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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.09.2014 – 30.09.2014 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 - 
  
Decizii 

 - 
 

Directive 
 - 

  
Alte acte 

 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 - 
  

Alte organizaţii: 
 
CEE-ONU 

  
1 Amendamente la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional 

al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) – doc. ECE/ADN/27/Add.1 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2015
  

2 Rectificări la Amendamentele din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind 
transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) – 
doc. ECE/ADN/27/Corr.1 și ECE/ADN/27/Add.1/Corr.1 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2015
  

3 Rectificări la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al 
mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), versiunea consolidată 2013– 
doc. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/50 anexa II și ECE/TRANS/WP.15/AC.2/52 anexa IV 
 

Data intrării în vigoare: 28.12.2014
 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  
 

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.266 din 20 august 2014 privind aprobarea formei şi 
conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor 
pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului 
documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, publicat 
în M. Of. nr. 648 din 03.09.2014 

Data intrării în vigoare: 03.10.2014
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2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.280 din 28 august 2014 privind prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru 
stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, 
condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor 
economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, publicat în M. Of. nr. 657 din 
05.09.2014 

Data intrării în vigoare: 05.09.2014
  
  

3 Rectificare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.079 din 24 iunie 2014 pentru stabilirea 
procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile 
tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici 
pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, publicată în M. Of. nr. 680 din 
17.09.2014 

  
  

 


