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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.08.2010 – 31.08.2010 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
  

 - 
  

Decizii 
  

1. Decizia nr. 661/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare), 
publicată în JOUE seria L nr. 204 din 05.08.2010 

Data intrării în vigoare: 25.08.2010
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
  

1. Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/25/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă şi administrativă 
a statelor membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement (Publicarea titlurilor şi a 
referinţelor standardelor armonizate în temeiul directivei) (2010/C 229/02), publicată în 
JOUE seria C nr. 229 din 25.08.2010 

  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 - 
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
  
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1199 din 23.07.2010 privind intrarea în vigoare a 
unor tratate internaţionale, publicat în M.Of. nr. 554 din 06.08.2010 

Obs.: Conform art. 4, la data de 28 mai 2010 a intrat în vigoare Protocolul dintre 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei 
privind regulile de navigaţie pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigaţie 
aparţinând autorităţilor de frontieră ale României şi Ucrainei, precum şi modul de 
cooperare pe timpul executării pazei şi supravegherii frontierei de stat româno-
ucrainene, semnat la Ialta la 22 octombrie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 406/2010, publicată în M.Of. nr. 336 din 20.05.2010 
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2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 635 din 13 august 2010 pentru 
stabilirea porturilor, a căilor navigabile interioare, a zonelor sau porţiunilor din aceste zone, 
precum şi a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu, publicat în 
M.Of. nr. 590 din 19.08.2010 

Data intrării în vigoare: 19.08.2010
 

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 636 din 13 august 2010 pentru 
aprobarea Regulamentului portuar-cadru, publicat în M.Of. nr. 590 din 19.08.2010 
 

Data intrării în vigoare: 18.10.2010
  

4. Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor, publicată în M.Of. nr. 606 din 26.08.2010  

Data intrării în vigoare: 29.08.2010
 

5. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 634 din 13 august 2010 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea 
Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.176(58) a 
Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la 10 octombrie 2008, publicat în M.Of. nr. 
606 din 26.08.2010 (anexa ordinului este publicată în M.Of. nr. 606 bis din 26.08.2010) 

Data intrării în vigoare: 26.08.2010
 

6. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 633 din 13 august 2010 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de 
azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008), adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.177(58) a Comitetului pentru Protecţia 
Mediului Marin din 10 octombrie 2008, publicat în M.Of. nr. 608 din 27.08.2010 (anexa 
ordinului este publicată în M.Of. nr. 608 bis din 27.08.2010) 

Data intrării în vigoare: 27.08.2010
 

 


