NOUTĂȚI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.08.2022 – 31.08.2022
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Decizii
Directive
-

Alte acte
1. Notă către operatori ref. importurile în Uniune de țiței rusesc sau de produse petroliere rusești
(2022/C 296/05), publicată în JOUE seria C nr. 296 din 03.08.2022
2. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Asigurarea funcționării sistemului UE de
comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și a mecanismului de ajustare la frontieră în
funcție de carbon (CBAM) pentru orașele și regiunile UE [COR 2021/04546], publicat în
JOUE seria C nr. 301 din 05.08.2022
3. Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de asociere UE-Georgia din 16 august 2022 privind
Programul de asociere UE-Georgia pentru perioada 2021-2027 [2022/1422] , publicată în
JOUE seria L nr. 218 din 23.08.2022
4. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunere de directivă a
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/25/CE în ceea ce
privește includerea unor cerințe de stabilitate îmbunătățite și alinierea directivei la cerințele
de stabilitate definite de Organizația Maritimă Internațională [COM(2022) 53 final –
2022/0036 (COD)], publicat în JOUE seria C nr. 323 din 26.08.2022
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
2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile
care subminează sau amenință integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei
Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014
privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală
a Crimeei și Sevastopolului
Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014
privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile
Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina
Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie
2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la
recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din
oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia
subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone
Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie
2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia
din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea
Rusiei împotriva Ucrainei
Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014
privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane,
entități și organisme având în vedere situația din
Ucraina
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Regulamentul (UE) nr.269/2014 al Consiliului din 17
martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu
acțiunile care subminează sau amenință integritatea
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei
Regulamentul (UE) nr. 692/2014 al Consiliului din 23
iunie 2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la
anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului
Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31
iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere
acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina
Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23
februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la
recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din
oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia
subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone
Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din
18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere
situația din Belarus și implicarea Belarusului în
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din
5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva
anumitor persoane, entități și organisme având în vedere
situația din Ucraina
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ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE : ACTE INTERNAȚIONALE
OMI
1. Scrisoarea Circulară nr. 4611/Add.1 din 30 august 2022 – Comunicare din partea Biroului
ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare referitoare la Iniţiativa privind cerealele de
la Marea Neagră – Proceduri pentru navele comerciale
Alte organizații:
CEE-ONU
1. ECE/ADN/61/Add.1 – Lista amendamentelor la ADN 2021. Addendum, publicată la
26.08.2022 [notificare prin doc. C.N.272.2022.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 şi infrastructurii nr. 1321 din 25 iulie
2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi
comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice
efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi
Navale – CERONAV, publicat în M.Of. Partea I nr. 765 din 01.08.2022
Data intrării în vigoare: 01.08.2022
2. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 1347 din 29 iulie
2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind inspecțiile de siguranță a navigației la navele
de transport și terminalele de operare a mărfurilor periculoase și inspecțiile pentru emiterea
certificatelor de gas free și hot work în apele naționale navigabile și în porturile românești,
publicat în M.Of. Partea I nr. 785 şi 785bis din 08.08.2022
Data intrării în vigoare: 08.08.2022
3. Ordinul ministrul afacerilor interne nr. 106 din 11 august 2022 privind modificarea anexei la
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului
Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni
contravenţionale prevăzute în acte normative, publicat în M.Of. Partea I nr. 812 din 18
august 2022
Data intrării în vigoare: 18.08.2022
4. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 1404 din 16
august 2022 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internaționale
din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul
din 1978 referitor la aceasta — Amendamente la anexele I și IV la MARPOL (Scutirea
barjelor fără echipaj nepropulsate de la anumite cerințe privind inspecția și certificarea),
adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.330(76) a Comitetului
pentru protecția mediului marin din 17 iunie 2021, publicat în M.Of. Partea I nr. 820 din
19.08.2022
Data intrării în vigoare: 01.11.2022
5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, și al ministrului
cercetării, inovării și digitalizării nr. 1417/21236 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind înființarea, funcționarea și utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor și
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instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de
achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport, publicat
în M.Of. Partea I nr. 839 din 26.08.2022
Data intrării în vigoare: 26.08.2022
6. Ordonanța Guvernului nr. 26 din 24 august 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în M.Of. Partea I nr. 840 din
26.08.2022
Data intrării în vigoare: 29.08.2022
7. Ordinul ministrului sănătății nr. 2459 din 24 august 2022 privind aprobarea Listei tarifelor
pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate
publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate
Publică, publicat în M.Of. Partea I nr. 849 din 30.08.2022
Data intrării în vigoare: 30.08.2022
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