NOUTĂŢI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.06.2009 – 30.06.2009
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Directive
1. Directiva 2009/56/CE a Comisiei din 12 iunie 2009 de rectificare a Directivei 2008/126/CE
de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire
a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, cu privire la data transpunerii,
publicată în JOUE seria L 150 din 13.06.2009
Data intrării în vigoare: 13.06.2009
2. Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind
normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri (Reformare), publicată în
JOUE seria L 163 din 25.06.2009
Data intrării în vigoare: 15.07.2009
Notă: Noile elemente introduse în această directivă (reformare) se referă numai la procedurile
comitetului. Prin urmare, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre.

Alte acte
1. Decizia 2009/491/CE a Comisiei din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a
decide dacă performanţa unui organism care acţionează în numele unui stat de pavilion poate
fi considerată o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă şi mediu, publicată în JOUE seria
L 162 din 25.06.2009
Data intrării în vigoare: 15.07.2009
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE : ACTE INTERNAŢIONALE
OMI
A. Lista rezoluţiilor adoptate la sesiunea 86 a MSC (Londra, 27 mai - 5 iunie 2009):
1. MSC.282(86) - Adoption of amendments to the International convention for the safety of
life at sea, 1974, as amended
Data intrării în vigoare: 01.01.2011
2. MSC.283(86) - Adoption of amendments to the Protocol of 1988 relating to the International
convention for the safety of life at sea, 1974
Data intrării în vigoare: 01.01.2011
3. MSC.284(86) - Amendments to the Revised guidelines for approval of sprinkler systems
equivalent to that referred to in SOLAS regulation II-2/12 (resolution A.800(19))
Data intrării în vigoare: 01.06.2009
4. MSC.285(86) - Interim guidelines on safety for natural gas-fuelled engine installations in
ships
Data intrării în vigoare: 01.06.2009
5. MSC.286(86) - Recommendations for material safety data sheets (MSDS) for MARPOL
Annex I oil cargo and oil fuel
Data intrării în vigoare: 05.06.2009
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B. Lista circularelor aprobate de MSC 86:
a) Circulare MSC.1
1. MSC.1/Circ.1303 - Guidance on the provision for material safety data sheets (MSDS) when
carrying oil or oil fuel in accordance with SOLAS regulation VI/5-1
2. MSC.1/Circ.1304 - Guidance for application of SOLAS regulation III/7, as amended by
resolution MSC.201(81)
3. MSC.1/Circ.1305 - Revised Guidance to masters, Companies and duly authorized officers
on the requirements relating to the submission of security-related information prior to the
entry of a ship into port
4. MSC.1/Circ.1306 - Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the
requirement to transmit LRIT information
5. MSC.1/Circ.1307 - Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the
requirement to transmit LRIT information
6. MSC.1/Circ.1308 - Guidance to search and rescue services in relation to requesting and
receiving LRIT information
7. MSC.1/Circ.1309 - Information communicated to the Organization in relation to the
establishment of LRIT Data Centres and their position in relation to developmental testing or
the production LRIT system
8. MSC.1/Circ.1310 - Revised Joint IMO/IHO/WMO Manual on Maritime Safety Information
(MSI)
9. MSC.1/Circ.1311 - Amendments to the IAMSAR Manual
10. MSC.1/Circ.1312 - Revised Guidelines for the performance and testing criteria, and surveys
of foam concentrates for fixed fire-extinguishing systems
11. MSC.1/Circ.1313 - Guidance for application of chapters 4 to 7 and 9 of the FSS Code, as
adopted by resolutions MSC.206(81) and MSC.217(82)
12. MSC.1/Circ.1314 - Application of SOLAS regulation II-2/10 and chapter 12 of the FSS
Code related to emergency fire pump capacity
13. MSC.1/Circ.1315 - Guidelines for the approval of fixed dry chemical powder fireextinguishing systems for the protection of ships carrying liquefied gases in bulk
14. MSC.1/Circ.1316 - Guidelines on determining the no observed adverse effect level
(NOAEL) and lowest observed adverse effect level (LOAEL) values for halocarbon fireextinguishing agents
15. MSC.1/Circ.1317 - Application for existing approvals according to the Revised Guidelines
for the approval of equivalent fixed gas fire-extinguishing systems, as referred to in SOLAS
74, for machinery spaces and cargo pump-rooms (MSC/Circ.848)
16. MSC.1/Circ.1318 - Guidelines for maintenance and inspections of fixed carbon dioxide fireextinguishing systems
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17. MSC.1/Circ.1319 - Recommendation for the evaluation of fire performance and approval of
large fire doors
18. MSC.1/Circ.1320 - Guidelines for the drainage of fire-fighting water from closed vehicle
and ro-ro spaces and special category spaces of passenger and cargo ships
19. MSC.1/Circ.1321 - Guidelines for measures to prevent fires in engine-rooms and cargo
pump-rooms
20. MSC.1/Circ.1322 - Unified interpretations of SOLAS chapter II-2
21. MSC.1/Circ.1323 - Unified interpretations of the IBC Code
22. MSC.1/Circ.1324 - Amendments to the Revised Standards for the design, testing and
locating of devices to prevent the passage of flame into cargo tanks in tankers
23. MSC.1/Circ.1325 - Missing information on apparatus groups in column i" of chapter 17 of
the IBC Code
24. MSC.1/Circ.1326 - Clarification of SOLAS regulation III/19
25. MSC.1/Circ.1327 - Guidelines for the fitting and use of fall preventer devices (FPDs)
26. MSC.1/Circ.1328 - Guidelines for the approval of inflatable liferafts subject to extended
service intervals not exceeding 30 months
27. MSC.1/Circ.1329 - Guidelines for uniform operating limitations of high-speed craft
28. MSC.1/Circ.1330 - Guidelines for maintenance and repair of protective coatings
29. MSC.1/Circ.1331 - Guidelines for construction, installation,
inspection/survey of accommodation ladders and gangways

