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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.11.2016 – 30.11.2016 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

Regulamente 
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1927 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 de 

stabilire a formularelor pentru planurile de monitorizare, rapoartele privind emisiile și 
documentele de conformitate, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid 
de carbon generate de transportul maritim, publicat în JOUE seria L nr. 299 din 05.11.2016 

Data intrării în vigoare: 25.11.2016
  

2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1928 al Comisiei din 4 noiembrie 2016 
privind determinarea încărcăturii transportate de alte categorii de nave decât navele de 
pasageri, navele ro-ro și navele container, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/757 
al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea 
emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim, publicat în JOUE seria L nr. 
299 din 05.11.2016 

Data intrării în vigoare: 25.11.2016
  

3 Regulamentul (UE) 2016/1954 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 
2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de 
mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește atribuirea de competențe delegate și 
de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, publicat în JOUE seria L nr. 311 
din 17.11.2016 

Data intrării în vigoare: 07.12.2016
  

4 Regulamentul delegat (UE) 2016/2071 al Comisiei din 22 septembrie 2016 de modificare a 
Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește metodele de monitorizare a emisiilor de dioxid de carbon și normele de 
monitorizare a altor informații relevante, publicat în JOUE seria L nr. 320 din 26.11.2016 
 

Data intrării în vigoare: 16.12.2016
  

5 Regulamentul delegat (UE) 2016/2072 al Comisiei din 22 septembrie 2016 privind 
activitățile de verificare și acreditarea verificatorilor în temeiul Regulamentului (UE) 
2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim, publicat în JOUE 
seria L nr. 320 din 26.11.2016 

Data intrării în vigoare: 16.12.2016
  

Decizii 
1 Decizia (UE) 2016/2077 a Consiliului din 17 octombrie 2016 privind poziția care urmează 

să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale 
(OMI) cu ocazia celei de a 70-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin și a 
celei de a 97-a sesiuni a Comitetului pentru siguranța maritimă, în ceea ce privește adoptarea 
amendamentelor aduse anexei VI la MARPOL, regulii II-1 din Convenția SOLAS, regulilor 
III/1.4, III/30 și III/37 din Convenția SOLAS, regulilor II-2/1 și II-2/10 din Convenția 
SOLAS, regulii II-1/3-12 din Convenția SOLAS, Convenției și Codului STCW, Codului 
pentru instalațiile de protecție contra incendiului și Codului din 2011 privind programul de 
inspecții intensificate, publicată în JOUE seria L nr. 320 din 26.11.2016 
 

Data intrării în vigoare: data notificării
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Directive 
 

 - 
  

Alte acte 
  

 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 
 - 

  
Alte organizaţii: 
 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
 

1 Hotărârea Guvernului nr. 818 din 2 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în M. 
Of. nr. 890 din 07.11.2016 

Data intrării în vigoare: 07.11.2016
 
 

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.403 din 11 noiembrie 2016 privind publicarea 
acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea 
poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta 
- Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin 
din 15 mai 2015, publicat în M. Of. nr. 920 din 16.11.2016 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
  

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.416 din 16 noiembrie 2016 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.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, 
publicat în M. Of. nr. 957 din 28.11.2016 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.417 din 16 noiembrie 2016 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de 
inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului 
de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, publicat în M. Of. nr. 960 din 28.11.2016 
 

Data intrării în vigoare: 28.11.2016 
 

 


