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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.11.2010 – 30.11.2010 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
  
Regulamente 

  
 - 
  
  

Decizii 
 

  
1. Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2010 privind recunoașterea Sri Lanka în materie de 

educație, formare și certificare a navigatorilor în vederea recunoașterii certificatelor de 
competență (2010/704/UE), publicată în JOUE seria L nr. 306 din 23.11.2010 
 

Data intrării în vigoare: 13.12.2010
 

2. Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2010 privind retragerea recunoașterii Georgiei în materie 
de educație, formare și certificare a personalului navigant maritim în vederea recunoașterii 
certificatelor de competență (2010/705/UE), publicată în JOUE seria L nr. 306 din 
23.11.2010 

Data intrării în vigoare: 13.12.2010
 
 

Directive 
  
  

1. Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Directivei 
96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în JOUE seria L nr. 305 
din 20.11.2010 

Data intrării în vigoare: 10.12.2010
Termenul de transpunere: 10.12.2011

  
 

Alte acte 
  
  

1. Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Directivei 94/25/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă şi administrativă 
a statelor membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement (Publicarea titlurilor şi a 
referinţelor standardelor armonizate în temeiul directivei) (2010/C 306/03), publicată în 
JOUE seria C nr. 306 din 11.11.2010 

  
2. Propunere modificată de Decizie a Consiliului cu privire la aderarea Uniunii Europene la 

Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al 
pasagerilor și al bagajelor lor, COM(2010) 686 final, publicată de Comisie la 30.11.2010 
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 [Raportul sesiunii 88 a MSC (Londra, 24 nov. - 3 dec. 2010) urmează să fie publicat] 
  
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
  
  
  
  
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1.  Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe 
porţiuni a căilor navigabile interioare ale României, publicată în M.Of. nr. 725 din 
01.11.2010  

Data intrării în vigoare: 01.11.2010
 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.016 din 6 octombrie 2010 pentru stabilirea Sistemului de 
informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale 
navigabile ale României, publicată în M.Of. nr. 731 din 03.11.2010  

Data intrării în vigoare: 03.11.2010
 

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 867 din 01 noiembrie 2010 pentru 
aprobarea Planului de securitate portuară al portului Brăila, al portului Galaţi şi al portului 
Tulcea aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. 
Galaţi, publicat în M.Of. nr. 752 din 11.11.2010  

Data intrării în vigoare: 11.11.2010
 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, 
desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în M.Of. nr. 757 din 12.11.2010  

Data intrării în vigoare: 12.11.2010
 

5. Hotărârea Guvernului nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010 privind componenţa, atribuţiile şi 
modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor 
critice, publicată în M.Of. nr. 757 din 12.11.2010  

Data intrării în vigoare: 12.11.2010
 
  
 
  

 


