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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.07.2009 – 31.07.2009 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

  
1. Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 

2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul 
procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare 
cu control - Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra, publicat în 
JOUE seria L nr. 188 din 18.07.2009 

Data intrării în vigoare: 09.08.2009 
 
NOTĂ: Acest regulament amendează diferite directive şi regulamente UE, dintre care cele menţionate la pct. 
6.1 şi 6.2 din anexa la regulament sunt relevante pentru activitatea MTI/ANR. Deoarece amendamentele aduse 
în scopul adaptării actelor în cauză la procedura de reglementare cu control privesc numai procedura 
Comitetului pentru siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave (Comitetul COSS), instituit prin 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, acestea nu 
necesită transpunere din partea statelor membre, în cazul directivelor. 

  
Directive 

 - 
  

Alte acte 
 - 
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 [Raportul sesiunii 59 a MEPC (Londra, 13-17 iulie 2009) urmează să fie publicat] 
  
  

Alte organizaţii 
 - 
 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 766 din 29 iunie 2009 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia 
internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendat, 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.240(83) a Comitetului 
Securităţii Maritime din 12 octombrie 2007, publicat în MOf nr. 464 din 06.07.2009 

Data intrării în vigoare: 06.07.2009
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 767 din 29 iunie 2009 privind 
publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru transportul în siguranţă 
al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, 
în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MSC.241(83) a Comitetului Securităţii Maritime din 12 
octombrie 2007, publicat în MOf nr. 464 din 06.07.2009 

Data intrării în vigoare: 06.07.2009
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3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 768 din 29 iunie 2009 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 Rezoluţia MSC.239(83) a Comitetului Securităţii Maritime din 12 
octombrie 2007, publicat în MOf nr. 464 din 06.07.2009 

Data intrării în vigoare: 06.07.2009
  

4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 742 din 22 iunie 2009 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind 
aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în MOf nr. 475 
din 09.07.2009 

Data intrării în vigoare: 09.07.2009
 
  

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


