
 

NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.01.2022 – 31.01.2022 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 

Regulamente 

  

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/89 al Comisiei din 21 ianuarie 2022 de stabilire 

a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului 

în ceea ce privește metoda care trebuie utilizată pentru calculul capacității suficiente de stocare 

specializate, publicat în JOUE seria L nr. 15 din 24.01.2022 

Data intrării în vigoare: 13.02.2022 

2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/90 al Comisiei din 21 ianuarie 2022 de stabilire 

a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului 

în ceea ce privește elementele detaliate ale mecanismului de urmărire bazat pe riscuri al 

Uniunii în vederea selectării navelor pentru inspecție, publicat în JOUE seria L nr. 15 din 

24.01.2022 

Data intrării în vigoare: 13.02.2022 

3 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/91 al Comisiei din 21 ianuarie 2022 de definire 

a criteriilor care permit determinarea faptului că o navă produce cantități reduse de deșeuri și 

le gestionează într-un mod durabil și rațional din punct de vedere ecologic, în conformitate cu 

Directiva (UE) 2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în JOUE seria L 

nr. 15 din 24.01.2022 

Data intrării în vigoare: 13.02.2022 

4 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/92 al Comisiei din 21 ianuarie 2022 de stabilire 

a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului 

în ceea ce privește metodologiile de lucru cu datele de monitorizare și formatul de raportare a 

deșeurilor pescuite în mod pasiv, publicat în JOUE seria L nr. 15 din 24.01.2022 

Data intrării în vigoare: 13.02.2022 

  

Decizii 

  

1 Decizia (UE) 2022/9 a Consiliului din 2 decembrie 2021 privind poziția care urmează să fie 

adoptată în numele Uniunii Europene, la cea de a 22-a reuniune a părților contractante la 

Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane 

(Convenția de la Barcelona) și la protocoalele la aceasta, în ceea ce privește adoptarea unei 

decizii de modificare a anexei la Protocolul privind prevenirea și eliminarea poluării Mării 

Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave sau de incinerare pe 

mare (Protocolul privind operațiunile de descărcare), publicată în JOUE seria L nr. 4 din 

07.01.2021 

Data intrării în vigoare: 02.12.2021 

2 Decizia (UE) 2022/12 a Consiliului din 2 decembrie 2021 privind poziția care urmează să fie 

adoptată în numele Uniunii Europene, la cea de a 22-a reuniune a părților contractante la 

Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane 

(Convenția de la Barcelona) și la protocoalele la aceasta, în ceea ce privește adoptarea unei 

decizii de prezentare a unei propuneri de desemnare a Mării Mediterane, în ansamblul său, ca 

zonă de control al emisiilor de SOx (Med SOx ECA) în conformitate cu anexa VI la Convenția 

internațională pentru prevenirea poluării de către nave (Convenția MARPOL), publicată în 

JOUE seria L nr. 4 din 07.01.2021 

Data intrării în vigoare: 02.12.2021 

3 Decizia (UE) 2022/13 a Consiliului din 2 decembrie 2021 privind poziția care urmează să fie 

adoptată în numele Uniunii Europene, la cea de a 22-a reuniune a părților contractante la 

Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane 

(Convenția de la Barcelona) și la protocoalele la aceasta, în ceea ce privește adoptarea deciziei 



privind modificarea Planului regional privind gestionarea deșeurilor marine în Marea 

Mediterană în cadrul articolului 15 din Protocolul privind protecția Mării Mediterane 

împotriva poluării din surse și activități terestre (Protocolul LBS), publicată în JOUE seria L 

nr. 4 din 07.01.2021 

Data intrării în vigoare: 02.12.2021 

  

Directive 

 - 

  

Alte acte 

 - 

  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 

  

OMI 

  

 Circular Letter No.4234/Add.14  Comunicare din partea României - Prelungirea valabilităţii 

documentelor personalului navigant maritim aflat la bordul navelor 

  

Alte organizații: 

 

CEE-ONU 

 - 

  

CESNI 

 - 

  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  

1 Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 1.013 din 20.12.2021 pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de supraveghere din 

domeniul naval, publicat în M. Of. Partea I nr. 6 din 04.01.2022 

Data intrării în vigoare: 04.01.2022 

  

2 Hotărârea Guvernului nr. 34 din 06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

publicată în M. Of. Partea I nr. 18 din 06.01.2022 

Data intrării în vigoare: 06.01.2022 

  

3 Hotărârea Guvernului nr. 1.314 din 30.12.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 4 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

referitoare la asistența medicală la bordul navelor, publicată în M. Of. Partea I nr. 31 din 

11.01.2022 

Data intrării în vigoare: 11.01.2022 
Obs.: transpune prevederile Directivei (UE) 2019/1.834 a Comisiei,  

publicată în JOUE seria L nr. 279 din 31 octombrie 2019 
  

4 Hotărârea Guvernului nr. 1.315 din 30.12.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

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, publicată în 

M.Of. Partea I nr. 32 din 11.01.2022 

Data intrării în vigoare: 11.01.2022 
Obs. transpune Directiva (UE) 2019/1.832 a Comisiei,  

publicată în JOUE seria L nr. 279 din 31 octombrie 2019 



  

5 Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 30 din 13.01.2022 privind punerea în 

aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, publicat în 

M.Of. Partea I nr. 52 din 18.01.2022 

Data intrării în vigoare: 18.01.2022 

  

6 Ordonanța Guvernului nr. 9 din 31.01.2022 privind instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor provenite de la nave, publicată în M.Of. Partea I nr. 94 din 31.01.2022 

 

Data intrării în vigoare: 03.02.2022 
Obs. transpune Directiva (UE) 2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului,  

publicată în JOUE seria L nr. 151 din 7 iunie 2019 

  

7 Ordonanță Guvernului nr. 6 din 31.01.2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de 

transport persoane în unitățile administrativ teritoriale nr. 92/2007, publicată în M.Of. Partea 

I nr. 94 din 31.01.2022 

Data intrării în vigoare: 03.02.2022 

  

8 Hotărârea Comitetul Național pentru Situații de Urgență nr. 6 din 31.01.2022 privind 

procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, 

publicată în M.Of. Partea I nr. 97 din 31.01.2022 

Data intrării în vigoare: 01.02.2022 

 


