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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.02.2015 – 28.02.2015 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 - 
  
Decizii 
 

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/253 a Comisiei din 16 februarie 2015 de stabilire a 
normelor privind prelevarea de probe și raportarea, în temeiul Directivei 1999/32/CE a 
Consiliului, în ceea ce privește conținutul de sulf din combustibilii marini, publicată în 
JOUE seria L nr. 41 din 17.02.2015 

Data intrării în vigoare: 09.03.2015
 

2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/217 a Comisiei din 10 aprilie 2014 de autorizare a 
statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, 
publicată în JOUE seria L nr. 44 din 18.02.2015 

Data intrării în vigoare: data notificării 
 

Directive 
 - 
  

Alte acte 
 - 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 

 - 
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 71 din 30 ianuarie 2015 pentru publicarea acceptării 
amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra 
liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MSC.356(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 
2013, publicat în M. Of. nr. 93 din 04.02.2015  

Data intrării în vigoare: 04.02.2015
  
 

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 85 din 4 februarie 2015 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe 
mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.350(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013, publicat în 
M. Of. nr. 103 din 09.02.2015  

Data intrării în vigoare: 09.02.2015
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3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 62 din 28 ianuarie 2015 pentru publicarea acceptării 

amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 
pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru 
a face obligatoriu Codul RO), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MEPC.238(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013, 
publicat în M. Of. nr. 110 din 11.02.2015  

Data intrării în vigoare: 11.02.2015
 
  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 121 din 19 februarie 2015 pentru aprobarea Evaluării 
de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia, 
aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, 
publicat în M. Of. nr. 148 din 27.02.2015  

Data intrării în vigoare: 27.02.2015
  
  

5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 122 din 19 februarie 2015 pentru aprobarea Evaluării 
de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând 
Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, publicat în 
M. Of. nr. 148 din 27.02.2015  

Data intrării în vigoare: 27.02.2015
  
  

 


