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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.12.2010 – 31.12.2010 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

  
1. Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 

noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile 
interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, publicat în JOUE seria L 
nr. 334 din 17.12.2010 
 

Data intrării în vigoare: 06.01.2011
Data aplicării: 18.12.2012

 
  
  

Decizii 
  

1. Decizia Comisiei nr. 2010/769/UE din 13 decembrie 2010 privind stabilirea criteriilor pentru 
utilizarea de către navele transportatoare de gaz natural lichefiat a metodelor tehnologice ca 
alternativă la utilizarea combustibililor marini cu conținut redus de sulf care respectă 
cerințele articolului 4b din Directiva 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la conținutul de 
sulf al combustibililor marini, publicată în JOUE seria L nr. 328 din 14.12.2010 
 

Data intrării în vigoare: 03.01.2011
  
  
  

Directive 
  
 - 
  
  

Alte acte 
  
 - 
  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
  
 - 
  
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 
  

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 939 din 22 noiembrie 2010 privind 
publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa 
navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională 
prin Rezoluţia MSC.271(85) a Comitetului securităţii maritime din 4 decembrie 2008, 
publicat în M.Of. nr. 806 din 02.12.2010  

Data intrării în vigoare: 02.12.2010
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 940 din 22 noiembrie 2010 privind 
publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea 
vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin anexa nr. 2 la Rezoluţia MSC.269(85) a Comitetului securităţii maritime 
din 4 decembrie 2008, publicat în M.Of. nr. 806 din 02.12.2010  

Data intrării în vigoare: 02.12.2010
  
  

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 941 din 22 noiembrie 2010 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia 
internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MEPC.186(59) şi MEPC.187(59) ale Comitetului 
pentru protecţia mediului marin din 17 iulie 2009, publicat în M.Of. nr. 812 din 06.12.2010  

Data intrării în vigoare: 06.12.2010
  
  

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.197 din 2 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii 
lichizi (conține și prevederi referitoare la atribuțiile ANR), publicată în M.Of. nr. 854 din 
21.12.2010  

Data intrării în vigoare: 21.12.2010
  
  

5. Legea nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi 
pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind 
frontiera de stat a României (conține și prevederi referitoare la colaborarea cu căpităniile 
de port), publicată în M.Of. nr. 872 din 28.12.2010  
 

Data intrării în vigoare: parțial la 31.12.2010, respectiv la data eliminării 
controalelor la frontierele interne stabilită prin decizie a Consiliului UE

 
 

6. Hotărârea Senatului României nr. 38 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de 
Regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 privind instituirea unei Agenţii Europene pentru 
Siguranţă Maritimă COM (2010) 611 final, publicată în M.Of. nr. 890 din 30.12.2010 
 

Data intrării în vigoare: 30.12.2010
 


