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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.06.2016 – 30.06.2016 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 
  
Regulamente 

 
 - 
  
Decizii 
 

 - 
 

Directive 
 

 - 
  

Alte acte 
  

1 Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, publicată în JOUE seria C nr. 202 din 07.06.2016 

  
  

2 Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2013/53/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de 
abrogare a Directivei 94/25/CE (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate 
în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare) (2016/C 209/01), publicată în JOUE 
seria C nr. 209 din 10.06.2016 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 
A Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 69 a Comitetului pentru protecţia mediului marin 

(MEPC) - Londra, 18 – 22 aprilie 2016: 
  

1 MEPC.270(69) – Amendments to the annex of the International convention for the 
prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating 
thereto - Amendments to MARPOL Annex II (Revised GESAMP hazard evaluation 
procedure)  

Data intrării în vigoare: 01.09.2017
 

  
2 MEPC.271(69) – Amendments to the annex of the Protocol of 1997 to amend the 

International convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by 
the Protocol of 1978 relating thereto - Amendments to regulation 13 of MARPOL Annex 
VI (Record requirements for operational compliance with NOx Tier III emission control 
areas)  

Data intrării în vigoare: 01.09.2017
 

  
3 MEPC.272(69) – Amendments to the NOx Technical Code 2008 nitrogen oxides from 

marine diesel engines (Testing of gas-fuelled and dual fuel engines)  
 

Data intrării în vigoare: 01.09.2017
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4 MEPC.273(69) – Amendments to the 2010 Guidelines for monitoring the worldwide 
average sulphur content of fuel oils supplied for use on board ships (resolution 
MEPC.192(61)) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
 

  
5 MEPC.274(69) – Amendments to the annex of the International convention for the 

prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating 
thereto - Amendments to MARPOL Annex IV (Baltic Sea Special Area and Form of ISPP 
Certificate) 

Data intrării în vigoare: 01.09.2017
 

  
6 MEPC.275(69) – Establishment of the date on which regulation 11.3 of MARPOL Annex 

IV in respect of the Baltic Sea special area shall take effect 
 

Data intrării în vigoare: 22.04.2016
  
  

B Lista circularelor aprobate la sesiunea 69 a MEPC: 
  

1 MEPC.1/Circ.861 - Guidance on a model agreement enabling the transfer of financial and 
technological resources and capacity building between Parties for the implementation of the 
regulations in chapter 4 of MARPOL Annex VI 

  
2 MEPC.1/Circ.862 - 2010 Guidelines for monitoring the worldwide average sulphur content 

of fuel oils supplied for use on board ships (resolution MEPC.192(61), as amended by 
resolution MEPC.273(69)) 

  
3 MEPC.1/Circ.863 - Recommendation on exemption from the requirements in chapter 4 of 

MARPOL Annex VI 
  
  
  

Alte organizaţii: 
 
Paris MOU 

  
 Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului - text unificat 

care include Amendamentul 39 adoptat de Comitetul Paris MOU 
 

Data intrării în vigoare: 01.07.2016
  
  

CEE-ONU 
  
 Amendamente la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional 

al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) – doc. ECE/ADN/36 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
  
  



ANR-DAERI-BAL 3

ILO 
 

 
 
La sesiunea 105 a Conferinței Internaționale a Muncii (Geneva, 30 mai - 10 iunie 2016), au 
fost adoptate Amendamentele din 2016 la Convenția din 2006 privind munca în domeniul 
maritim (MLC 2006)  

Data intrării în vigoare: doi ani și jumătate de la data notificării
 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 411 din 24 mai 2016 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.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, 
publicat în M. Of. nr. 412 din 01.06.2016 

Data intrării în vigoare: 01.07.2016
 
 

2 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 936 din 12 mai 2016 / nr. 448 din 23 mai 
2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de 
ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei 
sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în 
M. Of. nr. 421 din 03.06.2016 

Data intrării în vigoare: 03.06.2016
Notă: act normativ cu relevanță pentru ocupațiile ofițer punte/mecanic/electrician 

 
 
 
 

  
 


