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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.12.2012 – 31.12.2012 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1205/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 802/2010 în ceea ce privește performanța 
companiei, publicat în JOUE seria L nr. 347 din 15.12.2012 
 

Data intrării în vigoare: 04.01.2013
 

  
Decizii 
 

1. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 decembrie 2012 privind recunoașterea 
Regatul Hașemit al Iordaniei în conformitate cu Directiva 2008/106/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a 
navigatorilor (2012/783/UE), publicată în JOUE seria L nr. 347 din 15.12.2012 
 

Data intrării în vigoare: 04.01.2013
 

  
Directive 
 

1. Directiva 2012/45/UE a Comisiei din 3 decembrie 2012 de adaptare, pentru a doua oară, la 
progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în JOUE seria L 
nr. 332 din 04.12.2012 

Data intrării în vigoare: 24.12.2012
Termenul de transpunere: 30.06.2013

  
 

2. Directiva 2012/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de 
modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor, 
publicată în JOUE seria L nr. 343 din 14.12.2012 

Data intrării în vigoare: 03.01.2013
Termenul de transpunere: 04.07.2014/04.01.2015

  
  

3. Directiva 2012/46/UE a Comisiei din 6 decembrie 2012 de modificare a Directivei 97/68/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre 
referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la 
motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără 
destinație rutieră, publicată în JOUE seria L nr. 353 din 21.12.2012 
 

Data intrării în vigoare: 10.01.2013
Termenul de transpunere: 21.12.2013

  
  

Alte acte 
 

 - 
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 
 - 

  
Alte organizaţii: 
 

  
 - 
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.668 din 15 noiembrie 2012 privind 
organizarea intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe 
Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea, publicat în M. Of. nr. 814 
din 05.12.2012 

Data intrării în vigoare: 05.12.2012
  
  

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.196 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, 
publicată în M. Of. nr. 842 din 13.12.2012 

Data intrării în vigoare: 13.12.2012
  
  
 

 


