NOUTĂȚI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.06.2022 – 30.06.2022
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
1. Regulamentul (UE) 2022/879 al Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare
a situației în Ucraina, publicat în JOUE seria L nr. 153 din 03.06.2022*
Data intrării în vigoare: 04.06.2022
2. Regulamentul (UE) 2022/992 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2022
de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește prelungirea competenței
conferite Comisiei de a adopta acte delegate, publicat în JOUE seria L nr. 169 din 27.06.2022
Data intrării în vigoare: 17.07.2022
Obs.: a se vedea Hotărârea Senatului nr. 80/2022, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 10 mai 2022.

Decizii
1. Decizia (PESC) 2022/884 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Deciziei
2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a
situației în Ucraina, publicată în JOUE seria L nr. 153 din 03.06.2022*
Data intrării în vigoare: 04/06/2022
2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1029 a Comisiei din 28 iunie 2022 de modificare a
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/919 în ceea ce privește standardele armonizate
pentru datele principale referitoare la navele mici, sistemele de propulsie cu gaz petrolier
lichefiat pentru nave, iahturi și alte motovehicule nautice și determinarea puterii maxime de
propulsie utilizând viteza de manevră pentru navele cu o lungime a corpului între 8 m și 24
m, publicată în JOUE seria L nr. 172 din 29.06.2022
Data intrării în vigoare: 29.06.2022
3. Decizia (UE) 2022/1025 a Consiliului din 2 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie
adoptată în numele Uniunii Europene la cea de a cincisprezecea Conferință a părților la
Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase
și al eliminării acestora în ceea ce privește anumite amendamente la articolul 6 alineatul (2)
din convenția respectivă, publicată în JOUE seria L nr. 172 din 29.06.2022
Data intrării în vigoare: 02.06.2022
4. Decizia nr. 15/2022 a Comitetului mixt al SEE din 4 februarie 2022 de modificare a
anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2022/1063], publicată în JOUE seria
L nr. 175 din 30.06.2022
Data intrării în vigoare: 5 februarie 2022, cu condiția să se fi efectuat
toate notificările prevăzute la art. 103 alin.(1) din Acordul privind SEE
Directive
1. Directiva (UE) 2022/993 a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2022 privind
nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare), publicată în JOUE seria L nr. 169 din
27.06.2022.
Data intrării în vigoare: 17.7.2022
Obs.: abrogă Directiva 2008/106/CE astfel cum a fost modificată ulterior.
Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă

Alte acte
1. Comunicarea Comisiei „Ghidul albastru” din 2022 referitor la punerea în aplicare a normelor
UE privind produsele, (2022/C 247/01), publicată în JOUE seria C nr. 247 din 29.06.2022
Obs.: ref. supraveghere piaţă, Directiva 2013/53/UE,
Directiva 2014/90/UE, Regulamentul (UE) 2016/1628
*Regulamente şi decizii referitoare la măsurile restrictive în raport cu acțiunile Federaţiei Rusiei/Belarus faţă
de Ucraina [textul consolidat]:
Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie Regulamentul (UE) nr.269/2014 al Consiliului din 17
2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu
subminează sau amenință integritatea teritorială, acțiunile care subminează sau amenință integritatea
suveranitatea și independența Ucrainei
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei
Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 Regulamentul (UE) nr. 692/2014 al Consiliului din 23
privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală iunie 2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la
a Crimeei și Sevastopolului
anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului
Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31
privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere
Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina
acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina
Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23
2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la
recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din
oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia
subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone
subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone
Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din
2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere
din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea situația din Belarus și implicarea Belarusului în
Rusiei împotriva Ucrainei
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din
privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva
entități și organisme având în vedere situația din Ucraina anumitor persoane, entități și organisme având în vedere
situația din Ucraina

