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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.11.2015 – 30.11.2015 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

 - 
  
Decizii 
 

1 Decizia (UE) 2015/2176 a Consiliului din 23 noiembrie 2015 privind poziția care urmează 
să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului european pentru 
elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI) și în cadrul sesiunii plenare a 
Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin (CCNR) în ceea ce privește adoptarea unui 
standard privind cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară, publicată în JOUE 
seria L nr. 307 din 25.11.2015 

Data intrării în vigoare: 23.11.2015 
 

  
Directive 
 

1 Rectificări la Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 
noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare 
a Directivei 94/25/CE, publicate în JOUE seria L nr. 297 din 13.11.2015 

  
  

2 Directiva (UE) 2015/2087 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei II la 
Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare 
de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură, 
publicată în JOUE seria L nr. 302 din 19.11.2015 

Data intrării în vigoare: 09.12.2015
Termenul de transpunere: 09.12.2016

  
Alte acte 
 

 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

1 Rectificare la rezoluția MSC.269(85) – Adoptarea amendamentelor la Convenţia 
internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, 
doc. MSC 85/26/Add.1/Corr.2 din 19.10.2015 

  
  

2 Rectificări la rezoluția MSC.370(93) - Amendamente la Codul internaţional pentru 
construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul 
IGC) – doc. MSC 93/22/Add.1/Corr.3 din 5.11.2015 

  
  

3 Rectificări la rezoluția MSC.372(93) - Amendamente la Codul maritim internaţional pentru 
mărfuri periculoase (Codul IMDG), doc. MSC 93/22/Add.2/Corr.1 din 6.11.2015 
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Alte organizaţii: 
  
 - 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
 
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.136 din 19 octombrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare 
ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale 
prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (Rezoluţia MEPC.198(62)), 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.260(68) a 
Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015, publicat în M. Of. nr. 819 din 
03.11.2015  

Data intrării în vigoare: 03.11.2015
 
 

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.169 din 29 octombrie 2015 pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea 
Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură 
portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele 
radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. nr. 839 din 10.11.2015  
 

Data intrării în vigoare: 10.11.2015
 
 

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.170 din 29 octombrie 2015 pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 
privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 
publicat în M. Of. nr. 819 din 10.11.2015 (Notă: este menționat pentru o evidență a tuturor 
cursurilor desfășurate de CERONAV) 

Data intrării în vigoare: 15.11.2015
 
 

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.174 din 2 noiembrie 2015 privind aprobarea 
tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile 
efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în M. Of. nr. 
856 și 856 bis din 18.11.2015  

Data intrării în vigoare: 18.11.2015
  
 

5 Hotărârea Guvernului nr. 943 din 11 noiembrie 2015 privind modificarea anexei nr. 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi 
monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale 
României, publicată în M. Of. nr. 870 din 20.11.2015  

Data intrării în vigoare: 20.11.2015
  
  

6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.192 din 5 noiembrie 2015 privind modul de 
organizare şi exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona faleză, publicat în 
M. Of. nr. 875 din 23.11.2015  

Data intrării în vigoare: 23.11.2015
  

 


