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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.09.2016 – 30.09.2016 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 
1 Regulamentul delegat (UE) 2016/1649 al Comisiei din 8 iulie 2016 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, publicat în JOUE seria L nr. 247 din 
15.09.2016 

Data intrării în vigoare: 16.09.2016
  
  

2 Regulamentul (UE) 2016/1625 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 
septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei 
Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă, publicat în JOUE seria L nr. 251 din 
16.09.2016 

Data intrării în vigoare: 06.10.2016
  
  

3 Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 
septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de 
particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru 
echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE, publicat 
în JOUE seria L nr. 252 din 16.09.2016 

Data intrării în vigoare: 06.10.2016
 
Notă: Regulamentul (UE) 2016/1628 abrogă Directiva 97/68/CE astfel cum a fost modificată, de la 1 ianuarie 
2017; trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la noul regulament. 

  
Decizii 
 

 - 
  

Directive 
 

1 Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 
de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a 
Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în JOUE seria L 
nr. 252 din 16.09.2016 

Data intrării în vigoare: 06.10.2016
Termenul de transpunere: 07.10.2018

Notă: Directiva (UE) 2016/1629 abrogă Directiva 2006/87/CE astfel cum a fost modificată, de la 7 octombrie 
2018; trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la noua directivă. 

 
Alte acte 
  

1 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 332/04), publicată în JOUE 
seria C nr. 332 din 09.09.2016
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 

1 Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi 
la 18 mai 2007 va intra în vigoare, pentru România, la 20 decembrie 2016 (conform 
Circularei NWRC.1/Circ.27 din 20 septembrie 2016) 

  
  

2 Convenţia internaţională din 2004 pentru controlul şi managementul apei de balast şi 
sedimentelor de la nave (Convenţia BWM 2004) va intra în vigoare, pe plan internațional, la 
8 septembrie 2017 (conform Circularei BWM.1/Circ.38 din 8 septembrie 2016) 

  
  

Alte organizaţii: 
 
    CEE-ONU 

  
1 Amendamente la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional 

al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) – doc. ECE/ADN/36/Corr.1 și 
ECE/ADN/36/Add.1 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 748 din 25 august 2016 pentru publicarea acceptării 
amendamentelor la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, 
adoptate la 4 decembrie 2013 şi transmise de secretarul general al Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin documentul TM.7/Circ.1 din 28 februarie 2014, publicat în M. Of. nr. 
690 din 06.09.2016 

Data intrării în vigoare: 28.02.2017
  
  

2 Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 514/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în M. Of. nr. 692 din 07.09.2016 
 

Data intrării în vigoare: 07.09.2016
  
  

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 739 din 23 august 2016 privind echiparea cu sistem de 
identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe 
căile navigabile interioare din România, publicat în M. Of. nr. 697 din 07.09.2016 
 

Data intrării în vigoare: 06.12.2016
  
  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 764 din 31 august 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.392(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în 
M. Of. nr. 698 din 08.09.2016 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
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5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 703 din 18 august 2016 pentru publicarea acceptării 

rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale din 21 iunie 2016, publicat în M. Of. nr. 700 din 
08.09.2016 

Data intrării în vigoare: 08.09.2016
 
 

6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.088 din 5 septembrie 2016 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. 700 din 08.09.2016 
 

Data intrării în vigoare: 08.09.2016
 
 

7 Ordinul ministrului transporturilor nr. 707 din 18 august 2016 pentru publicarea acceptării 
Codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu 
punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în 
M. Of. nr. 708 și 708 bis din 13.09.2016 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
  

8 Ordinul ministrului transporturilor nr. 704 din 18 august 2016 pentru publicarea acceptării 
amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru 
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.395(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în 
M. Of. nr. 736 din 22.09.2016 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
  

9 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.120 din 13 septembrie 2016 pentru publicarea 
acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională 
prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat 
în M. Of. nr. 757 din 28.09.2016 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  

  
10 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.134 din 15 septembrie 2016 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. 760 din 29.09.2016 

Data intrării în vigoare: 29.09.2016
  
  
  

 


