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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.12.2016 – 31.12.2016 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 
 - 

  
Decizii 
 

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2321 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind 
formatul certificatului de pregătire pentru reciclare emis în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor, publicată 
în JOUE seria L nr. 345 din 20.12.2016 

Data intrării în vigoare: 09.01.2017
  
  

2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2322 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind 
formatul declarației de finalizare a reciclării navei care trebuie prezentată în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
reciclarea navelor, publicată în JOUE seria L nr. 345 din 20.12.2016 
 

Data intrării în vigoare: 09.01.2017
  

3 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire 
a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor, publicată 
în JOUE seria L nr. 345 din 20.12.2016 

Data intrării în vigoare: 09.01.2017
  
  

4 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2324 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind 
formatul notificării referitoare la începerea preconizată a reciclării navei care trebuie 
prezentată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind reciclarea navelor, publicată în JOUE seria L nr. 345 din 20.12.2016 
 

Data intrării în vigoare: 09.01.2017
  
  

5 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2325 a Comisiei din 19 decembrie 2016 privind 
formatul certificatului de inventar al materialelor periculoase emis în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
reciclarea navelor, publicată în JOUE seria L nr. 345 din 20.12.2016 
 

Data intrării în vigoare: 09.01.2017
  

Directive 
 

1 Directiva (UE) 2016/2309 a Comisiei din 16 decembrie 2016 de adaptare, pentru a patra 
oară, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în 
JOUE seria L nr. 345 din 20.12.2016 

Data intrării în vigoare: 09.01.2017
Termenul de transpunere: 30.06.2017
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Alte acte 
  

 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 - 
  

Alte organizaţii: 
 

 - 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.420 din 16 noiembrie 2016 privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac 
(Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.393(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în M. Of. nr. 
971 și 971 bis din 05.12.2016 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
 

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.404 din 11 noiembrie 2016 privind publicarea 
acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), 
adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului 
de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.264(68) a 
Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015, publicat în M. Of. nr. 975 și 
975 bis din 06.12.2016 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017
  
  

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.478 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea anexei 
la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind 
aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, publicat în 
M. Of. nr. 1022 din 19.12.2016 
(Notă: este menționat pentru o evidență a tuturor cursurilor desfășurate de CERONAV, aprobate de ANR) 
 

Data intrării în vigoare: 24.12.2016
  

 


