
ANR-DAERI-SASL 1

 

NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.11.2009 – 30.11.2009 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
  
Regulamente 

 
 - 
  

Directive 
  

 - 
  

Alte acte 
 

1. Decizia Consiliului din 26 octombrie 2009 privind încheierea unui protocol de modificare a 
Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte 
(2009/825/CE), publicată în JOUE seria L nr. 294 din 11.11.2009  
 
Notă: modificarea ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea 
Europeană. 

Data intrării în vigoare: 30.11.2009
  

2. Informaţii furnizate de statele membre în conformitate cu Directiva 2008/68/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, 
publicate în JOUE seria C nr. 281 din 21.11.2009 
 

  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  
  

OMI 
 
           -  

  
Alte organizaţii: 
 
CEE/ONU 

 
1. Rezoluţia nr. 31 din 1992 revizuită în 2009: „Recomandări privind cerinţele minime pentru 

emiterea certificatelor comandanţilor navelor de navigaţie interioară, în vederea 
recunoaşterii lor reciproce în traficul internaţional” – doc. ECE/TRANS/SC.3/184 

Data intrării în vigoare: conform deciziei fiecărui guvern
  

2. Rezoluţia nr. 66 adoptată la 6 noiembrie 2009: „Amendamente la Rezoluţia nr. 24 privind 
CEVNI – Codul european pentru căile de navigaţie interioară, aşa cum a fost amendată de 
rezoluţiile nr. 26, 27, 37, 39, 43-47, 54 şi 62” – doc. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.3/Amend.1 
 

Data intrării în vigoare: conform deciziei de acceptare a fiecărui guvern
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 28 octombrie 2009 pentru completarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei - Codul 
I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de 
management al siguranţei în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M. amendat şi a Normelor 
metodologice pentru mandatarea auditorilor, publicată în MOf nr. 770 din 11.11.2009 

Data intrării în vigoare: 10.01.2010
  

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul 
transporturilor navale, publicată în MOf nr. 794 din 20.11.2009 

Data intrării în vigoare: 20.12.2009
  

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.189 din 18 noiembrie 2009 pentru 
aprobarea Planurilor de securitate a facilităţilor portuare şi a facilităţilor aparţinând 
Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa, publicat în 
MOf nr. 799 din 24.11.2009 

Data intrării în vigoare: 24.11.2009
  

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.299 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor de punere 
în aplicare a Convenţiei internaţionale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii 
provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), 
adoptată la Londra la 23 martie 2001, publicată în MOf nr. 809 din 26.11.2009 

Data intrării în vigoare: 26.12.2009
  

5. Hotărârea Guvernului nr. 1.326 din 11 noiembrie 2009 privind transportul mărfurilor 
periculoase în România, publicată în MOf nr. 815 din 27.11.2009 

Data intrării în vigoare: 27.11.2009
 


