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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.12.2014 – 31.12.2014 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 cu privire la adoptarea de către 
Organizația Maritimă Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente 
aduse anumitor convenții și protocoale, publicat în JOUE seria L nr. 365 din 19.12.2014 
 

Data intrării în vigoare: 20.12.2014
Data aplicării: 01.01.2015

Decizii 
 

1 Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2014 privind recunoașterea 
Japoniei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în 
ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor (2014/935/UE), publicată 
în JOUE seria L nr. 365 din 19.12.2014 
 

Data intrării în vigoare: data notificării
 

Directive 
 

1 Directiva de punere în aplicare 2014/111/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de 
modificare a Directivei 2009/15/CE cu privire la adoptarea de către Organizația Maritimă 
Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții 
și protocoale, publicată în JOUE seria L nr. 366 din 20.12.2014 
 

Data intrării în vigoare: 21.12.2014
Termenul de transpunere: 31.12.2015

  
  

2 Directiva 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de punere în aplicare a 
Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul 
pe căi navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeană a 
Navigației Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a 
Marinarilor Fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF), 
publicată în JOUE seria L nr. 367 din 23.12.2014 
 

Data intrării în vigoare: 12.01.2015
Termenul de transpunere: 31.12.2016

  
Alte acte 
 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 - 
  

Alte organizaţii: 
 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 
1 Hotărârea Guvernului nr. 1074 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind 
prevenirea poluării atmosferei de către nave“ la Convenţia internaţională din 1973 pentru 
prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 
referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007, 
publicată în M. Of. nr. 890 din 08.12.2014 

Data intrării în vigoare: 08.12.2014
 
  
2 Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1390/1317 din 23 octombrie 

2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului 
sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării 
comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize 
medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, 
precum şi a componenţei acestor comisii, publicat în M. Of. nr. 890 din 08.12.2014 
 

Data intrării în vigoare: 08.12.2014
 
  
3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1611 din 03 decembrie 2014 privind organizarea şi 

funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul 
Ministerului Transporturilor, publicat în M. Of. nr. 899 din 11.12.2014 
 

Data intrării în vigoare: 11.12.2014
 
 
4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1620 din 04 decembrie 2014 pentru modificarea 

anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 
privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, 
publicat în M. Of. nr. 907 din 15.12.2014 (Notă: este menționat pentru o evidență a tuturor 
cursurilor desfășurate de CERONAV) 

Data intrării în vigoare: 15.12.2014
 
 
5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1612 din 03 decembrie 2014 pentru organizarea şi 

funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului 
Transporturilor, publicat în M. Of. nr. 909 din 15.12.2014 
 

Data intrării în vigoare: 15.12.2014
  
  
6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1600 din 27 noiembrie 2014 privind publicarea 

acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia 
mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă 
maritimă din 21 iunie 2013, publicat în M. Of. nr. 930 și 930 bis din 19.12.2014 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2015
  

 


