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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.09.2015 – 30.09.2015 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 
 - 

  
Decizii 
 

1 Decizia (UE) 2015/1534 a Consiliului din 7 mai 2015 privind poziția care urmează să fie 
adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale în 
cursul celei de a 68-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin și al celei de a 
95-a sesiuni a Comitetului pentru siguranța maritimă, în ceea ce privește adoptarea 
modificărilor aduse Convențiilor MARPOL, SOLAS și Orientărilor privind sistemele de 
purificare a gazelor de evacuare, ediția 2009, publicată în JOUE seria L nr. 240 din 
16.9.2015 

Data intrării în vigoare: data notificării
  

Directive 
 

 - 
  

Alte acte 
  

 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 - 
  
Alte organizaţii: 

  
 - 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 980 din 1 septembrie 2015 privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.368(93) a Comitetului 
de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 689 din 11.09.2015  
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 937 din 13 august 2015 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru 
transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 
2014, publicat în M. Of. nr. 692 și 692 bis din 14.09.2015 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
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3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.017 din 11 septembrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională 
din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL 
privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate), adoptate de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.248(66) a Comitetului pentru 
protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, publicat în M. Of. nr. 703 din 18.09.2015 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  
  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.041 din 21 septembrie 2015 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de 
inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.371(93) a Comitetului 
de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 733 din 30.09.2015 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
  

 


