
 

NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.02.2022 – 28.02.2022 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

Regulamente 
  

1. Regulamentul delegat (UE) 2022/184 al Comisiei din 22 noiembrie 2021 de modificare a 
anexei IV la Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în 
JOUE seria L nr. 30 din 11.02.2022 

Data intrării în vigoare: 03.03.2022 

  
2. Rectificare la 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 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 15 din 
24 ianuarie 2022), publicată în JOUE seria L 29 din 10.2.2022 

  
Decizii 

  
1. Decizia (UE) 2022/314 a Consiliului din 15 februarie 2022 privind aderarea Uniunii Europene 

la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă din 
Pacificul de Nord, publicată în JOUE seria L nr. 55 din 28.02.2022 

Data intrării în vigoare: 28.02.2022 

Directive 
 - 
  

Alte acte 
  

1. Comunicarea Comisiei – Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția 
mediului și energie C/2022/481, publicată în JOUE seria C nr. 80 din 18.02.2022 

  
ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 

  
OMI 
 
1. Scrisoarea Circulară nr. 4518 – Comunicare din partea Guvernului Ucrainei 
  
Alte organizații: 
 
CEE-ONU 
 
1. CEVNI – Codul european de navigaţie interioară (doc. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.6) 

  
CESNI 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5 din 02.02.2022 privind adoptarea opiniei referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor — Un plan de implementare strategic pentru conturarea 
unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru 



combustibili alternativi — COM(2021) 560, publicată în M.Of. Partea I nr. 107 din 
02.02.2022 

Data intrării în vigoare: 02.02.2022 
  

2. Hotărârea Guvernului nr. 171 din 03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 7 februarie 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. 114 din 04.02.2022 

Data intrării în vigoare: 04.02.2022 
  

3. Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, 
publicată în M.Of. Partea I nr. 117 din 04.02.2022 

Data intrării în vigoare: 09.02.2022 
  

4. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.24 din 01.02.2022 pentru aprobarea 
Regulamentului serviciului la bordul navelor militare, publicat în M.Of. Partea I nr. 143, 
143bis din 11.02.2022 

Data intrării în vigoare: 11.02.2022 
  

5. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 153/2022 pentru 
aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă „Administrația Fluvială a 
Dunării de Jos” Galați pentru pilotajul navelor maritime și fluviomaritime, publicat în M.Of. 
Partea I nr. 179 din 23.02.2022 

Data intrării în vigoare: 23.02.2022 
  

6. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 174/2022 pentru 
publicarea acceptării rectificării aduse Codului internațional pentru nave care operează în ape 
polare (Codul polar) prin Procesulverbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale 
din 30 iulie 2021, publicat în M.Of. Partea I nr. 179 din 23.02.2022 

Data intrării în vigoare: 23.02.2022 
  

7. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 176/2022 pentru 
modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 422/2011 
privind normele tehnice de siguranță pentru navele maritime de pasageri, publicat în M.Of. 
Partea I nr. 179 din 23.02.2022 

Data intrării în vigoare: 23.02.2022 
  

8. Ordinul ministrului educației nr. 3.098/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului 
educației naționale nr. 3.122/2019 privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de 
nivelurile 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor și a corespondenței dintre acestea, din 
cadrul aceluiași profil la învățământul liceal filiera tehnologică și din cadrul învățământului 
profesional, publicat în M.Of. Partea I nr. 178 din 23.02.2022 

Data intrării în vigoare: 22.02.2022 

  
9 Hotărârea Guvernului nr. 261/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența nominală 
a membrilor Comitetului de amenajare a spațiului maritim, publicată în M.Of. Partea I nr. 197 
din 28.02.2022 

Data intrării în vigoare: 28.02.2022 
 
 
 
 


