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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2013 – 31.10.2013 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

 - 
  

Decizii 
 

 - 
  

Directive 
 

1. Directiva 2013/49/UE a Comisiei din 11 octombrie 2013 de modificare a anexei II la 
Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor 
tehnice pentru navele de navigație interioară, publicată în JOUE seria L nr. 272 din 
12.10.2013 

Data intrării în vigoare: 01.11.2013
Termenul de transpunere: 01.11.2014

  
Alte acte 
 

1. Propunere de „Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea și 
gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive” COM (2013) 620 final - 
emisă de Comisie la 09.09.2013 (conține și referiri la Convenția BWM 2004) 

  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 - 

  
Alte organizaţii: 
 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.152 din 16 septembrie 2013 pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea 
Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură 
portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de 
ancoraj, publicat în M. Of. nr. 610 din 01.10.2013  

Data intrării în vigoare: 01.10.2013
  
 

2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.132 din 10 septembrie 2013 privind aplicarea 
Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de 
lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011, publicat în M. Of. nr. 633 
și 633 bis din 14.10.2013  

Data intrării în vigoare: 14.10.2013
  



ANR-DAERI-BAL 2

  
3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.134 din 10 septembrie 2013 privind acceptarea 

Codului din 2011 pentru implementarea instrumentelor OMI obligatorii, adoptat de 
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1054(27) din 30 noiembrie 
2011, publicat în M. Of. nr. 634 și 634 bis din 14.10.2013  
 

Data intrării în vigoare: 14.10.2013
  
  

4. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254 din 10 octombrie 2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor 
tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în M. Of. nr. 659 și 659 bis din 
28.10.2013  

Data intrării în vigoare: 28.10.2013
  
  

 


