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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2012 – 31.10.2012 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 
  
Regulamente 
 

 - 
  

Decizii 
 

 - 
  

Directive 
 

 - 
  

Alte acte 
 

1. Avizul Comisiei din 24 octombrie 2012 privind măsurile provizorii adoptate de către 
Guvernul Germaniei cu privire la luminile de semnalizare a poziției pentru veste de salvare 
din modelul AquaSpec AQ02 fabricate de AquaSpec Ltd în Regatul Unit, publicată în 
JOUE seria C nr. 324 din 25.10.2012 

  
 

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

A. Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 64 a MEPC, Londra, 1 - 5 octombrie 2012: 
 

1. MEPC.222(64) – 2012 Guidelines for the survey and certification of ships under the Hong 
Kong Convention 

Data intrării în vigoare: d.i.v. a Convenției Hong Kong

2. MEPC.223(64) – 2012 Guidelines for the inspection of ships under the Hong Kong 
Convention 

Data intrării în vigoare: d.i.v. a Convenției Hong Kong

3. MEPC.224(64) – Amendments to the 2012 Guidelines on the method of calculation of the 
attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships 

Data intrării în vigoare: 05.10.2012
Data aplicării: 01.01.2013

4. MEPC.225(64) – 2012 Amendments to the International code for the construction and 
equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk (IBC Code) 

Data intrării în vigoare: 01.06.2014

5. MEPC.226(64) – Designation of the Saba Bank as a Particularly Sensitive Sea Area 
Data intrării în vigoare: 05.10.2012

6. MEPC.227(64) – 2012 Guidelines on implementation of effluent standards and performance 
tests for sewage treatment plants 

Data intrării în vigoare: 05.10.2012
Data aplicării: 01.01.2016
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B. Conferinţa diplomatică pentru adoptarea unui Acord privind implementarea Protocolului 
din 1993 referitor la Convenția de la Torremolinos din 1977 privind siguranța navelor de 
pescuit, Cape Town, Africa de Sud, 9 - 11 octombrie 2012: 
 
Acordul de la Cape Town din 2012 pentru implementarea prevederilor Protocolului de la 
Torremolinos din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 
pentru siguranța navelor de pescuit. 
 

Alte organizaţii: 
 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 928 din 12 septembrie 2012 privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de 
monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în M. Of. nr. 679 din 
1.10.2012 (aplicabilă și navelor de navigaţie interioară,  precum şi ambarcaţiunilor de 
agrement atunci când nu se află pe mare) 
 

Data intrării în vigoare: 31.10.2012
  

2. Hotărârea Guvernului nr. 958 din 26 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi 
distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicată în M. Of. nr. 689 din 
5.10.2012 (aplicabilă și navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, 
descărcarea şi distribuţia benzinei de la un terminal la altul) 
 

Data intrării în vigoare: 4.11.2012
  

3. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1655 din 5 septembrie 2012 pentru 
aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra 
construcţiilor“, indicativ CR 1-1-3/2012, publicat în M. Of. nr. 704 din 15.10.2012  
 

Data intrării în vigoare: 14.11.2012
  

4. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1751 din 21 septembrie 2012 
pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului 
asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-4/2012, publicat în M. Of. nr. 704 din 15.10.2012 
 

Data intrării în vigoare: 14.11.2012
5. Hotărârea Guvernului nr. 985 din 10 octombrie 2012 pentru modificarea Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea 
poluării atmosferei de către nave“ la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea 
poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta 
(MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007, publicată în M. Of. 
nr. 707 din 16.10.2012 

Data intrării în vigoare: 16.10.2012
 

6. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 222 din 9 octombrie 2012 pentru 
nominalizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare în vederea practicării 
pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate, 
publicat în M. Of. nr. 711 din 18.10.2012 

Data intrării în vigoare: 18.10.2012
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7. Hotărârea Senatului nr. 42 din 29 octombrie 2012 cu privire la Cartea verde a Comisiei 

intitulată "Cunoașterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului mării la prognoza 
oceanografică" - COM (2012) 473 final, publicată în M. Of. nr. 733 din 30.10.2012 

Data intrării în vigoare: 30.10.2012
 

 