maintenance

and

30. MSC.1/Circ.1332 - Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of
Somalia
31. MSC.1/Circ.1333 - Recommendations to Governments for preventing and suppressing
piracy and armed robbery against ships
32. MSC.1/Circ.1334 - Guidance to shipowners, companies, ship operators, shipmasters, and
crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships
33. MSC.1/Circ.1163/Rev.4 - Parties to the International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, confirmed by the
Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that full
and complete effect is given to the relevant provisions of the Convention
34. MSC.1/Circ.1164/Rev.6 - Promulgation of information related to reports of independent
evaluation submitted by Parties to the International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, confirmed by the
Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that
Parties are giving full and complete effect to the relevant provisions of the Convention
35. MSC.1/Circ.797/Rev.18 - List of competent persons maintained by the Secretary-General
pursuant to section A-I/7 of the STCW Code
ANR-DAERI-SASL

3

36. MSC.1/Circ.1206/Rev.1 - Measures to prevent accidents with lifeboats
b) Alte circulare
1. CSC.1/Circ.137 - Amendments to the Guidance on serious structural deficiencies in
containers
C. Diverse
1. Circulara BUNKERS.1/Circ.30 din 19.06.2009 face cunoscut că România a aderat la
Convenţia BUNKERS 2001 şi că pentru România aceasta va intra în vigoare la 15.09.2009.
Alte organizaţii
ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1. Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 520/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, publicată în MOf nr. 378 din 04.06.2009
Data intrării în vigoare: 04.06.2009
2. Hotărârea Guvernului nr. 599 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor
Navigabile” – S.A. Constanţa, publicată în MOf nr. 382 din 05.06.2009
Data intrării în vigoare: 05.06.2009
3. Hotărârea Guvernului nr. 597 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 517/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor
Maritime" - S.A. Constanţa, publicată în MOf nr. 391 din 10.06.2009
Data intrării în vigoare: 10.06.2009
4. Legea nr. 222 din 5 iunie 2009 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.
17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de
Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare, publicată în MOf nr. 395 din
11.06.2009
Data intrării în vigoare: 14.06.2009
5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 639 din 18 mai 2009 privind
publicarea acceptării Standardului calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile
destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din
dublu bordaj al vrachierelor, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia
MSC.215(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr.
417 din 18.06.2009
Data intrării în vigoare: 18.06.2009
6. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 707 din 11 iunie 2009 pentru
modificarea Ordinului 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 MOf nr. 418 din 18.06.2009
Data intrării în vigoare: 18.06.2009
7. Hotărârea Guvernului nr. 598 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 518/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor
Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, publicată în MOf nr. 421 din 19.06.2009
Data intrării în vigoare: 19.06.2009
Notă: * Textul acestor acte normative poate fi consultat pe pagina externă de noutăţi legislative.
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