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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2010 – 31.05.2010 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
  

1. Regulamentul (UE) nr. 428/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de punere în aplicare a 
articolului 14 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
inspecţiile extinse ale navelor, publicat în JOUE seria L nr. 125 din 21.05.2010 (directiva 
2009/16/CE privind controlul statului portului face parte din pachetul ERIKA III) 

Data intrării în vigoare: 10.06.2010
Data aplicării: 01.01.2011

  
Decizii 

 - 
  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
 - 
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 Lista rezoluţiilor adoptate la sesiunea 60 a MEPC, Londra, 22-26 martie 2010: 
  

1. MEPC.188(60) – Installation of ballast water management systems on new ships in 
accordance with the application dates contained in the Ballast Water Management 
Convention (BWM Convention)  

Data intrării în vigoare: 24.03.2010
  

2. MEPC.189(60) – Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973 (addition of a new 
chapter 9 to MARPOL Annex I)  

Data intrării în vigoare: 01.08.2011
  

3. MEPC.190(60) – Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the 
Protocol of 1978 relating thereto (North American emission control area)  

Data intrării în vigoare: 01.08.2011
  

4. MEPC.191(60) – Establishment of the date on which regulation 5(1)(h) of MARPOL Annex 
V in respect of the Wider Caribbean region special area shall take effect  

Data intrării în vigoare: 25.03.2010
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Actul nr. 992 din 04 mai 2010. Emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. 
Rectificare referitoare la Rezoluţia MSC.218(82), anexă la Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 992/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul 
internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), publicată în MOf nr. 290 din 
04.05.2010  

Data intrării în vigoare: 04.05.2010
 

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 344 din 29 aprilie 2010 pentru 
modificarea şi completarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi 
perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător 
de ambarcaţiune de agrement, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007, 
publicat în MOf nr. 310 din 12.05.2010 

Data intrării în vigoare: 12.05.2010
 

3. Hotărârea Guvernului nr. 406 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Protocolului dintre 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind 
regulile de navigaţie pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigaţie aparţinând 
autorităţilor de frontieră ale României şi Ucrainei, precum şi modul de cooperare pe timpul 
executării pazei şi supravegherii frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Ialta la 22 
octombrie 2009, publicată în MOf nr. 336 din 20.05.2010 
 

Data intrării în vigoare: 20.05.2010
 
 

 


