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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.07.2021 – 31.07.2021 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1158 al Comisiei din 22 iunie 2021 privind 

cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru 
echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2020/1170, publicat în JOUE seria L nr. 254 din 16.07.2021 
 

Data intrării în vigoare: 25.08.2021 
  

Decizii 
  

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1211 a Comisiei din 22 iulie 2021 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. 263 din 23.07.2021 

 
Data intrării în vigoare: 12.08.2021 

  
2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1227 a Comisiei din 27 iulie 2021 de modificare a 

recunoașterii DNV GL AS în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 
391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, publicată în JOUE seria L nr. 269 
din 28.07.2021 

Data intrării în vigoare: 29.07.2021 
  

Directive 
  

1 Directiva delegată (UE) 2021/1206 a Comisiei din 30 aprilie 2021 de modificare a anexei 
III la Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
echipamentele maritime în ceea ce privește standardul aplicabil laboratoarelor utilizate de 
organismele de evaluare a conformității pentru echipamentele maritime, publicată în JOUE 
seria L nr. 261 din 22.07.2021 

Data intrării în vigoare: 11.08.2021 
Termen de transpunere: 31.01.2022 

  
2 Directiva (UE) 2021/1233 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iulie 2021 de 

modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru 
recunoașterea certificatelor țărilor terțe, publicată în JOUE seria L nr. 274 din 30.07.2021 

 
Data intrării în vigoare: 31.07.2021 
Termen de transpunere: 17.01.2022 

  
Alte acte 

  
1 Comunicare a Comisiei: Planul multianual de punere în aplicare pentru mediul aferent 

ghișeului unic european în domeniul maritim (2021/C 299/03), publicată în JOUE seria C 
nr. 299 din 27.07.2021 
 
Notă: planul a fost adoptat de Comisie în temeiul art.19 din 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 care se va aplica din 15 august 2025. 
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ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  
 Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 103 a Comitetului de siguranță maritimă (MSC), 

Londra, 5 – 14 mai 2021: 
  

1 MSC.482(103) – Amendments to the International convention for the safety of life at sea, 
1974 (SOLAS 1974) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
  
  

2 MSC.483(103) – Amendments to the International code on the enhanced programme of 
inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers, 2011 (2011 ESP Code) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2023 
 

  
  

3 MSC.484(103) – Amendments to the International code for fire safety systems (FSS 
Code) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
  
  

4 MSC.485(103) – Amendments to the International life-saving appliance code (LSA Code) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
  
  

5 MSC.486(103) – Amendments to the International convention on standards of training, 
certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2023 
  
  

6 MSC.487(103) – Amendments to Part A of the Seafarers training, certification and 
watchkeeping code (STCW Code) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2023 
  
  

7 MSC.488(103) – Amendments to the Revised recommendation on testing of life-saving 
appliances (resolution MSC.81(70))  

Data intrării în vigoare: 13.05.2021 
  
  

8 MSC.489(103) – Recommended action to address piracy and armed robbery in the Gulf of 
Guinea 

Data intrării în vigoare: 14.05.2021 
  
  

9 MSC.490(103) – Recommended action to prioritize COVID-19 vaccination of seafarers 
 

Data intrării în vigoare: 14.05.2021 
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Alte organizații: 
  
 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Hotărârea Guvernului nr. 730 din 8 iulie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 12 iulie 2021, 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. 682 din 09.07.2021 

Data intrării în vigoare: 09.07.2021 
  
  

2 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 955 din 6 iulie 2021 privind 
modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru 
aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicat în M. Of. Partea 
I nr. 702 din 15.07.2021 

Data intrării în vigoare: 15.07.2021 
  
  

3 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 956 din 6 aprilie 2021 pentru 
modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.132/2013 privind 
aplicarea Codului de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă 
încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizației 
Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1048(27) din 30 noiembrie 2011, publicat în M. 
Of. Partea I nr. 705 din 16.07.2021 

Data intrării în vigoare: 16.07.2021 
  
  

4 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 951 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea 
regulamentelor de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele, publicat în M. Of. Partea I nr. 
706 din 16.07.2021 

Data intrării în vigoare: 16.07.2021 
  
  

 


