NOUTĂȚI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.05.2018 – 31.05.2018
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
1 Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicată în JOUE seria L nr.
127 din 23.05.2018
Data intrării în vigoare: 23.05.2018
2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/773 al Comisiei din 15 mai 2018 privind
cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare
pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE)
2017/306, publicat în JOUE seria L nr. 133 din 30.05.2018
Data intrării în vigoare: 19.06.2018
Decizii
1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/684 a Comisiei din 4 mai 2018 de modificare a
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei europene a
instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului, publicată în JOUE seria L nr. 116 din 07.05.2018
Data intrării în vigoare: 27.05.2018
2 Decizia (UE) 2018/752 a Consiliului din 14 mai 2018 privind poziția care urmează să fie
adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale, cu
ocazia celei de a 99-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă, în ceea ce privește
adoptarea unor amendamente la regulile II-1/1 și II-1/8-1 din Convenția SOLAS, aprobarea
orientărilor aferente privind informațiile operaționale destinate comandanților în caz de
inundații pentru navele de pasageri construite înainte de 1 ianuarie 2014 și adoptarea unor
amendamente la Codul internațional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc,
publicată în JOUE seria L nr. 126 din 23.05.2018
Data intrării în vigoare: data notificării
Directive
Alte acte
ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE : ACTE INTERNAȚIONALE
OMI
Alte organizații:
-
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ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 410 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea rectificărilor
la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor
periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil
de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva, publicat în M. Of. Partea I nr. 375 din
02.05.2018
Data intrării în vigoare: 02.05.2018

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 411 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea
amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea
serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin
Rezoluția MSC.417(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, precum
și a amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și
efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al
Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.12 din 25
noiembrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 379 din 03.05.2018
Data intrării în vigoare: 01.07.2018

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 444 din 11 aprilie 2018 privind aprobarea tarifelor
pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în
legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în M. Of. Partea I nr. 389
și nr. 389 bis din 07.05.2018
Data intrării în vigoare: 07.05.2018
3 bis Rectificare referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea
tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile
efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicată în M. Of.
Partea I nr. 439 din 24.05.2018
Data intrării în vigoare: 24.05.2018

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 408 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea
amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor,
brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978
(STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională
prin Rezoluția MSC.416(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016,
publicat în M. Of. Partea I nr. 393 din 08.05.2018
Data intrării în vigoare: 01.07.2018

5 Ordinul ministrului transporturilor nr. 409 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea
amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții
efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de
Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1049(27) din 30 noiembrie
2011, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.412(97) a
Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr.
393 din 08.05.2018
Data intrării în vigoare: 01.07.2018
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6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 474 din 17 aprilie 2018 privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării
Liniilor directoare și specificațiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării
destinat apei de santină din compartimentul de mașini al navelor, adoptate de Organizația
Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecția
mediului marin din 18 iulie 2003, precum și a Liniilor directoare și specificațiilor din 2011
pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a
hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluția MEPC.60(33), adoptate de Organizația
Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecția
mediului marin din 15 iulie 2011, publicat în M. Of. Partea I nr. 425 din 18.05.2018
Data intrării în vigoare: 18.05.2018
7 Ordinul ministrului transporturilor nr. 976 din 16 mai 2018 privind publicarea acceptării
amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de
către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta Amendamente la anexa I la MARPOL (Formular B al Suplimentului la Certificatul
internațional de prevenire a poluării cu hidrocarburi), adoptate de Organizația Maritimă
Internațională prin Rezoluția MEPC.276(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin
din 28 octombrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 455 din 31.05.2018
Data intrării în vigoare: 31.05.2018
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