maintained by the Secretary-General 
pursuant to section A-I/7 of the STCW Code 

  
  

b) Circulare MSC.4  
  

1. MSC.4/Circ.129 - Reported piracy and armed robbery incidents and attempts in waters off 
the coast of Somalia 
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c) Circulare MSC-MEPC 

  
1. MSC-MEPC.3/Circ.3 - Reports on marine casualties and incidents 

 
2. MSC-MEPC.4/Circ.3 - Blanking of bilge discharge piping systems in port 

 
3. MSC-MEPC.5/Circ.4 - Unified interpretation of the application of regulations governed by 

the building contract date, the keel laying date and the delivery date for the requirements of 
the SOLAS and MARPOL Conventions 

  
  

d) Alte circulare 
  

1. COLREG.2/Circ.60 - New and amended traffic separation schemes 
 

2. SN.1/Circ.272 - Routeing measures other than traffic separation schemes 
 

3. SN.1/Circ.273 - Mandatory ship reporting systems 
 

4. SN.1/Circ.274 - Guidelines for the application of the modular concept to performance 
standards 
 

5. SN.1/Circ.275 - Amendments to the General Provisions on Ships’ Routeing (resolution 
A.572(14), as amended) 
 

6. SN./Circ.227/Corr.1 - Guidelines for the installation of a shipborne Automatic Identification 
System (AIS) 
 

7. SN.1/Circ.276 - Transitioning from paper chart to electronic chart display and information 
systems (ECDIS) navigation 
 

8. SN./Circ.243/Add.1 - Guidelines for the presentation of navigational-related symbols, terms 
and abbreviations 

  
  

C. Sesiunea 35 a FAL (Londra, 12 - 16 ianuarie 2009) - Raportul urmează să fie publicat 
  
  

Alte organizaţii 
 
CEE/ONU 
 

1. Comunicatul C.N.979.2008.TREATIES-7 privind depunerea la ONU de către România a 
instrumentului de aderare la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor 
periculoase pe căile navigabile interioare (ADN).  

Data intrării în vigoare a ADN pentru România: 02.01.2009
  

2. Comunicatul C.N.873.2008.TREATIES-6 privind intrarea în vigoare a amendamentelor din 
2008 la Regulamentul anexat la ADN (de la data de 28.02.2009 se va aplica varianta 
unificată care figurează în documentul ECE/TRANS/203 - aşa-numitul ADN 2009).  

Data intrării în vigoare: 28.02.2009
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.517/2008 privind publicarea acceptării Normelor de 
calcul al dimensiunilor peretelui transversal etanş, gofrat vertical, dintre cele două magazii 
de marfă situate cel mai în prova şi a Normelor de calcul al cantităţii admisibile de marfă din 
magazia situată cel mai în prova, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia nr. 4 a Conferinţei guvernelor contractante la Convenţia internaţională din 1974 
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, din 27 noiembrie 1997, publicat în MOf nr. 10 din 
07.01.2009  

Data intrării în vigoare: 07.01.2009
 

2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.518/2008 pentru publicarea acceptării Standardelor 
şi criteriilor aplicabile construcţiei bordajului vrachierelor cu simplu bordaj, adoptate de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.168(79) a Comitetului Securităţii 
Maritime din 9 decembrie 2004, publicat în MOf nr. 10 din 07.01.2009  

Data intrării în vigoare: 07.01.2009
 

3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2008 pentru publicarea acceptării 
amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 
pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională 
prin rezoluţiile MEPC.154(55) şi MEPC.164(56) ale Comitetului pentru Protecţia Mediului 
Marin din anul 2006, respectiv 2007, publicat în MOf nr. 17 din 09.01.2009  

Data intrării în vigoare: 09.01.2009
  

 
Notă:  * Textul acestor acte normative poate fi consultat pe pagina externă de noutăţi legislative. 


