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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2015 – 31.05.2015 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 
1 Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 

privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de 
transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE, publicat în JOUE seria L nr. 
123 din 19.05.2015 

Data intrării în vigoare: 01.07.2015
  
  
Decizii 
 

1 Decizia (UE) 2015/799 a Consiliului din 18 mai 2015 de autorizare a statelor membre să 
devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția internațională a Organizației 
Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și 
efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, publicată în JOUE seria 
L nr. 127 din 22.05.2015 

Data intrării în vigoare: data notificării
 
  

Directive 
 

 - 
  

Alte acte 
  

1 Lista organizațiilor recunoscute pe baza Regulamentului (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol 
de inspecție și control al navelor (2015/C 162/06), publicată în JOUE seria C nr. 162 din 
19.05.2015 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 

 - 
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 621 din 30 aprilie 2015 privind modificarea anexei la 
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru 
aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale 
căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în M. Of. nr. 307 din 
06.05.2015  

Data intrării în vigoare: 06.05.2015
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2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 626 din 6 mai 2015 pentru publicarea acceptării 
rectificării aduse Rezoluţiei MSC.327(90) prin documentul MSC 90/28/Add.1/Rev.1/Corr.2 
al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 ianuarie 2015, publicat în M. Of. nr. 320 din 
11.05.2015  

Data intrării în vigoare: 11.05.2015
  
 

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 627 din 6 mai 2015 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de 
foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.387(94) din 18 noiembrie 2014, 
publicat în M. Of. nr. 320 din 11.05.2015  

Data intrării în vigoare: 11.05.2015
  
 

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 624 din 5 mai 2015 pentru modificarea 
„Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc“ - ediţia 2013, aprobat prin 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 859/2013, publicat în M. Of. nr. 329 din 14.05.2015  
 

Data intrării în vigoare: 14.05.2015
  
 

5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 639 din 11 mai 2015 privind modificarea anexei la 
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 920/2003 pentru 
aprobarea Regulamentului de navigaţie pe lacul Snagov, publicat în M. Of. nr. 342 din 
19.05.2015  

Data intrării în vigoare: 18.06.2015
  
  

6 Hotărârea Guvernului nr. 355 din 20 mai 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în M. Of. 
nr. 359 din 25.05.2015  

Data intrării în vigoare: 25.05.2015
  

 


