NOUTĂȚI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.07.2022 – 31.07.2022
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1157 al Comisiei din 4 iulie 2022 de stabilire
a normelor de aplicare a Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului în
ceea ce privește cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de
încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2021/1158 al Comisiei, publicat în JOUE seria L nr. 180 din 06.07.2022
Data intrării în vigoare: 15.08.2022
Obs.:în legătură cu Hotărârea Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime

2. Regulamentul delegat (UE) 2022/1180 al Comisiei din 11 ianuarie 2022 de rectificare a
Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și
standardele de siguranță pentru navele de pasageri, publicat în JOUE seria L nr. 184 din
11.07.2022
Data intrării în vigoare: 31.07.2022
3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1184 al Comisiei din 8 iulie 2022 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică
activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate, publicat în JOUE seria L nr. 184
din 11.7.2022
Data intrării în vigoare: 18.07.2022
Obs. în legătura cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a
unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și
nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004
și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999

4. Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/355 al Consiliului din 2 martie 2022 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Belarus (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 67 din 2 martie 2022), publicată în JOUE
seria L nr. 189 din 18.07.2022*
5. Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei
de destabilizare a situației în Ucraina (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 111 din
8 aprilie 2022), publicată în JOUE seria L nr. 190 din 19.07.2022*
6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1267 al Comisiei din 20 iulie 2022 de
specificare a procedurilor pentru desemnarea instalațiilor de testare ale Uniunii în scopul
supravegherii pieței și al verificării conformității produselor în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în JOUE seria L nr.
192 din 21.07.2022
Data intrării în vigoare: 10.08.2022
7. Regulamentul (UE) 2022/1269 al Consiliului din 21 iulie 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. 193 din 21.07.2022*
Data intrării în vigoare: 22.07.2022
Decizii
1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1095 a Comisiei din 29 iunie 2022 de modificare a
Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior
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de mărfuri periculoase în vederea autorizării anumitor derogări naționale [notificată cu
numărul C(2022) 4302], publicată în JOUE seria L nr. 176 din 01.07.2022
Data intrării în vigoare: 01.07.2022
2. Decizia (PESC) 2022/1271 a Consiliului din 21 iulie 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. 193 din 21.07.2022*
Data intrării în vigoare: 22.07.2022
3. Decizia (PESC) 2022/1313 a Consiliului din 25 iulie 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 L 198/27.07.2022*
Data intrării în vigoare: 28.07.2022
Obs.: prelungirea perioadei de aplicare a
Deciziei 2014/512/PESC până la 31.01.2023
4. Decizia nr. 88/2022 a Comitetului mixt al SEE din 18 martie 2022 de modificare a anexei XX
(Mediul) la Acordul privind SEE [2022/1156], publicată în JOUE seria L nr. 182 din
07.07.2022
Data intrării în vigoare: 19.03.2022, cu condiția să se fi efectuat
toate notificările prevăzute la art. 103 alin.(1) din Acordul privind SEE
Obs.: includerea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1211 a Comisiei (ref. lista
europeană a instalațiilor de reciclare a navelor) în Acordul privind SEE

Directive
-

Alte acte
*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 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu
care subminează sau amenință integritatea teritorială, acțiunile care subminează sau amenință integritatea
suveranitatea și independența Ucrainei [obs. nu include teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei [obs.
modificările aduse de Decizia (PESC) 2022/1272 şi nu include modificările aduse de Regulamentul de
Decizia (PESC) 2022/1276]
punere în aplicare (UE) 2022/1270, Regulamentul
(UE) 2022/1273, Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2022/1274]
Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie Regulamentul (UE) nr. 692/2014 al Consiliului din 23
2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea iunie 2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la
ilegală 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 [obs. nu acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina
include modificările aduse de Decizia (PESC) [obs. nu include modificările aduse de Regulamentul
2022/1313]
(UE) 2022/1269]
Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23
23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la
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 Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din
15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere
vedere situaţia din Belarus și implicarea Belarusului în situația din Belarus și implicarea Belarusului în
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din
2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva
persoane, entități și organisme având în vedere situația anumitor persoane, entități și organisme având în
din Ucraina
vedere situația din Ucraina
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ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE : ACTE INTERNAȚIONALE
OMI
Alte organizații:
Paris MoU
Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului – text unificat care
include Amendamentul 44 adoptat de Comitetul Paris MoU la 20.05.2022
Dată intrării în vigoare: 1.07.2022
CEE-ONU
CESNI
-

ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1. Hotărârea Senatului nr. 104 din 29 iunie 2022 referitoare la propunerea de Regulament al
Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 — COM(2022) 151 final, publicată în
M.Of. Partea I nr. 664 din 04.07.2022
Obs.: ref. art. 9 şi Anexa V din COM(2022) 151 final
2. Hotărârea Senatului nr. 105 din 29 iunie 2022 referitoare la propunerea de Regulament al
Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite
de la instalații industriale și înființarea Portalului emisiilor industriale — COM(2022) 157
final, publicată în M.Of. Partea I nr. 664 din 04.07.2022
Obs.: ref. Anexa I pct. 8 din COM(2022) 157 final
3. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 1207 din 30 iunie
2022 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
transporturilor și infrastructurii, nr. 209/2022 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. 672 din
05.07.2022
Data intrării în vigoare: 05.07.2022
4. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 1199 din 29 iunie
2022 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa I la Convenția internațională din
1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra
la data de 17 februarie 1978, MARPOL 73/78 (Interdicția privind utilizarea și transportul în
vederea utilizării combustibilului lichid greu ca și combustibil de către navele care operează
în apele arctice), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția
MEPC.329(76) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 iunie 2021, publicat în
M.Of. Partea I nr. 679 din 07.07.2022
Data intrării în vigoare: 01.11.2022
5. Hotărârea Guvernului nr. 864 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea actualizării contribuției
anuale a părții române, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru
ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea
Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000, publicată în M.Of. Partea I nr. 682 din
08.07.2022
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Data intrării în vigoare: 08.07.2022
6. Legea nr. 198 din 6 iulie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării
rețelelor de comunicații electronice, publicată în M.Of. Partea I nr. 681 din 07.07.2022
Data intrării în vigoare: 08.07.2022
7. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 1261 din 7 iulie
2022 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a porturilor Medgidia, Murfatlar,
Ovidiu și Luminița și a ecluzelor Agigea, Cernavodă, Ovidiu și Năvodari, aparținând
Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” — S.A. Constanța, publicat în
M.Of. Partea I nr. 708 din 14.07.2022
Data intrării în vigoare: 14.07.2022
8. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 1262 din 7 iulie
2022 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galați și
a portului Tulcea, aparținând Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării
Maritime” — S.A. Galați, publicat în M.Of. Partea I nr. 708 din 14.07.2022
Data intrării în vigoare: 14.07.2022
9. Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor
petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
și onshore de adâncime, republicată în M.Of. Partea I nr. 713 din 15.07.2022
Obs.: republicată în temeiul art. III din Legea nr. 157/2022, dându-se textelor o nouă numerotare.

10. Hotărârea Guvernului nr. 913 din 13 iulie 2022 privind aprobarea Programului statistic
național anual 2022, publicată în M.Of. Partea I nr. 732 şi 732bis din 21.07.2022
Data intrării în vigoare: 21.07.2022
11. Lege nr. 230 din 19 iulie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată
în M.Of. Partea I nr. 734 din 21.07.2022
Data intrării în vigoare: 24.07.2022
12. Hotărârea Guvernului nr. 930 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru
interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, publicată în M.Of. Partea I nr. 735
din 21.07.2022
Data intrării în vigoare: 21.07.2022
13. Ordinul ministrul afacerilor externe nr. 1644 din 13 iulie 2022 privind intrarea în vigoare a
unor tratate internaționale, publicat în M.Of. Partea I nr. 739 din 22.07.2022
Data intrării în vigoare: 22.07.2022
Obs. „Art. 2. — La 20 iunie 2022 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și
titlurilor științifice, semnat la București la 23 noiembrie 2021, ratificat prin
Legea nr. 174/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 10 iunie 2022”

14. Decizia prim-ministrului nr. 417 din 22 iulie 2022 privind aprobarea Planului de verificare a
stadiului implementării legislației în domeniul protecției infrastructurilor critice de către
autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, pentru
anul 2022, publicat în M.Of. Partea I nr. 741 din 22.07.2022
Data intrării în vigoare: 22.07.2022
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15. Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și
serviciilor, publicată în M.Of. Partea I nr. 743 din 25.07.2022
Data intrării în vigoare: 28.06.2025
Obs.: transpune prevederile Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17
aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 151 din 7 iunie 2019

16. Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei
naţionale de interoperabilitate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 27 iulie
2022
Data intrării în vigoare: 30.07.2022
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