NOUTĂȚI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.11.2018 – 30.11.2018
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Decizii
1 Decizia (UE) 2018/1663 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să
fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea
de standarde privind navigația interioară și al Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în
legătură cu adoptarea unor standarde europene privind calificările profesionale în domeniul
navigației interioare, publicată în JOUE seria L nr. 278 din 08.11.2018
Data intrării în vigoare: 06.11.2018, conf. art.4
2 Decizia (UE) 2018/1697 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să
fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea
de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe
Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind cerințele tehnice pentru navele de
navigație interioară, publicată în JOUE seria L nr. 282 din 12.11.2018
Data intrării în vigoare: 06.11.2018, conf. art.4
Directive
1 Directiva (UE) 2018/1846 a Comisiei din 23 noiembrie 2018 de modificare a anexelor la
Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior
de mărfuri periculoase pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, publicată în
JOUE seria L nr. 299 din 26.11.2018
Data intrării în vigoare: 16.12.2018
Termenul de transpunere: 30.06.2019
Alte acte
ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE : ACTE INTERNAȚIONALE
OMI
Alte organizații:
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ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597 din 22 octombrie 2018 privind publicarea
acceptării Codului maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat
de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de
siguranță maritimă din 24 mai 2002, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția
MSC.406(96) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2016 și ulterior rectificat prin
documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017, publicat în M. Of. Partea I nr.
961 și 961 bis din 14.11.2018
Data intrării în vigoare: 14.11.2018
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