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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.03.2017 – 31.03.2017 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  

Regulamente 

  

1 Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 

2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune 

privind transparența financiară a porturilor, publicat în JOUE seria L nr. 57 din 03.03.2017 

 

Data intrării în vigoare: 23.03.2017 

Data aplicării: 24.03.2019 

  

Decizii 

 

 - 

  

Directive 

 

 - 

  

Alte acte 

  

 - 

  

  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  

OMI 

 

 - 

  

Alte organizaţii: 

 

 - 

  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  

1 Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 299 din 23 februarie 2017 pentru publicarea 

Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, 

așa cum a fost amendat prin Amendamentul 11, adoptat în data de 13 aprilie 2016, publicat 

în M. Of. nr. 203 din 23.03.2017 

Data intrării în vigoare: 23.03.2017 

  

  

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 302 din 7 martie 2017 pentru publicarea acceptării 

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.396(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015, publicat 

în M. Of. nr. 212 din 28.03.2017 

Data intrării în vigoare: 28.03.2017 
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3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 303 din 7 martie 2017 pentru publicarea acceptării 

amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de 

cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția 

MSC.397(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015, publicat în M. Of. nr. 

212 din 28.03.2017 

Data intrării în vigoare: 28.03.2017 

  

  

4 Legea nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi, publicată în M. Of. nr. 214 din 29.03.2017 

Data intrării în vigoare: 28.05.2017 

  

  

 


