NOUTĂŢI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.03.2015 – 31.03.2015
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Decizii
Directive
Alte acte
1 Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/25/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă și administrativă
a statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement (Publicarea titlurilor și a
referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)
(2015/C 087/01), publicată în JOUE seria C nr. 87 din 13.03.2015
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE : ACTE INTERNAŢIONALE
OMI
Alte organizaţii:
ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1 Legea nr. 50 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care
armonizează condiţiile de comercializare a produselor, publicată în M. Of. nr. 189 din
20.03.2015
Data intrării în vigoare: 23.03.2015
2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 187 din 13 martie 2015 privind efectuarea
formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară,
publicat în M. Of. nr. 194 din 24.03.2015
Data intrării în vigoare: 22.06.2015
3 Legea nr. 55 din 24 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de
comercializare a produselor, publicată în M. Of. nr. 198 din 25.03.2015
Data intrării în vigoare: 28.03.2015
4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 147 din 2 martie 2015 pentru publicarea acceptării
amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul
internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la
Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la
Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia
Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva, publicat
în M. Of. nr. 201 și 201 bis din 26.03.2015
Data intrării în vigoare: 26.03.2015
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