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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2009 – 31.10.2009 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
  
Regulamente 

 
1. Regulamentul (CE) nr. 923/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 

septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-
al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru 
îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo 
II”), publicat în JOUE seria L nr. 266 din 09.10.2009 

Data intrării în vigoare: 10.10.2009
 
 

Directive 
  

1. Directiva 2009/100/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 
privind recunoaşterea reciprocă a certificatelor de navigaţie pentru navele de navigaţie 
interioară (versiune codificată), publicată în JOUE seria L nr. 259 din 02.10.2009 

Data intrării în vigoare: 22.10.2009
  
  

2. Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor 
sancţiuni în caz de încălcare, publicată în JOUE seria L nr. 280 din 27.10.2009 

Data intrării în vigoare: 16.11.2009
Termenul de transpunere: 16.11.2010

  
  

Alte acte 
 

1. Decizia Comisiei din 30 septembrie 2009 privind prelungirea nelimitată a recunoaşterii 
comunitare acordate Registrului Naval Polonez (2009/728/CE), publicată în JOUE seria L 
nr. 258 din 01.10.2009  

Data aplicării: 29.09.2009
  
 
 

 

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  
  

OMI 
           -  
 

  
Alte organizaţii 

 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 866 din 18 august 2009 pentru 
modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 
287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport 
naval, publicat în MOf nr. 662 din 05.10.2009 

Data intrării în vigoare: 04.12.2009
 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1212 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în MOf 
nr. 704 din 20.10.2009 

Data intrării în vigoare: 20.10.2009
 

3. Legea nr. 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în MOf nr. 708 din 21.10.2009. 
Obs: Legea modifică textul art. 32(2) şi art. 34(2) ale ordonanţei, în care sunt stabilite anumite 
atribuţii pentru Autoritatea Navală Română. 

Data intrării în vigoare: 24.10.2009
 

4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.056 din 13 octombrie 2009 pentru 
înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV 
revizuite la MARPOL 73/78, publicat în MOf nr. 721 din 26.10.2009 

Data intrării în vigoare: 26.10.2009
 
  

 
Notă:  * Textul acestor acte normative poate fi consultat pe pagina externă de noutăţi legislative. 
 
 
 


