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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2021 – 31.10.2021 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
 - 
  

Decizii 
  

1 Decizia (UE) 2021/1743 a Consiliului din 28 septembrie 2021 privind poziția care urmează să 
fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului director regional al Comunității 
transporturilor în ceea ce privește instituirea unui Comitet tehnic pentru transportul naval și 
multimodalitate, publicată în JOUE seria L nr. 348 din 01.10.2021 
 

Data intrării în vigoare: 28/09/2021 
  

2 Decizia (UE) 2021/1796 a Consiliului din 28 septembrie 2021 privind poziția care urmează să 
fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comisiei constituite prin Convenția privind 
protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est cu privire la o decizie privind stabilirea 
Zonei marine protejate a curentului Atlanticului de Nord și a muntelui submarin Evlanov 
(NACES MPA) și la o recomandare privind gestionarea NACES MPA, publicată în JOUE 
seria L nr.  361 din 12.10.2021 
 

Data intrării în vigoare: 28/09/2021 
  

3 Decizia (UE) 2021/1797 a Consiliului din 5 octombrie 2021 privind poziția care urmează să 
fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația 
„Comerț” instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de 
altă parte, în ceea ce privește modificarea apendicelui XVII-3 (Norme aplicabile serviciilor de 
telecomunicații), a apendicelui XVII-4 (Norme aplicabile serviciilor poștale și de curierat) și 
a apendicelui XVII-5 (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la anexa XVII la 
respectivul acord, publicată în JOUE seria L nr. 361 din 12.10.2021 
 

Data intrării în vigoare: 05/10/2021 
  
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
A Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 104 a Comitetului de siguranță maritimă (MSC), 

Londra, 4 – 8 octombrie 2021: 
1 MSC.491(104) – Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention 

on Load Lines, 1966 (1988 Load Lines Protocol)  
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Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
 

2 MSC.492(104) – Amendments to the International Code for the construction and equipment 
of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC Code) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
 

3 MSC.493(104) – Amendments to the Performance standards for Shipborne Simplified Voyage 
Data Recorders (S-VDRS) (resolution MSC.163(78), as amended)  
 

4 MSC.494(104) – Amendments to the Performance standards for Shipborne Voyage Data 
Recorders (VDRS) (resolution MSC.333(90)) 

  
B Lista circularelor aprobate la sesiunea 104 a MSC: 
1 MSC.1/Circ.797/Rev.36 – List of competent persons maintained by the Secretary-General 

pursuant to section A-I/7 of the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 
Code 
 

2 MSC.1/Circ.1039/Rev.1 – Revised Guidelines for shore-based maintenance of emergency 
position-indicating radio beacons (EPIRBs) 
 

3 MSC.1/Circ.1040/Rev.2 – Revised Guidelines on annual testing of emergency position-
indicating radio beacons (EPIRBs) 
 

4 MSC.1/Circ.1163/Rev.13 – Parties to the International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, confirmed by the Maritime 
Safety Committee to have communicated information which demonstrates that full and 
complete effect is given to the relevant provisions of the Convention 
 

5 MSC.1/Circ.1460/Rev.3 – Guidance on the validity of radiocommunications equipment 
installed and used on ships 
 

6 MSC.1/Circ.1643 – Guidance on seafarers' training and certification for issuing 
Administrations, flag States and port States during the COVID-19 pandemic 
 

7 MSC.1/Circ.1644 – Deliberate interference with the United States' Global Positioning System 
(GPS) and other Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 
 

  
Alte organizații: 
 
CEE-ONU 

 Report of the Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN Safety 
Committee) on its thirty-eighth session; doc. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/78 din 28.09.2021 
(Anexa II: Corecţii la ECE/TRANS/301 (ADN 2021) 

  
ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  
1 Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 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. 962 din 07.10.2021 
 

Data intrării în vigoare: 09.09.2021 
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2 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii, interimar, nr. 1.313 din 12.10.2021 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Autorității 
Navale Române, publicat în M. Of. Partea I nr. 989 din 15.10.2021 
 

Data intrării în vigoare: 15.10.2021 
  

3 Hotărârea Guvernului nr. 1161 din 25 octombrie 2021 pentru modificarea și completarea 
anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă 
pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 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. 1017 din 25.10.2021 
 

Data intrării în vigoare: 25.10.2021 
  

4 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii, interimar, nr. 1.345 din 25 octombrie 
2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Sulina, aparținând S.C. 
A.S.P.L. Sulina — S.R.L. Sulina, județul Tulcea, publicat în M. Of. Partea I nr. 1035 din 
29.10.2021 

Data intrării în vigoare: 29.10.2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


