
ANR-DJRRU-BAL 1 

 

NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2022 – 31.05.2022 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 
 

Regulamente 

 - 
  

Decizii 
  

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/691 a Comisiei din 28 aprilie 2022 de modificare 

a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 de stabilire a listei europene a instalațiilor 

de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului, publicată în JOUE seria L nr. 128 din 02.05.2022 

Data intrării în vigoare: 22.05.2022 
  

2. Decizia (UE) 2022/762 a Consiliului din 12 mai 2022 privind poziția care urmează să fie 

adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de control al statului portului 

din cadrul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în 

ceea ce privește statutul Federației Ruse de membru al Memorandumului de înțelegere de la 

Paris, publicată în JOUE seria L nr. 139 din 18.05.2022 

Data intrării în vigoare: 12.05.2022 
  

Directive 

 - 
  

Alte acte 

 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  

1. MSC 96/25/Add.1/Corr.2 din 16.05.2022 – rectificări la Rezoluția MSC.408(96) din 13 mai 

2016 - amendamente la capitolul 2 al Codului de siguranță din 2008 pentru nave cu destinație 

specială (Codul SPS 2008) 
  

2. Rezoluție adoptată la sesiunea 46 a Comitetului de facilitare (FAL), Londra, 9 – 13 mai 

2022:  

• FAL.14(46) – Amendamente la Anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim 

internaţional 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024  

(în conformitate art. VII(2)(b)) din Convenţia FAL 1965) 

 

Alte organizații: 
 

CEE-ONU 

 - 
  

CESNI 

1. CESNI 2022-I-1 Standards for the practical examination for obtaining a certificate of 

qualification for the operational level (OL) [doc. CESNI (22) 12 final din 23.05.2022] 

Data intrării în vigoare: 12.04.2022  

2. CESNI 2022-I-1 Model for the medical certificate for the inspection of fitness in inland 

navigation [doc. CESNI (22) 12 final din 23.05.2022] 

Data intrării în vigoare: 12.04.2022 
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BS MOU 

1. BS MOU Secretariat Notice to PSC Officers No. 16: Interim Guidance on Repatriation of 

Seafarers due to the Conflict in Ukraine 

  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  

1. Hotărârea Guvernului nr. 574 din 28 aprilie 2022 privind organizarea și funcționarea 

Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene, 

respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, precum și 

relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență, publicată în M.Of. Partea I nr. 424 

din 02.05.2022 

Data intrării în vigoare: 02.05.2022 
  

2. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 459 din 4 mai 

2022 privind măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor art. 3ea alin. (5) din Regulamentul 

(UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere 

acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, publicat în M.Of. Partea I nr. 449 din 

05.05.2022 

Data intrării în vigoare: 05.05.2022 
  

3. Hotărârea Senatului nr. 68 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/25/CE în ceea ce 

privește includerea unor cerințe de stabilitate îmbunătățite și alinierea directivei la cerințele 

de stabilitate definite de Organizația Maritimă Internațională — COM(2022) 53 final, 

publicată în M.Of. Partea I nr. 467 din 10.05.2022 

Data intrării în vigoare: 10.05.2022 
  

4. Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 855/2022 din 4 aprilie 2022 pentru publicarea 

Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2624 (2022) publicat în M.Of. Partea I nr. 465 

din 10.05.2022 

Data intrării în vigoare: 10.05.2022 
  

5. Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 483 din 3 mai 2022 pentru punerea în 

aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 68 alin. (11) 

lit. a) și b) pentru contravențiile prevăzute la art. 671 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 

privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport 

naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval 

în porturi și pe căile navigabile interioare, publicat în M.Of. Partea I nr. 483 din 16.05.2022 

 

Data intrării în vigoare: 16.05.2022 
  

6. Hotărârea Guvernului nr. 654 din 18 mai 2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri și darea acestora în administrarea 

Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, unitate aflată sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în M.Of. Partea I nr. 504 

din 23.05.2022 

Data intrării în vigoare: 23.05.2022 
  

7. Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1368 din 23 mai 2022 și al ministrului 

afacerilor interne nr. 67 din 30 mai 2022 pentru modificarea și completarea Ordinului 

ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne nr. 831/49/2022 

privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deșeuri și 

mărfuri/bunuri secondhand, publicat în M.Of. Partea I nr. 536 din 31.05.2022 

Data intrării în vigoare: 31.05.2022 
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