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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.11.2012 – 30.11.2012 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

1. Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE 
și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei 
nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 
316 din 14.11.2012 

Data intrării în vigoare: 04.12.2012
Data aplicării: 01.01.2013

  
  

Decizii 
 

 - 
  
  

Directive 
 

1. Directiva 2012/32/UE a Comisiei din 25 octombrie 2012 de modificare a Directivei 
96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în JOUE seria L nr. 312 
din 10.11.2012 

Data intrării în vigoare: 30.11.2012
Termenul de transpunere: 30.11.2013

  
  

2. Directiva 2012/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de 
modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din 
combustibilii marini, publicată în JOUE seria L nr. 327 din 27.11.2012 
 

Data intrării în vigoare: 18.12.2012
Termenul de transpunere: 18.06.2014

  
Alte acte 
 

1. Comunicarea Comisiei de notificare a statelor membre cu privire la anumite deficiențe în 
respectarea cerințelor Convenției STCW de către sistemul de formare și de atestare a 
navigatorilor din Filipine (2012/C 367/01), publicată în JOUE seria C nr. 367 din 
27.11.2012 

  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
  

 [Raportul sesiunii 91 a MSC (Londra, 26 – 30 noiembrie 2012) urmează să fie publicat] 
  
  



ANR-DAERI-SAL 2

  
Alte organizaţii: 
 

 CEE-ONU 
  

1. Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile 
navigabile interioare (ADN) - varianta unificată ADN 2013 
 

Data intrării în vigoare a variantei unificate: 01.01.2013
  
  

2. A fost publicat Raportul referitor la cea de-a 56-a sesiune a Grupului de lucru privind 
transportul pe căile navigabile interioare, Geneva, 10–12 octombrie 2012 – documentul 
ECE/TRANS/SC.3/193 

  
ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE

 
  

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.559 din 25 octombrie 2012 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea 
Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin rezoluţiile MEPC.202(62) şi MEPC.203(62) ale Comitetului pentru 
protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, publicat în M. Of. nr. 737 din 01.11.2012 
 

Data intrării în vigoare: 01.11.2012
  
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.589 din 30 octombrie 2012 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV 
revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor 
şi turismului nr. 1.070/2006, publicat în M. Of. nr. 745 din 06.11.2012 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2013
  
  

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.539 din 17 octombrie 2012 pentru 
aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind proiectarea şi exploatarea tehnică 
a heliporturilor RACR-AD-PETH, ediţia 2/2012, publicat în M. Of. nr. 777 din 19.11.2012 
 

Data intrării în vigoare: 19.11.2012
  
  

4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.669 din 15 noiembrie 2012 privind 
abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 956/2003 
pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti, 
publicat în M. Of. nr. 779 din 20.11.2012 

Data intrării în vigoare: 20.11.2012
  
  

5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.658 din 13 noiembrie 2012 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave şi a Normelor privind 
organizarea iernaticelor de nave, publicat în M. Of. nr. 781 din 20.11.2012 
 

Data intrării în vigoare: 20.11.2012
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6. Legea nr. 221 din 21 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 
privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi 
pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, publicată în M. Of. nr. 794 din 
26.11.2012 

Data intrării în vigoare: 29.11.2012
  
  

7. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.674 din 19 noiembrie 2012 pentru 
modificarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror 
infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul 
ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012, publicat în M. Of. nr. 794 din 
26.11.2012 

Data intrării în vigoare: 26.11.2012
  
  

8. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.679 din 20 noiembrie 2012 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile din 2006 privind proiectarea şi 
construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia MSC.235(82)], adoptate de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.335(90) a Comitetului Securităţii 
Maritime din 22 mai 2012, publicat în M. Of. nr. 804 din 29.11.2012 
 

Data intrării în vigoare: 29.11.2012
 

 


