
ANR-DAERI-SASL 1

  

NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.07.2011 – 31.07.2011 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 651/2011 al Comisiei din 5 iulie 2011 de 
adoptare a regulamentului de procedură al cadrului de cooperare permanentă stabilit de 
statele membre în cooperare cu Comisia, în temeiul articolului 10 din Directiva 2009/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în JOUE seria L nr.177 din 06.07.2011  
 

Data intrării în vigoare: 26.07.2011
Decizii 

 - 
  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
 

1. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 
1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili marini - 
COM(2011)439 final - publicată de Comisie la 15.07.2011 

  
2. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambarcațiunile de 

agrement și motovehiculele nautice - COM(2011)456 final - publicată de Comisie la 
26.07.2011 

  
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 [Raportul sesiunii 62 a MEPC (Londra, 11-15 iulie 2011) urmează să fie publicat] 

  
  

Alte organizaţii: 
  

Paris MOU 
  

1. Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului (text unificat care 
include Amendamentul 33 adoptat de Comitetul Memorandumului de înţelegere de la Paris 
la data de 3 mai 2011 – text aplicabil de la 1 iulie 2011) 

  
CEE-ONU 

  
1. Prima ediție revizuită a Rezoluției nr. 61 – Recomandări privind prescripții tehnice 

armonizate la nivel european aplicabile navelor de navigație interioară, doc. 
ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.1 (text unificat care include amendamentele adoptate prin 
rezoluțiile 64, 65 și 68) 

  
Comisia Dunării 

  
1. Recomandări privind organizarea colectării deșeurilor de la navele care navighează pe 

Dunăre – versiune actualizată 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 466 din 22 iunie 2011 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor din 2009 şi 2011 la Regulamentul anexat la Acordul 
european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile 
interioare (ADN), adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE-
ONU), la Geneva, publicat în M.Of. nr. 499 și 499 bis din 13.07.2011  
 

Data intrării în vigoare: 13.07.2011
  
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422 din 9 iunie 2011 privind normele 
tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri, publicat în M.Of. nr. 503 și 503 bis 
din 14.07.2011  

Data intrării în vigoare: 14.07.2011
  
  

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457 din 20 iunie 2011 pentru 
aprobarea Strategiei de transport intermodal în România, publicat în M.Of. nr. 506 din 
18.07.2011  

Data intrării în vigoare: 18.07.2011
  
 

4. Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 704 din 15 iulie 2011 privind intrarea în vigoare a 
unor tratate internaţionale, publicat în M.Of. nr. 523 din 25.07.2011 (cf. art.2 din ordin, la data 
de 10.05.2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi OCDE privind participarea României 
în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE) 
 

Data intrării în vigoare: 25.07.2011
  
 

5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 518 din 14 iulie 2011 pentru 
modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 954/2005 
privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Agenţia 
Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – ARSVOM, publicat în M.Of. nr. 525 din 
26.07.2011  

Data intrării în vigoare: 26.07.2011
  
  

6. Hotărârea Guvernului nr. 635 din 16 iunie 2011 privind modificarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a 
prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave“ la 
Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), publicată în 
M.Of. nr. 525 și 525 bis din 26.07.2011 

Data intrării în vigoare: 24.09.2011
  
  

7. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 506 din 06 iulie 2011 privind 
adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru prima dată, la progresul ştiinţific şi 
tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul 
mărfurilor periculoase în România, publicat în M.Of. nr. 526 din 26.07.2011  
 

Data intrării în vigoare: 26.07.2011
 


