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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.04.2011 – 30.04.2011 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

  
 - 
  

Decizii 
  
 - 
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
  
 - 
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 
 - 
  
Alte organizaţii 

  
 CEE-ONU 
  

1. A doua ediție revizuită a “SIGNI – Semne și semnale pe căile navigabile interioare”: 
Rezoluția nr. 22/1982 revizuită (text unificat și cu amendamentele aprobate de Rezoluţia nr. 
67/2010), doc. ECE/TRANS/SC.3/108/Rev.2 
 

  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 318 din 23 martie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în M.Of. 
nr. 235 din 04.04.2011 

Data intrării în vigoare: 04.04.2011
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 250 din 05 aprilie 2011 privind 
respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, publicat în M.Of. 
nr. 254 din 11.04.2011 

Data intrării în vigoare: 11.05.2011
  

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 252 din 05 aprilie 2011 pentru 
aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a 
muncitorilor portuari, publicat în M.Of. nr. 260 din 13.04.2011 

Data intrării în vigoare: 13.06.2011
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4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 249 din 05 aprilie 2011 privind 

inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul 
român şi efectuează voiajuri internaţionale, publicat în M.Of. nr. 263 din 14.04.2011  

Data intrării în vigoare: 14.05.2011
 
 

5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 253 din 05 aprilie 2011 pentru 
publicarea acceptării Amendamentului 32 la Memorandumul de înţelegere de la Paris 
privind controlul statului portului, adoptat de Comitetul Memorandumului de la Paris la data 
de 11 mai 2010, publicat în M.Of. nr. 269 din 18.04.2011  
 

Data intrării în vigoare: 18.04.2011
 

6. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 251 din 05 aprilie 2011 privind 
înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile 
interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea, publicat în M.Of. nr. 288 din 26.04.2011  
 

Data intrării în vigoare: 26.04.2011
 

7. Legea nr. 42 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea 
României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii 
navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 
2007, respectiv 6 iulie 2009, publicată în M.Of. nr. 295 din 28.04.2011 

Data intrării în vigoare: 01.05.2011
  
  
  

 


