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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.12.2011 – 31.12.2011 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

1. Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 
noiembrie 2011 de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei 
politici maritime integrate, publicat în JOUE seria L nr. 321 din 05.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 06.12.2011
 

2. Regulamentul (UE) nr. 1286/2011 al Comisiei din 9 decembrie 2011 de adoptare a unei 
metodologii comune de investigare a accidentelor și incidentelor maritime elaborate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului, publicat în JOUE seria L nr. 328 din 10.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 30.12.2011
 

Decizii 
 

1. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 decembrie 2011 privind recunoașterea 
Republicii Capului Verde în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor 
(2011/821/UE), publicată în JOUE seria L nr. 327 din 09.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 29.12.2011
  

2. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 decembrie 2011 privind recunoașterea 
Bangladesh-ului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor 
(2011/822/UE), publicată în JOUE seria L nr. 327 din 09.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 29.12.2011
  

Directive 
 

 - 
  

Alte acte 
 

1. Decizia Autorității AELS de Supraveghere nr. 397/09/COL din 14 octombrie 2009 de 
modificare, pentru a șaptezeci și doua oară, a normelor procedurale și de fond în domeniul 
ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol privind ajutoarele de stat pentru 
societățile de administrare a navelor, publicată în JOUE seria L nr. 318 din 01.12.2011 

  
2. Declarație politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind 

documentele explicative (2011/C 369/02), publicată în JOUE seria C nr. 369 din 
17.12.2011 

  
3. Declarație politică comună din 27 octombrie 2011 a Parlamentului European, a Consiliului 

și a Comisiei privind documentele explicative (2011/C 369/03), publicată în JOUE seria C 
nr. 369 din 17.12.2011 
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
  

 - 
  
  
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
  
 
 

 

  
ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  
  

1. Legea nr. 218 din 24 noiembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea 
biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la 
Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 
1992, publicată în M. Of. nr. 859 din 06.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 09.12.2011
  
  

2. Legea nr. 239 din 05 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al 
apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice 
exclusive ale României, publicată în M. Of. nr. 864 din 08.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 11.12.2011
  
  

3. Legea nr. 280 din 07 decembrie 2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (se modifică articolele legate de 
colaborarea poliției de frontieră cu căpităniile de port și se înființează Garda de coastă), publicată 
în M. Of. nr. 877 din 12.12.2011 

Data intrării în vigoare: 15.12.2011
  
  

4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 974 din 29 noiembrie 2011 privind 
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului 
navigant maritim şi maritim-portuar care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW, publicat 
în M. Of. nr. 888 din 15.12.2011 

Data intrării în vigoare: 15.12.2011
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5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 975 din 29 noiembrie 2011 privind 
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului 
navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă, 
publicat în M. Of. nr. 888 din 15.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 15.12.2011
  
  

6. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982 din 05 decembrie 2011 privind 
aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror 
infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale 
zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. nr. 888 din 15.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 15.12.2011
  
  

7. Legea nr. 289 din 16 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2011 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, publicată în 
M. Of. nr. 900 din 19.12.2011 
 

Data intrării în vigoare: 22.12.2011
 