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE : ACTE INTERNAȚIONALE
OMI
A Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 78 a Comitetului pentru protecţia mediului marin
(MEPC), 6 – 10 iunie 2022:
• MEPC.343(78) – Amendments to MARPOL Annex I (watertight doors)
Data intrării în vigoare: 01.01.2024
• MEPC.344(78) – Amendments to MARPOL Annex II (abbreviated legend to the revised
GESAMP Hazard Evaluation Procedure)
Data intrării în vigoare: 01.11.2023
• MEPC.345(78) – Amendments to the International Code for the Construction and
Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) (watertight
doors)
Data intrării în vigoare: 01.07.2024
• MEPC.346(78) – 2022 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency
Management Plan (SEEMP)
• MEPC.347(78) – Guidelines for the verification and company audits by the
Administration of part III of the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)
• MEPC.348(78) – 2022 Guidelines for Administration verification of ship fuel oil
consumption data and operational carbon intensity
• MEPC.349(78) – 2022 Guidelines for the development and management of the IMO Ship
Fuel Oil Consumption Database
• MEPC.350(78) – 2022 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy
Efficiency Existing Ship Index (EEXI)

•
•
•
•
•
•
•
•

MEPC.351(78) – 2022 Guidelines on survey and certification of the attained Energy
Efficiency Existing Ship Index (EEXI)
MEPC.352(78) – 2022 Guidelines on Operational Carbon Intensity Indicators and the
Calculation Methods (CII Guidelines, G1)
MEPC.353(78) – 2022 Guidelines on the Reference Lines for use with Operational
Carbon Intensity Indicators (CII Reference Lines Guidelines, G2)
MEPC.354(78) – 2022 Guidelines on the Operational Carbon Intensity Rating of Ships
(CII Rating Guidelines, G4)
MEPC.355(78) – 2022 Interim Guidelines on Correction Factors and Voyage
Adjustments for CII Calculations (CII Guidelines, G5)
MEPC.356(78) – 2022 Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships
MEPC.357(78) – 2022 Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships
MEPC.358(78) – 2022 Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on
ships

B Lista circularelor aprobate la sesiunea 78 a MEPC:
• BWM.2/Circ.61/Rev.1 – 2022 Guidance on methodologies that may be used for
enumerating viable organisms for type approval of ballast water management systems
• BWM.2/Circ.66/Rev.3 – Unified interpretations to the BWM Convention
• BWM.2/Circ.13/Rev.5 – Methodology for information gathering and conduct of work of
the GESAMP-BWWG
• MEPC.1/Circ.895/Rev.1 – Unified interpretations to the NOx Technical Code 2008, as
amended
• MEPC.1/Circ.795/Rev.6 – Unified interpretations to MARPOL Annex VI
• MEPC.1/Circ.899 – 2022 Guidelines for risk and impact assessments of the discharge
water from exhaust gas cleaning systems
• MEPC.1/Circ.900 – 2022 Guidance regarding the delivery of EGCS residues to port
reception facilities
• MEPC.1/Circ.901 – Guidance for submission of data to the IMO data collection system
of fuel oil consumption of ships from a State not Party to MARPOL Annex VI
• MEPC.1/Circ.902 – Guidance on methods, procedures and verification of in-service
performance measurements
• MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.3 – Organization and method of work of the Maritime Safety
Committee and the Marine Environment Protection Committee and their subsidiary
bodies
• FAL.2/Circ.133-MEPC.1/Circ.903-MSC.1/Circ.1646-LEG.2/Circ.4 – List of certificates
and documents required to be carried on board ships, 2022

Alte organizații:
OIM
1.
Amendamentele din 2022 la Convenţia din 2006 privind munca în sectorul maritim (MLC
2006), aşa cum a fost amendată, aprobate de Conferinţa Internaţională a Muncii la cea de-a
110-a sesiune a sa, la data de 6 iunie 2022
CEE-ONU
1. ECE/TRANS/301/Corr.1 - Rectificare la Acordul european privind transportul internațional
al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare aplicabil de la 1 ianuarie 2021 (ADN
2021), publicată la 10.06.2022
2. ECE/ADN/61 – Lista amendamentelor la ADN 2021, publicată la 07.06.2022 [notificare
prin doc. C.N.158.2022.TREATIES-XI.D.6]
Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2023, în condiţiile art. 20 din ADN

