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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.04.2022 – 30.04.2022 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 

Regulamente 

1. Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile 

Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, publicat în JOUE seria L nr. 111 din 

08.04.2022 

Data intrării în vigoare: 09/04/2022 

  

Decizii 

  

1. Decizia (UE) 2022/544 a Consiliului din 4 aprilie 2022 privind încheierea Acordului dintre 

Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, 

publicată în JOUE seria L nr. 107 din 06.04.2022 

Data intrării în vigoare: 04.04.2022 

  

2. Decizia (PESC) 2022/578 a Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Deciziei 

2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare 

a situației în Ucraina, publicată în JOUE seria L nr. 111 din 08.04.2022 

Data intrării în vigoare: 09/04/2022 

  

3. Decizia (UE) 2022/644 a Consiliului din 12 aprilie 2022 privind poziția care urmează să 

fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă 

al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 105-a sesiuni a acestuia și în 

cadrul Comitetului de facilitare al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de 

a 46-a sesiuni a acestuia, în ceea ce privește adoptarea unor modificări ale rezoluțiilor 

privind standardele de performanță în legătură cu echipamentele utilizate în Sistemul 

mondial pentru caz de sinistru și pentru siguranța navigației pe mare și a unor modificări 

ale anexei la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), publicată 

în JOUE seria L nr. 118 din 20.04.2022 

Data intrării în vigoare: 12 aprilie 2022 

  

Directive 

 - 

  

Alte acte 

  

1. Recomandarea (UE) 2022/554 a Comisiei din 5 aprilie 2022 privind recunoașterea 

calificărilor pentru persoanele care fug din calea invadării Ucrainei de către Rusia, publicată 

în JOUE seria L nr. 107I din 06.04.2022 

  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 

  

OMI 

Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 105 a Comitetului de siguranță maritimă (MSC), Londra, 20 

– 29 apr. 2022: 

 

1. MSC.495(105) – Actions to facilitate the urgent evacuation of seafarers from the war zone 

area in and around the Black Sea and the Sea of Azov as a result of the Russian Federation 

aggression against Ukraine 
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2. MSC.496(105) – Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea 

(SOLAS), 1974 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 

 

3. MSC.497(105) – Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International 

Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 

 

4. MSC.498(105) – Amendments to the International Code of Safety for High-Speed Craft, 

1994 (1994 HSC Code) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 

 

5. MSC.499(105) – Amendments to the International Code of Safety for High-Speed Craft, 

2000 (2000 HSC Code)  

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 

 

6. MSC.500(105) – Amendments to the International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) 

Code,  

Data intrării în vigoare: 01.12.2023 

 

7. MSC.501(105) – Amendments to the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) 

Code  

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 

 

8. MSC.502(105) – Amendments to the Code of Safety for Special Purpose Ships, 1983 (1983 

SPS Code) 

Dată efect: 01.01.2024 

 

9. MSC.503(105) – Amendments to the Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008 (2008 

SPS Code) 

Dată efect: 01.01.2024 

 

10. MSC.504(105) – Amendments to the Code for the Construction and Equipment of Mobile 

Offshore Drilling Units, 1979 (1979 MODU Code) 

Dată efect: 01.01.2024 

 

11. MSC.505(105) – Amendments to the Code for the Construction and Equipment of Mobile 

Offshore Drilling Units, 1989 (1989 MODU Code) 

Dată efect: 01.01.2024 

 

12. MSC.506(105) – Amendments to the Code for the Construction and Equipment of Mobile 

Offshore Drilling Units, 2009 (2009 MODU Code) 

Dată efect: 01.01.2024 

 

13. MSC.507(105) – System performance standard for the promulgation and coordination of 

maritime safety information using high-frequency narrow-band direct-printing 

 

14. MSC.508(105) – Performance standards for the reception of maritime safety information 

and search and rescue related information by MF (NAVTEX) and HF 

 

15. MSC.509(105) – Provision of radio services for the Global Maritime Distress and Safety 

System (GMDSS) 

 

16. MSC.510(105) – Performance standards for search and rescue radar transponders 



 ANR-DJRRU-BAL                                                                                                                                                                                  3 

 

 

17. MSC.511(105) – Performance standards for shipborne VHF radio installations capable of 

voice communication and digital selective calling 

 

18. MSC.512(105) – Performance standards for shipborne MF and MF/HF radio installations 

capable of voice communication, digital selective calling and reception of maritime safety 

information and search and rescue related information 

 

19. MSC.513(105) – Performance standards for Inmarsat-C ship earth stations capable of 

transmitting and receiving direct-printing communications 

 

20. MSC.514(105) – Guidelines for the avoidance of false distress alerts 

 

21. MSC.515(105) – Performance standards for survival craft portable two-way VHF 

radiotelephone apparatus 

 

