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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.03.2010 – 31.03.2010 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
  
Regulamente 
  

1. Regulamentul (UE) nr. 164/2010 al Comisiei din 25 ianuarie 2010 privind specificaţiile 
tehnice pentru raportarea electronică a navelor în navigaţia interioară menţionate la articolul 
5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de 
informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul 
Comunităţii, publicat în JOUE seria L nr. 57 din 06.03.2010 

Data intrării în vigoare: 07.03.2010
  

2. Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de 
inspecţie şi control al navelor (reformare), publicată în JOUE seria L nr. 74 din 22.03.2010 

Data intrării în vigoare: 22.03.2010
  
  

Decizii 
  

1. Decizia Comisiei din 19 martie 2010 privind condiţiile armonizate de utilizare a spectrului 
de frecvenţe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicaţii mobile la bordul navelor 
(servicii MCV) în Uniunea Europeană (2010/166/UE), publicată în JOUE seria L nr. 72 din 
20.03.2010 

Data intrării în vigoare: 09.04.2010 
  

2. Decizia Comisiei din 25 martie 2010 de autorizare a statelor membre să adopte anumite 
derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
transportul interior de mărfuri periculoase (2010/187/UE), publicată în JOUE seria L nr. 83 
din 30.03.2010 

Data intrării în vigoare: 19.04.2010
  
  

Directive 
  
 - 
  
  

Alte acte 
  

1. Recomandarea Comisiei din 11 martie 2010 privind măsurile de autoprotecţie şi de 
prevenire a actelor de piraterie şi a atacurilor armate împotriva navelor (2010/159/UE), 
publicată în JOUE seria L nr. 67 din 17.03.2010 

  
2. Recomandarea Comisiei din 19 martie 2010 privind autorizarea sistemelor destinate 

serviciilor de comunicaţii mobile la bordul navelor (servicii MCV) (2010/167/UE), 
publicată în JOUE seria L nr. 72 din 20.03.2010 
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 [Raportul sesiunii 60 a MEPC (Londra, 22-26 martie 2010) urmează să fie publicat] 
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 168 din 3 martie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi siguranţă a navigaţiei „Sistem de 
management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape 
interioare - RoRIS“, publicată în MOf nr. 154 din 10.03.2010 

Data intrării în vigoare: 10.03.2010
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 184 din 8 martie 2010 pentru 
aprobarea Planului de securitate portuară a portului Constanţa şi a portului Midia aparţinând 
Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, publicat în MOf 
nr. 163 din 15.03.2010 

Data intrării în vigoare: 15.03.2010
  

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 185 din 8 martie 2010 pentru 
aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa şi a portului Midia aparţinând 
Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, publicat în MOf 
nr. 163 din 15.03.2010 

Data intrării în vigoare: 15.03.2010
 

4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 183 din 8 martie 2010 privind 
publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea 
vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.257(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008, publicat în MOf nr. 180 
din 22.03.2010 

Data intrării în vigoare: 22.03.2010
 

5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 213 din 17 martie 2010 pentru 
publicarea acceptării Instrucţiunilor din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de 
aprovizionare în larg, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.235(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 1 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 
186 din 24.03.2010 

Data intrării în vigoare: 24.03.2010
  

6. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 214 din 17 martie 2010 privind 
publicarea acceptării Instrucţiunilor pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de 
substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg, 
adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.673(16) din 19 
octombrie 1989, precum şi a amendamentelor din 2006 referitoare la acestea, publicat în 
MOf nr. 193 din 26.03.2010 

Data intrării în vigoare: 26.03.2010
 

 


