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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2018 – 31.10.2018 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
 - 
  

Decizii 
  

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1478 a Comisiei din 3 octombrie 2018 de 
modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei 
europene a instalațiilor de reciclare a navelor instituită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicată în JOUE seria L nr. 249 
din 04.10.2018 

Data intrării în vigoare: 24.10.2018 
  
  

2 Decizia (UE) 2018/1485 a Consiliului din 28 septembrie 2018 de stabilire a poziției care 
urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene cu privire la modificările aduse 
anexelor la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor 
periculoase (ADR) și regulamentelor anexate la Acordul european privind transportul 
internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN), publicată în 
JOUE seria L nr. 251 din 05.10.2018 

Data intrării în vigoare: 28.09.2018, conf. art.4 
  
  

3 Decizia (UE) 2018/1601 a Consiliului din 15 octombrie 2018 privind poziția care urmează 
să fie luată în numele Uniunii în cadrul Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei 
de a 73-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin și a celei de a 100-a sesiuni a 
Comitetului pentru siguranță maritimă în ceea ce privește adoptarea amendamentelor la 
regula 14 din anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave 
și la Codul internațional din 2011 privind programul de inspecții intensificate efectuate cu 
ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere, publicată în JOUE seria L nr. 267 din 
25.10.2018 

Data intrării în vigoare: 15.10.2018, conf. art.5 
  
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  
 - 
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Alte organizații: 
 
CEE-ONU 

  
1 Rectificări la Amendamentele din 2019 la Regulamentul anexat la Acordul european privind 

transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) 
adoptat la Geneva la 26 mai 2000 - Notificarea Depozitarului: doc. C.N. 
471.2018.TREATIES-XI.D.6 din 1 octombrie 2018 

  
  

2 Rectificări la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al 
mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 
2000 - Notificarea Depozitarului: doc. C.N. 472.2018.TREATIES-XI.D.6 din 1 octombrie 
2018 

  
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472 din 24 septembrie 2018 pentru aprobarea 
cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicat în M. Of. Partea I nr. 844 și 
844 bis din 04.10.2018 

Data intrării în vigoare: 07.10.2018 
  
  

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.504 din 26 septembrie 2018 privind modificarea și 
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor 
minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului 
de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate, publicat în M. Of. Partea I nr. 
857 din 09.10.2018 

Data intrării în vigoare: 09.10.2018 
  
  

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.485 din 26 septembrie 2018 privind modificarea și 
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor 
instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate 
de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59) și Rezoluția 
MEPC.184(59), publicat în M. Of. Partea I nr. 868 din 15.10.2018 
 

Data intrării în vigoare: 15.10.2018 
  
  

4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.488 din 26 septembrie 2018 pentru publicarea 
amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției 
internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată 
prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL 
(Desemnarea zonelor de control al emisiilor Marea Baltică și Marea Nordului pentru nivelul 
III de NOx) (Informații care trebuie incluse în nota de livrare a buncherului), adoptate de 
Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.286(71) a Comitetului pentru 
protecția mediului marin din 7 iulie 2017, publicat în M. Of. Partea I nr. 871 din 15.10.2018 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2019 
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5 Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.828 din 19 septembrie 2018 privind publicarea 
textului revizuit al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului 
portului, publicat în M. Of. Partea I nr. 883 din 19.10.2018 
 

Data intrării în vigoare: 19.10.2018 
  
  

6 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.489 din 26 septembrie 2018 privind modificarea și 
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2015 pentru publicarea unor linii 
directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația 
Maritimă Internațională prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin, 
publicat în M. Of. Partea I nr. 890 din 23.10.2018 

Data intrării în vigoare: 23.10.2018 
  
  
  
  
  

 


