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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2017 – 31.05.2017 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 

Regulamente 

  

1 Regulamentul delegat (UE) 2017/849 al Comisiei din 7 decembrie 2016 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește hărțile din anexa I și lista din anexa II la respectivul regulament, publicat în JOUE 

seria L nr. 128 din 19.05.2017 

Data intrării în vigoare: 08.06.2017 

 

Decizii 

 

1 Decizia (UE) 2017/769 a Consiliului din 25 aprilie 2017 privind ratificarea de către statele 

membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și 

despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase 

și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii 

Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă, publicată 

în JOUE seria L nr. 115 din 04.05.2017 

Data intrării în vigoare: 05.05.2017 

  

2 Decizia (UE) 2017/770 a Consiliului din 25 aprilie 2017 privind ratificarea de către statele 

membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și 

despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase 

și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii 

Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă, 

publicată în JOUE seria L nr. 115 din 04.05.2017 

Data intrării în vigoare: 05.05.2017 

  

Directive 

  

 - 

  

Alte acte 

  

 - 

  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  

OMI 

 

 - 

  

Alte organizaţii: 

 

 - 

  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  

1 Legea nr. 88 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 

privind amenajarea spațiului maritim, publicată în M. Of. nr. 313 din 02.05.2017 

 

Data intrării în vigoare: 05.05.2017 
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2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 409 din 10 aprilie 2017 pentru publicarea acceptării 

amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul 

internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la 

Geneva la 26 mai 2000, și a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la 

Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia 

Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva, publicat 

în M. Of. nr. 356 și 356 bis din 15.05.2017 

Data intrării în vigoare: 15.05.2017 

  

  

  

 


