
ANR-DAERI-SASL 1

 

NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.09.2010 – 30.09.2010 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
  

1. Regulamentul (UE) nr. 801/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 privind aplicarea 
articolului 10 alineatul (3) din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului în ceea ce priveşte criteriile privind statul de pavilion, publicat în JOUE seria L 
nr. 241 din 14.09.2010 

Data intrării în vigoare: 04.10.2010
Data aplicării: 01.01.2011

  
2. Regulamentul (UE) nr. 802/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 de punere în aplicare a 

articolului 10 alineatul (3) şi a articolului 27 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind performanţa companiei, publicat în JOUE seria L nr. 241 
din 14.09.2010 

Data intrării în vigoare: 04.10.2010
Data aplicării: 01.01.2011

  
Decizii 

  
 - 
  

Directive 
  

1. Directiva 2010/61/UE a Comisiei din 2 septembrie 2010 de adaptare, pentru prima dată, la 
progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în JOUE seria L 
nr. 233 din 03.09.2010 

Data intrării în vigoare: 23.09.2010
Termenul de transpunere: 30.06.2011

  
Alte acte 

  
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui 

program de susţinere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate - 
COM(2010)494 final - publicată de Comisie la 29.09.2010 

  
  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 [Raportul sesiunii 61 a MEPC (Londra, 27 septembrie - 1 octombrie 2010) urmează să fie 
publicat] 

  
  

Alte organizaţii: 
  
 - 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 811 din 04 august 2010 privind controlul statului portului, 
publicată în M.Of. nr. 617 din 01.09.2010  

Data intrării în vigoare: 01.01.2011
  

2. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 676 din 30 august 2010 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 anexa nr. 1 la Rezoluţia MSC.269(85) a Comitetului Securităţii Maritime 
din 4 decembrie 2008 şi a amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia 
internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.270(85) a Comitetului Securităţii 
Maritime din 4 decembrie 2008, publicat în M.Of. nr. 628 din 07.09.2010  

Data intrării în vigoare: 07.09.2010
  

3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 677 din 30 august 2010 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.282(86) a Comitetului Securităţii Maritime din 5 iunie 
2009, publicat în M.Of. nr. 628 din 07.09.2010  

Data intrării în vigoare: 07.09.2010
  

4. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 678 din 30 august 2010 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia 
internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.283(86) a Comitetului Securităţii Maritime din 
5 iunie 2009, publicat în M.Of. nr. 628 din 07.09.2010  

Data intrării în vigoare: 07.09.2010
  

5. Ordinul ministrului afacerilor externe nr. A/6932 din 18 august 2010 pentru publicarea 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1929(2010) privind 
neproliferarea, publicat în M.Of. nr. 634 din 09.09.2010 (dispoziţii referitoare la nave 
maritime sunt cuprinse în paragrafele 8, 14, 15, 16, 18 şi 20 din Rezoluţia nr.1929(2010) 
adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6335-a întruniri la 9 iunie 2010) 
 

Data intrării în vigoare: 09.09.2010
  

6. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 709 din 10 septembrie 2010 privind 
aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi 
limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al 
statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, 
publicat în M.Of. nr. 659 din 24.09.2010  

Data intrării în vigoare: 24.09.2010
  

7. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675 din 31 august 2010 pentru 
publicarea acceptării Codului internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea 
intactă (Codul IS din 2008), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.267(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008, publicat în M.Of. 
nr. 663 din 28.09.2010 (anexa ordinului este publicată în M.Of. nr. 663 bis din 28.09.2010) 
 

Data intrării în vigoare: 28.09.2010
 


