NOUTĂŢI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.03.2009 – 31.03.2009

UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
1. Regulamentul (CE) nr. 169/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea
regulilor de concurenţă transporturilor feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare
(versiune codificată), publicat în JOUE seria L nr. 61 din 05.03.2009
Data intrării în vigoare: 25.03.2009
2. Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea
articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii şi practici
concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorţii) (versiune codificată),
publicat în JOUE seria L nr. 79 din 25.03.2009
Data intrării în vigoare: 14.04.2009
3. Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie
2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, a anumitor acte care fac obiectul
procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de
reglementare cu control - Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a doua,
publicat în JOUE seria L nr. 87 din 31.03.2008
Data intrării în vigoare: 20.04.2009
NOTĂ: Acest regulament amendează diferite directive şi regulamente UE care sunt
relevante pentru activitatea ANR. Deoarece modificările aduse în scopul adaptării actelor
în cauză la procedura de reglementare cu control privesc numai procedura comitetului,
acestea nu necesită transpunere din partea statelor membre, în cazul directivelor.
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), publicată în JOUE seria C 51 din 04.03.2009
2. Decizia Comisiei din 4 martie 2009 de autorizare a statelor membre să adopte anumite
derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C (2009) 1327]
(2009/240/CE), publicată în JOUE seria L 71 din 17.03.2009
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE : ACTE INTERNAŢIONALE
OMI
Rezoluţia adoptată la sesiunea 35 a FAL (Londra, 12 - 16 ianuarie 2009):
FAL.10(35) - Amendments to the annex to the Convention on facilitation of international
maritime traffic, 1965
Data intrării în vigoare:15.05.2010
Alte organizaţii
-

ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 183 din 24 februarie 2009 privind
publicarea acceptării Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspecţii,
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.133(76) a Comitetului
Securităţii Maritime din 12 decembrie 2002, şi a amendamentelor la acestea, adoptate de
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.158(78) a Comitetului Securităţii
Maritime din 20 mai 2004, publicat în MOf nr. 153 din 12.03.2009 *
Data intrării în vigoare: 12.03.2009
2. Legea nr. 42 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval, publicată în MOf
nr. 171 din 19.03.2009 *
Data intrării în vigoare: 19.03.2009
3. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 250 din 10 martie 2009 privind
înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene
armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în MOf nr.
187 din 25.03.2009 *
Data intrării în vigoare: 25.03.2009
Notă: * Textul acestor acte normative poate fi consultat pe pagina externă de noutăţi legislative.
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