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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2010 – 31.10.2010 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 

 - 
  

Decizii 
 

 - 
  

Directive 
  

1. Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 
privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din 
porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE, publicată în JOUE seria L 
nr. 283 din 29.10.2010 

Data intrării în vigoare: 18.11.2010
Termenul de transpunere: 19.05.2012

  
Alte acte 

  
1. Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă 

integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate şi noi provocări (2010/2040(INI)) 
  

2. Propunere de Regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă 
Maritimă, COM(2010) 611 final - publicată de Comisie la 28.10.2010 

  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 Lista rezolutiilor adoptate la sesiunea 61 a MEPC, Londra, 27 sept. - 1 oct. 2010: 
  

1. MEPC.192(61) - 2010 Guidelines for monitoring the worldwide average sulphur content of 
fuel oils supplied for use on board ships 

Data intrării în vigoare: 01.01.2011
  

2. MEPC.193(61) - Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973 (Revised 
MARPOL Annex III)  

Data intrării în vigoare: 01.01.2014
  

3. MEPC.194(61) - 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 (Revised form of Supplement to the IAPP Certificate) 

Data intrării în vigoare: 01.02.2012
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4. MEPC.195(61) - 2010 Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on 

ships  
Data intrării în vigoare: 01.10.2010

 
 
 

Alte organizaţii: 
  
 - 
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 764 din 27 septembrie 2010 pentru 
stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevră al navelor maritime în 
porturile aflate în administrarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - 
S.A. Constanţa, publicat în M.Of. nr. 675 din 05.10.2010  

Data intrării în vigoare: 04.12.2010
 
  

 


