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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.07.2017 – 31.07.2017 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 

Regulamente 

  

 - 

  

Decizii 

 

1 Decizia (UE) 2017/1192 a Consiliului din 26 iunie 2017 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 de standarde privind 

cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară, publicată în JOUE seria L nr. 172 din 

05.07.2017 

Data intrării în vigoare: 26.06.2017 

  

  

2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1239 a Comisiei din 6 iulie 2017 privind 

recunoașterea Etiopiei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și de certificare a navigatorilor, 

publicată în JOUE seria L nr. 177 din 08.07.2017 

Data intrării în vigoare: data notificării 

  

  

3 Decizia (UE) 2017/1243 a Consiliului din 29 mai 2017 privind poziția care urmează să fie 

adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), 

în cadrul celei de a 98-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă și al celei de a 71-a 

sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin, în ceea ce privește adoptarea unor 

amendamente la regula II-1/23 din Convenția SOLAS, la regula II-2/9.4.1.3 din Convenția 

SOLAS, la Codurile internaționale din 1994 și 2000 privind siguranța navelor de mare 

viteză, la Codul internațional al mijloacelor de salvare și la apendicele V al anexei VI la 

MARPOL, publicată în JOUE seria L nr. 178 din 11.07.2017 

 

Data intrării în vigoare: data notificării 

  

Directive 

  

 - 

  

Alte acte 

  

1 Lista organizațiilor recunoscute pe baza Regulamentului (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol 

de inspecție și control al navelor, publicată în JOUE seria C nr. 220 din 08.07.2017 

  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  

OMI 

 - 

  

Alte organizații: 

 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 708 din 29 iunie 2017 pentru modificarea alin. (2) al 

art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea 

modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime, publicat în M. Of. nr. 512 

din 03.07.2017 

Data intrării în vigoare: 03.07.2017 

  

  

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 608 din 31 mai 2017 pentru aplicarea Codului de 

reguli practice de siguranță pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de 

Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 

1991, precum și a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranță 

maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulare, publicat în M. Of. 

nr. 516 și 516 bis din 04.07.2017 

Data intrării în vigoare: 04.07.2017 

  

  

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 707 din 28 iunie 2017 privind publicarea acceptării 

amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de 

către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - 

amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea 

pericolului), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.270(69) 

a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016, publicat în M. Of. nr. 547 

din 11.07.2017 

Data intrării în vigoare: 01.09.2017 

  

  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 727 din 5 iulie 2017 privind publicarea acceptării 

amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de 

către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - 

Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică și modelul 

Certificatului ISPP), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția 

MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016, publicat 

în M. Of. nr. 555 din 13.07.2017 

Data intrării în vigoare: 01.09.2017 

  

  

5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 716 din 3 iulie 2017 pentru modificarea anexei la 

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.151/2006 privind 

aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru 

Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, publicat în 

M. Of. nr. 576 din 19.07.2017 
(Notă: este menționat pentru o evidență a tuturor cursurilor desfășurate de CERONAV, aprobate de ANR) 

 

Data intrării în vigoare: 24.07.2017 

  

  

6 Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcațiunile de agrement și 

motovehiculele nautice, publicată în M. Of. nr. 606 din 27.07.2017 

 

Data intrării în vigoare: 27.07.2017 

  

 


