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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.11.2013 – 30.11.2013 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 
 
 

 

Regulamente 
 

 
  

Decizii 
 

1 Decizia Comisiei din 12 august 2013 privind cerințele esențiale pentru echipamentele de 
radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidența 
Convenției SOLAS și participării la Sistemul mondial pentru caz de sinistru și pentru 
siguranța navigației pe mare (GMDSS) (2013/638/UE), publicată în JOUE seria L nr. 296 
din 07.11.2013 

Data intrării în vigoare: data notificării
  

2 Decizia nr. 120/2013 a Comitetului mixt al SEE din 14 iunie 2013 de modificare a Anexei 
XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE, publicată în JOUE seria L nr. 318 din 
28.11.2013 

 Data intrării în vigoare: 15.06.2013 

Directive 
 

1 Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a Directivei 
96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în JOUE seria L nr. 304 
din 14.11.2013 

Data intrării în vigoare: 04.12.2013
Termenul de transpunere: 04.12.2014

  
Alte acte 

1 Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața 
serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor” COM(2013) 296 final – 
2013/0157 (COD), publicat în JOUE seria C nr. 327 din 12.11.2013 
 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
  

  
Alte organizaţii: 
 
 
CEE-ONU 

  
1 Rectificare la Rezoluția nr. 40 - Certificat internațional de conducător de ambarcațiune de 

agrement, ediția a 3-a (document ECE/TRANS/SC.3/147/Rev.3/Corr.1) 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.348 din 28 octombrie 2013 pentru completarea 
anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 
privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea 
documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care 
arborează pavilion român, publicat în M. Of. nr. 679 din 05.11.2013  
 

Data intrării în vigoare: 05.11.2013
 

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.352 din 29 octombrie 2013 pentru publicarea 
acceptării Codului internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii 
efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de 
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 
2011,  publicat în M. Of. nr. 729 din 27.11.2013 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2014

3 Decretul Preşedintelui României nr. 928 din 27 noiembrie 2013 privind supunerea spre 
adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena 
din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 
noiembrie 2002, publicat în M. Of. nr. 737 din 29.11.2013 
 

Data intrării în vigoare: 29.11.2013
 
 
  
  
 
  
  
 
  
  

 


