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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.09.2019 – 30.09.2019 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 

Regulamente 

  

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei din 6 august 2019 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) 

2018/773, publicat în JOUE seria L nr. 237 din 13.09.2019 

 

Data intrării în vigoare: 03.10.2019 

  

Decizii 

  

1 Decizia (UE) 2019/1608 a Consiliului din 16 septembrie 2019 privind poziția care urmează 

să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru 

elaborarea de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru 

Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de modele pentru calificările profesionale în 

domeniul navigației interioare, publicată în JOUE seria L nr. 250 din 30.09.2019 

 

Data intrării în vigoare: 16.09.2019 (conf. art.3) 

  

Directive 

 - 

  

Alte acte 

 - 

  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 

  

OMI 

 - 

  

Alte organizații: 

 - 

  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.204 din 28 august 2019 privind unele măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE, publicat în M. Of. Partea I nr. 747 din 13.09.2019 

 

Data intrării în vigoare: 13.09.2019 

  

  

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254 din 11 septembrie 2019 privind aprobarea Listei 

cuprinzând porturile și locurile de operare deschise accesului public și limitele acestora, a 

căror infrastructură de transport naval aparține domeniului public al statului, publicat în M. 

Of. Partea I nr. 755 din 17.09.2019  

Data intrării în vigoare: 17.09.2019 
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3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.243 din 5 septembrie 2019 privind publicarea 

acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra 

incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 

MSC.403(96) şi Rezoluţia MSC.410(97) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 

2016, respectiv 25 noiembrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 758 din 18.09.2019  

 

Data intrării în vigoare: 01.01.2020 

  

  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.240 din 5 septembrie 2019 privind publicarea 

acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru 

transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia 

Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.303(72) a Comitetului pentru protecţia 

mediului marin din 13 aprilie 2018, publicat în M. Of. Partea I nr. 762 din 19.09.2019  

 

Data intrării în vigoare: 01.01.2020 

  

  

5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.241 din 5 septembrie 2019 privind publicarea 

acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii 

omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională 

prin Rezoluţia MSC.421(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017, publicat 

în M. Of. Partea I nr. 763 din 19.09.2019  

Data intrării în vigoare: 01.01.2020 

  

  

6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.262 din 12 septembrie 2019 pentru publicarea 

acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 

95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 11 iunie 2018, publicat în 

M. Of. Partea I nr. 764 din 20.09.2019  

Data intrării în vigoare: 20.09.2019 

  

  

7 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.239 din 5 septembrie 2019 privind publicarea 

acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor 

pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de 

Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.302(72) a Comitetului pentru 

protecția mediului marin din 13 aprilie 2018 și, respectiv, prin Rezoluția MSC.440(99) a 

Comitetului de siguranță maritimă din 24 mai 2018, publicat în M. Of. Partea I nr. 776 din 

25.09.2019  

Data intrării în vigoare: 01.01.2020 

  

  

8 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.244 din 5 septembrie 2019 privind publicarea 

acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții 

omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională 

prin Rezoluția MSC.404(96) a Comitetului de siguranță maritimă din 19 mai 2016, publicat 

în M. Of. Partea I nr. 776 din 25.09.2019  

Data intrării în vigoare: 01.01.2020 
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9 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.242 din 5 septembrie 2019 privind publicarea 

acceptării Cerințelor pentru întreținerea, examinarea amănunțită, încercarea operațională, 

revizia generală și reparația bărcilor de salvare și a bărcilor de urgență, a instalațiilor de 

lansare la apă și a mecanismului de declanșare, adoptate de Organizația Maritimă 

Internațională prin Rezoluția MSC.402(96) a Comitetului de siguranță maritimă din 19 mai 

2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 777 din 25.09.2019  

Data intrării în vigoare: 01.01.2020 

  

  

10 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.263 din 12 septembrie 2019 pentru publicarea 

acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.267(85) prin documentul MSC 

85/26/Add.1/Corr.3 al Organizației Maritime Internaționale din 10 iulie 2018, publicat în M. 

Of. Partea I nr. 782 din 26.09.2019  

Data intrării în vigoare: 26.09.2019 

  

  

11 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.264 din 12 septembrie 2019 privind publicarea 

acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor 

pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizația 

Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.411(97) și Rezoluția MSC.441(99) ale 

Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, respectiv 24 mai 2018, publicat 

în M. Of. Partea I nr. 782 din 26.09.2019  

Data intrării în vigoare: 01.01.2020 

  

  

  

 


