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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.04.2009 – 30.04.2009 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 - 
  
  

Directive 
 

1. Directiva 2009/46/CE a Comisiei din 24 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2006/87/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de 
navigaţie interioară, publicată în JOUE seria L 109 din 30.04.2009 

Data intrării în vigoare: 30.04.2009
Termenul de transpunere: 30.06.2009

  
  
  

Alte acte 
 

1. Decizia nr. 357/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 aprilie 2009 
privind o procedură de examinare şi consultare prealabilă privind anumite acte cu putere de 
lege şi acte administrative preconizate de statele membre în domeniul transporturilor 
(versiune codificată), publicată în JOUE seria L 109 din 30.04.2009 

Data intrării în vigoare: 20.05.2009
  

2. Decizia Comisiei din 30 martie 2009 privind prelungirea recunoaşterii comunitare limitate a 
Hellenic Register of Shipping (HRS) [notificată cu numărul C(2009) 2130] (2009/354/CE), 
publicată în JOUE seria L 109 din 30.04.2009 

Data intrării în vigoare: 20.05.2009
  
  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 [Raportul sesiunii 95 a LEG (Londra, 30 martie – 3 aprilie 2009) urmează să fie publicat] 
  
  

Alte organizaţii 
 - 
 
 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 333 din 25 martie 2009 pentru 
completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.119/2005 
privind interzicerea desfăşurării unor activităţi de către angajaţii Autorităţii Navale Române, 
publicat în MOf nr. 211 din 01.04.2009 * 

Data intrării în vigoare: 01.04.2009
  



ANR-DAERI-SASL 2

  
2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 185 din 24 februarie 2009 pentru 

publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile privind programul intensificat de 
inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere, adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.125(75) din 24 mai 2002, MSC.144(77) din 5 
iunie 2003 şi MSC.197(80) din 20 mai 2005 ale Comitetului Securităţii Maritime, publicat 
în MOf nr. 269 din 24.04.2009 (Anexele nr. 1-3 sunt publicate în MOf nr. 269bis din 
24.04.2009)* 

Data intrării în vigoare: 24.04.2009
  

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 436 din 7 aprilie 2009 pentru 
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 Rezoluţia MSC.194(80) anexa 2 şi prin Rezoluţia MSC.216(82) anexa 2 
ale Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2005, respectiv 8 decembrie 2006, publicat 
în MOf nr. 277 din 28.04.2009 (Anexele nr. 1-2 sunt publicate în MOf nr. 277bis din 
28.04.2009) * 

Data intrării în vigoare: 28.04.2009
  

4. Legea nr. 108 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Convenţia internaţională 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. 284 din 30.04.2009* 

Data intrării în vigoare: 28.08.2009
  

5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 434 din 3 aprilie 2009 pentru 
aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie 
interioară care arborează pavilion român, publicat în MOf nr. 285 din 30.04.2009 (Anexele 
nr. 1-7 sunt publicate în MOf nr. 285bis din 30.04.2009) * 

Data intrării în vigoare: 30.04.2009
  

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