CESNI
-

ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 568 din 27 mai
2022 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.477(102) prin
documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 3
februarie 2022, publicat în M.Of. Partea I nr. 549 din 06.06.2022
Data intrării în vigoare: 06.06.2022
2. Hotărârea Guvernului nr. 719 din 2 iunie 2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul
navigant și auxiliar îmbarcat pe nave, publicată în M.Of., Partea I, nr. 551 din 06.06.2022
Data intrării în vigoare: 06.06.2022
3. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 567 din 27 mai
2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.
982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele
acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor
portuare și ale zonelor de ancoraj, publicat în M.Of., Partea I, nr. 554 din 07.06.2022
Data intrării în vigoare: 07.06.2022
4. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne,
al ministrului transporturilor și infrastructurii, al președintelui Autorității Vamale Române și
al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 72/131/69/615/4.421/1.487/2022 privind
modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului
mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al
ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru
aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de
intrare și a punctelor de ieșire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor, precum și programul de lucru al acestora, publicat în M.Of., Partea I,
nr. 562 din 09.06.2022
Data intrării în vigoare: 09.06.2022
5. Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 104 din
26 mai 2022 pentru aprobarea Normei privind cerințele de elaborare și implementare a
programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de
materiale radioactive, publicat în M.Of., Partea I, nr. 565 din 09.06.2022
Data intrării în vigoare: 09.06.2022
6. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 79 din 9 iunie 2022 pentru completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor
internaționale, publicată în M.Of., Partea I, nr. 566 din 09.06.2022
Data intrării în vigoare: 09.06.2022
7. Legea nr. 174 din 9 iunie 2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și
Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și
titlurilor științifice, semnat la București la 23 noiembrie 2021, publicată în M.Of., Partea I,
nr. 567 din 09.06.2022
Data intrării în vigoare: 13.06.2022

8. Legea nr. 179 din 9 iunie 2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul
public, publicată în M.Of., Partea I, nr. 577 din 14.06.2022
Data intrării în vigoare: 13.06.2022
(Transpune Directiva (UE) 2019/1.024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind
datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 172 din 26 iunie 2019)

9. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 1000 din 6 iunie
2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.
982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele
acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor
portuare și ale zonelor de ancoraj, publicat în M.Of., Partea I, nr. 579 din 15.06.2022
Data intrării în vigoare: 15.06.2022
10. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 999 din 6 iunie
2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind
amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa
cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI la MARPOL,
revizuită 2021), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția
MEPC.328(76) a Comitetului pentru protecția mediului marin, publicat în M.Of., Partea I,
nr. 580 şi 580bis din 15.06.2022, publicat în M.Of., Partea I, nr. 580 şi 580bis din 15.06.2022
Data intrării în vigoare: 01.11.2022
11. Legea nr. 181 din 14 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2019 privind
evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, publicată în M.Of., Partea I, nr. 582 din
15.06.2022
Data intrării în vigoare: 18.06.2022
Obs. transpune prevederile Directivei (UE) 2020/367 a Comisiei din 4 martie 2020

12. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 16 iunie 2022 privind înființarea Comitetului
interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra
biodiversității, publicată în M.Of., Partea I, nr. 595 din 20.06.2022
Data intrării în vigoare: 20.06.2022
13. Hotărârea Guvernului nr. 754 din 8 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a
României 2030, publicată în M.Of., Partea I, nr. 606 şi 606bis din 21.06.2022
Data intrării în vigoare: 21.06.2022
14. Legea nr. 186 din 22 iunie 2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată
în M.Of., Partea I, nr. 617 din 23.06.2022
Data intrării în vigoare: 26.06.2022
15. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 1203 din 30 iunie
2022 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecționare
și brevetare a piloților maritimi, alții decât piloții de mare largă, publicat în M.Of., Partea I,
nr. 658 din 30.06.2022
Data intrării în vigoare: 30.06.2022

