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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2009 – 31.05.2009 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

  
1. 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), publicat în JOUE seria L 131 din 28.05.2009 (face parte din 
pachetul ERIKA III) 

Data intrării în vigoare: 17.06.2009
  

2. Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, 
publicat în JOUE seria L 131 din 28.05.2009 (face parte din pachetul ERIKA III) 

Data intrării în vigoare: 29.05.2009
Data aplicării: data intrării în vigoare, pentru Comunitate, a Convenţiei de la Atena din 

1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, astfel cum a fost 
modificată prin Protocolul din 2002, dar, în orice caz, nu mai târziu de 31 decembrie 2012

  
Directive 
 

1. Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009 de modificare a Directivei 96/98/CE a 
Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în JOUE seria L 113 din 06.05.2009 

Data intrării în vigoare: 26.05.2009
Termenul de transpunere: 06.04.2010

  
2. Directiva 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului 

încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia 
Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia din 2006 privind 
munca în domeniul maritim şi de modificare a Directivei 1999/63/CE, publicată în JOUE 
seria L 124 din 20.05.2009 

Data intrării în vigoare a directivei: data intrării în vigoare a 
Convenţiei din 2006 privind munca în domeniul maritim

Termenul de transpunere: cel mult douăsprezece luni 
de la data intrării în vigoare a directivei

  
3. Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, 
precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare), publicată 
în JOUE seria L 131 din 28.05.2009 (face parte din pachetul ERIKA III) 
 

Data intrării în vigoare: 17.06.2009
Termenul de transpunere: 17.06.2011

  
4. Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

controlul statului portului (reformare), publicată în JOUE seria L 131 din 28.05.2009 (face 
parte din pachetul ERIKA III) 
 

Data intrării în vigoare: 17.06.2009
Termenul de transpunere: 31.12.2010
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5. Directiva 2009/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de 
modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi 
informare privind traficul navelor maritime, publicată în JOUE seria L 131 din 28.05.2009 
(face parte din pachetul ERIKA III) 

Data intrării în vigoare: 31.05.2009
Termenul de transpunere: 30.11.2010

  
6. Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de 

instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din 
sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului şi a 
Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în JOUE seria L 
131 din 28.05.2009 (face parte din pachetul ERIKA III) 

Data intrării în vigoare: 17.06.2009
Termenul de transpunere: 17.06.2011

  
7. Directiva 2009/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, publicată în JOUE 
seria L 131 din 28.05.2009 (face parte din pachetul ERIKA III) 

Data intrării în vigoare: 29.05.2009
Termenul de transpunere: 01.01.2012

  
8. Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

respectarea obligaţiilor statelor de pavilion, publicată în JOUE seria L 131 din 28.05.2009 
(face parte din pachetul ERIKA III) 

Data intrării în vigoare: 17.06.2009
Termenul de transpunere: 17.06.2011

  
Alte acte 

 - 
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  
OMI 
 

 Conferinţa privind reciclarea navelor în siguranţă şi raţională din punct de vedere ecologic, 
Hong Kong, China, 11 - 15 mai 2009: 
 
Convenţia internaţională de la Hong Kong din 2009 pentru reciclarea navelor în 
siguranţă şi raţională din punct de vedere ecologic  
 
Rezoluţia 1: Exprimarea aprecierii pentru Guvernul gazdă; 
Rezoluţia 2: Contribuţia părţilor la Convenţia de la Basel şi a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii la elaborarea Convenţiei internaţionale de la Hong Kong din 2009 pentru reciclarea 
navelor în siguranţă şi raţională din punct de vedere ecologic; 
Rezoluţia 3: Promovarea cooperării şi asistenţei tehnice; 
Rezoluţia 4: Activitatea viitoare a OMI privind Convenţia internaţională de la Hong Kong 
din 2009 pentru reciclarea navelor în siguranţă şi raţională din punct de vedere ecologic; 
Rezoluţia 5: Implementarea anticipată a standardelor tehnice ale Convenţiei internaţionale 
de la Hong Kong din 2009 pentru reciclarea navelor în siguranţă şi raţională din punct de 
vedere ecologic;  
Rezoluţia 6: Explorarea şi monitorizarea celor mai bune practici pentru îndeplinirea 
cerinţelor Convenţiei internaţionale de la Hong Kong din 2009 pentru reciclarea navelor în 
siguranţă şi raţională din punct de vedere ecologic. 

  
Alte organizaţii 

 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  
1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 437 din 7 aprilie 2009 pentru 

publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi 
echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul 
IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.219(82) a 
Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006 şi, respectiv, prin Rezoluţia 
MEPC.166(56) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 13 iulie 2007, publicat în 
MOf nr. 289 din 04.05.2009 (Anexa este publicată în MOf nr. 289bis din 04.05.2009) 

Data intrării în vigoare: 04.05.2009
  

2.  Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 594 din 7 mai 2009 privind aprobarea 
Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru 
România, publicat în MOf nr. 315 din 12.05.2009 

Data intrării în vigoare: 12.05.2009
  

3. Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, 
în vederea adoptării/aprobării, publicată în MOf nr. 319 din 14.05.2009 

Data intrării în vigoare: 14.05.2009
  

4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 544 din 22 aprilie 2009 pentru 
modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor 
tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în MOf nr. 326 din 15.05.2009 (Anexa 
este publicată în MOf nr. 326bis din 15.05.2009) 

Data intrării în vigoare: 15.05.2009
  

5. Hotărârea Guvernului nr. 513 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în MOf nr. 333 
din 19.05.2009 

Data intrării în vigoare: 19.05.2009
Data aplicării: 21.07.2009

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