22. MSC.516(105) – Amendments to the Performance standards for radiocommunication 

equipment (resolution MSC.80(70)) 

 

23. MSC.517(105) – Performance standards for a shipborne integrated communication system 

(ICS) when used in the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) 

 

24. MSC.518(105) – Model Regulations on Domestic Ferry Safety 

 

25. MSC.188(79)/REV.1 – Revised performance standards for water level detectors on ships 

subject to SOLAS regulations II-1/25, II-1/25-1 and XII/12 

  

Alte organizații: 

 

CEE-ONU 

 - 

  

CESNI 

 - 

  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  

1. Hotărârea Guvernului Nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de 

muncă, republicată în M.Of. Partea I nr. 338 din 06.04.2022 

  

2. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 330 din 29 martie 

2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 

982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele 

acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor 

portuare și ale zonelor de ancoraj, publicat în M.Of. Partea I nr. 342 din 07.04.2022 

Data intrării în vigoare: 07.04.2022 

  

3. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 331 din 29 martie 

2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi 

comunicaţiilor nr. 244/2020 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. Partea I nr. 343 din 07.04.2022 

Data intrării în vigoare: 12.04.2022 
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4. Decizia prim-ministrului nr. 269 din 7 aprilie 2022 privind constituirea Comitetului 

interministerial pentru aplicarea sancțiunilor internaționale, publicată în M.Of. Partea I nr. 

345 din 07.04.2022 

Data intrării în vigoare: 07.04.2022 

  

5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 328 din 28 martie 

2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 

1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, 

publicat în M.Of. Partea I nr. 348, 348bis din 08.04.2022 

Data intrării în vigoare: 08.04.2022 

  

6. Hotărârea Senatului nr. 47 din 4 aprilie 2022 referitoare la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind expedierile de deșeuri și de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1.257/2013 și (UE) 2020/1.056 — COM(2021) 709 final, 

publicată în M.Of. Partea I nr. 353 din 11.04.2022 

Data intrării în vigoare: 11.04.2022 
Obs. ref. Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 

2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 

2009/16/CE  

  

7. Hotărâre Senatului nr. 36 din 4 aprilie 2022 referitoare la propunerea de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE privind 

cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului 

rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport — COM(2021) 813 final, publicată în 

M.Of. Partea I nr. 353 din 11.04.2022 

Data intrării în vigoare: 11.04.2022 
Obs. În text se face trimitere la Regulamentul (UE) 2019/1239 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul 

maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE 

  

8. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 350 din 31 martie 

2022 privind aprobarea Planului de securitate portuară a portului Sulina, aparținând 

Societății Comerciale A.S.P.L. Sulina — S.R.L. Sulina, județul Tulcea, publicat în M.Of. 

Partea I nr. 363 din 12.04.2022 

Data intrării în vigoare: 12.04.2022  

  

9. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 275 din 15 

martie 2022 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional 

pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizația Maritimă Internațională 

prin Rezoluția MSC.477(102) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 noiembrie 2020, 

publicat în M.Of. Partea I nr. 365 din 13.04.2022 

Data intrării în vigoare: 01.06.2022 

  

10. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii nr. 370 din 7 aprilie 

2022 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 

punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este 

proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în 

M.Of. Partea I nr. 369 din 14.04.2022 

Data intrării în vigoare: 14.04.2022 

  

11. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 382 din 11 aprilie 

2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 187/2015 

privind efectuarea formalităților de sosire/plecare în/din porturile românești a navelor de 

navigație interioară, publicat în M.Of. Partea I nr. 378 din 15.04.2022 

Data intrării în vigoare: 15.04.2022 
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12. Ordonanță de urgență nr. 50 din 14 aprilie 2022 pentru reglementarea muncii în domeniul 

maritim, publicată în MOf. Partea I nr. 382 din 19.04.2022 

Data intrării în vigoare: 19.04.2022 
Obs.: transpune prevederile Directivei (UE) 2018/131 a Consiliului din 23 ianuarie 2018, publicată în 

JOUE seria L nr. 22 din 26 ianuarie 2018. 

  

13. Decretul nr. 527 din 20.04.2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției 

privind Organizația Internațională de Asistență Maritimă pentru Navigație, deschisă spre 

semnare în perioada 27 ianuarie 2021—26 ianuarie 2022, semnată de România la Paris la 

23 septembrie 2021, publicat în M.Of. Partea I nr. 388 din 20.04.2022 

Data intrării în vigoare: 20.04.2022 

  

14. Legea nr. 107 din 20.04.2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în M.Of. Partea I nr. 391 din 

21.04.2022 

Data intrării în vigoare: 24.04.2022 

 

 

 

 

 


