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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2014 – 31.10.2014 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1112/2014 al Comisiei din 13 octombrie 2014 

de stabilire a unui format comun pentru schimbul de informații cu privire la indicatorii 
privind pericolele majore de către operatorii și proprietarii de instalații offshore de petrol și 
gaze și a unui format comun de publicare a informațiilor referitoare la indicatorii privind 
pericolele majore de către statele membre, publicat în JOUE seria L nr. 302 din 22.10.2014 
 

Data intrării în vigoare: 11.11.2014
  
Decizii 
 

 - 
 

Directive 
 

1 Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 
privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, publicată în JOUE seria L 
nr. 307 din 28.10.2014 

Data intrării în vigoare: 17.11.2014
Termenul de transpunere: 18.11.2016

  
  

2 Directiva 2014/100/UE a Comisiei din 28 octombrie 2014 de modificare a Directivei 
2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar 
de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime, publicată în JOUE seria L 
nr. 308 din 29.10.2014 

Data intrării în vigoare: 18.11.2014
Termenul de transpunere: 18.11.2015

 
  
Alte acte 
  

 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 - 
  

Alte organizaţii: 
 
CEE-ONU 
 

1 Acordul european privind marile căi navigabile de importanţă internaţională (A.G.N.), doc. 
ECE/TRANS/120/Rev.3 - text consolidat ce include și amendamentele care vor intra în 
vigoare la 07.11.2014 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  
1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.387 din 29 septembrie 2014 privind publicarea 

acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac 
(Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.318(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011, publicat în M. Of. nr. 
735 din 08.10.2014 

Data intrării în vigoare: 08.10.2014
 
  
2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.389 din 29 septembrie 2014 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. 735 din 08.10.2014 
 

Data intrării în vigoare: 08.10.2014
  
  
3 Hotărârea Guvernului nr. 765 din 4 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în M. Of. nr. 742 și 742bis 
din 13.10.2014 

Data intrării în vigoare: 13.10.2014
Data aplicării: 04.12.2014

  
 

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.388 din 29 septembrie 2014 privind modificarea 
anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.894/2002 
pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arborează 
pavilionul român, publicat în M. Of. nr. 750 și 750 bis din 15.10.2014 
 

Data intrării în vigoare: 15.10.2014
 
 
5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.395 din 30 septembrie 2014 pentru publicarea 

acceptării rectificării aduse Rezoluţiei A.1049(27) prin documentul A 27/Rez.1049/Corr.2 al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 iunie 2014, publicat în M. Of. nr. 791 din 
30.10.2014 

Data intrării în vigoare: 30.10.2014
 

 


