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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2015 – 31.10.2015 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 - 
  
Decizii 

 - 
  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
 - 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 

 - 
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 959 din 26 august 2015 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru 
transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.250(66) a Comitetului pentru protecţia 
mediului marin din 4 aprilie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.369(93) a Comitetului 
de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 745 din 06.10.2015  
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
 

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.040 din 21 septembrie 2015 privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra 
incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.367(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 
746 din 06.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
 

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea 
Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură 
portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de 
ancoraj, publicat în M. Of. nr. 749 din 07.10.2015  

Data intrării în vigoare: 07.10.2015
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4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.077 din 1 octombrie 2015 privind publicarea 
acceptării Codului de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III), adoptat de Adunarea 
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1070(28) din 4 decembrie 2013, 
publicat în M. Of. nr. 766 din 14.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.078 din 1 octombrie 2015 privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 
pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia A.1085(28) din 4 decembrie 2013, publicat în M. Of. nr. 770 
din 15.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.084 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 
asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MSC.375(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 
2014, publicat în M. Of. nr. 770 din 15.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

7 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.023 din 15 septembrie 2015 pentru publicarea 
acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.307(88) prin documentul MSC 
88/26/Add.2/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 3 iulie 2015, publicat în M. 
Of. nr. 774 din 16.10.2015  

Data intrării în vigoare: 16.10.2015
  
  

8 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.079 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională 
din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V 
la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protecţia 
mediului marin din 4 aprilie 2014, publicat în M. Of. nr. 775 din 16.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

9 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.080 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei 
internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată 
prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.247(66) a 
Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, publicat în M. Of. nr. 775 
din 16.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

10 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.081 din 1 octombrie 2015 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.366(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat 
în M. Of. nr. 775 din 16.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
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11 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.082 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a 
navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 
iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MSC.373(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 
2014, publicat în M. Of. nr. 775 din 16.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

12 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.083 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea 
serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.374(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. 
Of. nr. 775 din 16.10.2015  

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

13 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.024 din 15 septembrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea 
navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015, publicat 
în M. Of. nr. 779 din 20.10.2015  

Data intrării în vigoare: 20.10.2015
  
  

14 Hotărârea Guvernului nr. 823 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în M. Of. nr. 
800 din 28.10.2015  

Data intrării în vigoare: 28.10.2015
  
  

15 Hotărârea Guvernului nr. 868 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Acordului 
administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare 
profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului 
de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin şi Ministerul Transporturilor din 
România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014, publicată în M. Of. nr. 811 din 
31.10.2015  

Data intrării în vigoare: 31.10.2015
  

 


