NOUTĂȚI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.03.2022 – 31.03.2022
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Decizii
1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/404 a Comisiei din 3 martie 2022 de modificare a
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/919 în ceea ce privește standardele armonizate
pentru instalații de guvernare – sisteme cu troță și rolă, publicată în JOUE seria L nr. 83 din
10.03.2022
Data intrării în vigoare: 10.03.2022
2. Decizia (UE) 2022/426 a Consiliului din 14 martie 2022 de autorizare a începerii
negocierilor în vederea unui acord privind statutul între Uniunea Europeană și Republica
Moldova referitor la activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția
de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, publicată în JOUE seria L nr. 87
din 15.03.2022
Data intrării în vigoare: 15.03.2022
3. Decizia (UE) 2022/449 a Consiliului din 17 martie 2022 privind semnarea, în numele
Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și
Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, publicată în JOUE seria L
nr. 91 din 18.03.2022
Data intrării în vigoare: 17.03.2022
4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/498 a Comisiei din 22 martie 2022 de modificare
a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/167 în ceea ce privește standardele armonizate
pentru balizele de avalanșe, stațiile și sistemele terestre pentru sateliți, stațiile terestre mobile
de sol, stațiile terestre mobile de comunicații maritime, echipamentele pentru rețele celulare
IMT, sistemele radio fixe, emițătoarele TV digitale terestre, sistemele de comunicații mobile
de la bordul aeronavelor, echipamentele radio multiplu de Gigabit/s, radioreceptoarele
audio, driverele pentru bucle de inducție cu audiofrecvență, radarele primare de
supraveghere și echipamentele radio TETRA, publicată în JOUE seria L nr. 101 din
29.03.2022
Data intrării în vigoare: 29.03.2022
Directive
Alte acte
1. Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2021 intitulată „Către un transport pe
căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa” (2021/2015(INI)),
publicată în JOUE seria C nr. 117 din 11.03.2022
2. Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2021 referitoare la o nouă abordare a
Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic (2020/2276(INI)), publicată în JOUE
seria C nr. 117 din 11.03.2022
3. Comunicarea Comisiei din 11 martie 2022 privind recomandările pentru fiecare stat membru
și pentru fiecare regiune marină referitoare la rapoartele actualizate din 2018 prevăzute la
articolele 8, 9 și 10 din Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (2008/56/CE)
(2022/C 118/01), publicată în JOUE seria C nr. 118 din 14.03.2022
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4. Rezoluția Parlamentului European din 1 martie 2022 referitoare la agresiunea Rusiei
împotriva Ucrainei (2022/2564(RSP)), publicată în JOUE seria C nr. 125 din 18.03.2022
5. Acord între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative
desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în
Republica Moldova, publicat în JOUE seria L nr. 91 din 18.03.2022
ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE : ACTE INTERNAȚIONALE
OMI
1. MSC 102/24/Add.2/Corr.1 – Rectificări la Rezoluția MSC.477(102) Amendamente la Codul
maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG)
2. LEG.1/Circ.12 – Recomandări privind impactul situației din Marea Neagră și Marea Azov
asupra certificatelor de asigurare sau altor garanţii financiare
Alte organizații:
CEE-ONU
1. Amendamentul 3 la Rezoluţia nr. 61/rev. 2 - Recomandări privind cerinţele tehnice
armonizate la nivel european pentru navele de navigaţie interioară, (doc.
ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.2/Amend.3)
2. Amendamentul 4 la Cartea albastră/rev.3 - Inventarul standardelor și parametrilor principali
ai rețelei de căi navigabile E (doc. ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.3/Amend.4)
3. Amendamentul 1 la Rezoluţia nr. 49/rev.2 - Inventarul celor mai importante blocaje și
legături lipsă din rețeaua de căi navigabile E (doc. ECE/TRANS/SC.3/159/Rev.2/Amend.1)
4. Amendamentul 1 la Rezoluţia nr. 21/rev.2 add.1 - Prevenirea poluării căilor navigabile
interioare de către nave (ECE/TRANS/SC.3/179/Rev.1/Add.1/Amend.1)
CESNI
-

ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1. Decizia prim-ministrului nr. 176 din 1 martie 2022 privind aprobarea Calendarului
principalelor activități pe anul 2022 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția
infrastructurilor critice, publicată în M.Of. Partea I nr. 203 din 01.03.2022
Data intrării în vigoare: 01.03.2022
2. Hotărârea Guvernului nr. 293 din 2 martie 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii, publicată în M.Of. Partea I nr. 213 din 03.03.2022
Data intrării în vigoare: 03.03.2022
3. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 209 din 23
februarie 2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și
certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor
de navigație interioară, publicat în M.Of. Partea I nr. 228 şi 228bis din 08.03.2022
Data intrării în vigoare: 08.03.2022
4. Hotărârea Guvernului nr. 322 din 9 martie 2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime, publicată în M.Of. Partea I nr.
240 din 10.03.2022
Data intrării în vigoare: 10.03.2022
Obs. transpune Directiva delegată (UE) 2021/1206 a Comisiei din 30 aprilie 2021
de modificare a anexei III la Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului
ANR-DJRRU-BAL

2

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, publicată în
M.Of. Partea I nr. 245 din 11.03.2022
Data intrării în vigoare: 11.03.2022
6. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 197 din 21
februarie 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, publicată în M.Of. Partea I nr. 247 din
14.03.2022
Data intrării în vigoare: 14.03.2022
7. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 245 din 8 martie
2022 din privind inspecțiile de siguranță a navigației la navele de transport și terminalele
de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide și gaze
lichefiate) 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. 261 din
17.03.2022
Data intrării în vigoare: 17.03.2022
8. Hotărârea Guvernului nr. 382 din 23 martie 2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.
42/1997 privind transportul naval, publicată în M.Of. Partea I nr. 304 din 29.03.2022
Data intrării în vigoare: 28.04.2022
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