NOUTĂŢI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.04.2010 – 30.04.2010
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Decizii
Directive
Alte acte
1. Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/25/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului 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 99/08), publicată în JOUE seria C nr. 99 din
17.04.2010

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE : ACTE INTERNAŢIONALE
OMI
1. Conferinţa internaţională privind revizuirea Convenţiei HNS, Londra, 26 - 30 aprilie 2010:
Protocolul din 2010 la Convenţia internaţională din 1996 privind răspunderea şi
despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanţelor nocive
şi potenţial periculoase (Convenţia HNS)
2. Pe 29 aprilie 2010 a fost depus la OMI ultimul instrument de ratificare necesar pentru
îndeplinirea condiţiilor de intrare în vigoare, la 28 iulie 2010, a următoarelor instrumente:
 Protocolul din 2005 la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva
siguranţei navigaţiei maritime;
 Protocolul din 2005 la Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva
siguranţei platformelor fixe situate pe platoul continental.

Alte organizaţii:
-
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ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 247 din 26 martie 2010 pentru
stabilirea procedurii de constituire a garanţiilor financiare şi de disponibilizare a sumelor,
aprobarea modelului certificatului de garanţie financiară, precum şi stabilirea procedurii de
emitere a certificatului de garanţie financiară în caz de abandon al navigatorilor, publicat în
MOf nr. 227 din 12.04.2010
Data intrării în vigoare: 11.06.2010
2. Hotărârea Guvernului nr. 267 din 31 martie 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în MOf nr. 243 din 16.04.2010
(Anexele nr. 1-3 sunt publicate în MOf nr. 243bis din 16.04.2010)
Data intrării în vigoare: 16.04.2010
3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 215 din 17 martie 2010 pentru
publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile privind programul intensificat de
inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere [Rezoluţia A.744(18), aşa
cum a fost amendată], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.
261(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008, publicat în MOf nr. 268 din
26.04.2010 (Anexa la ordin este publicată în MOf nr. 268bis din 26.04.2010)
Data intrării în vigoare: 26.04.2010
4. Actul nr. 248 din 26 aprilie 2010. Emitent: Parlamentul României .
Rectificare referitoare la “Legea nr. 248/2004 privind acceptarea amendamentelor la
Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor
pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Adunării A.910
(22) la Londra la 29 noiembrie 2001”, în anexa Rezoluţiei A.910(22), publicată în MOf nr.
268 din 26.04.2010
Data intrării în vigoare: 26.04.2010
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