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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2008 – 31.10.2008 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 - 
  

Directive 
 - 
 

Alte acte 
 

1. Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 479/92 al 
Consiliului privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de 
acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie 
(„consorții”), publicată în JOUE seria C 266 din 21.10.2008

  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 

 Lista rezoluţiilor adoptate la sesiunea 58 a MEPC (Londra, 06-10.10.2008): 
  

1. MEPC.173(58) - Guidelines for ballast water sampling (G2) 
Data intrării în vigoare: 10.10.2008

  
2. MEPC.174(58) - Guidelines for approval of ballast water management systems (G8) 

Data intrării în vigoare: 10.10.2008
  

3. MEPC.175(58) - Information reporting on type approved ballast water management systems 
Data intrării în vigoare: 10.10.2008

  
4. MEPC.176(58) - Amendments to the annex of the Protocol of 1997 to amend the 

International convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the 
Protocol of 1978 relating thereto (revised MARPOL Annex VI) 

Data intrării în vigoare: 01.07.2010
  

5. MEPC.177(58) - Amendments to the Technical code on control of emission of nitrogen 
oxides from marine diesel engines (NOx Technical Code 2008) 

Data intrării în vigoare: 01.07.2010
  
  

Alte organizaţii 
 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul 
internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la 
Geneva la 26 mai 2000, publicată în MOf nr. 675 din 01.10.2008 (Obs.: Textul acordului 
este publicat în MOf nr. 675 bis din 01.10.2008) 

Data intrării în vigoare: 04.10.2008
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2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.223/2008 pentru modificarea art. 5 alin. (3) din 
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 322/2006 privind 
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, 
publicat în MOf nr. 680 din 03.10.2008  

Data intrării în vigoare: 03.10.2008
  

3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru 
activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu 
acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în MOf nr. 707 din 17.10.2008  

Data intrării în vigoare: 17.10.2008
 

4. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.280/2008 privind modificarea anexei la Ordinul 
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 207/2003 pentru aprobarea 
formei şi conţinutului Documentului de conformitate, Documentului de conformitate 
interimar, Certificatului de management al siguranţei şi Certificatului de management al 
siguranţei interimar, publicat în MOf nr. 716 din 22.10.2008  

Data intrării în vigoare: 22.10.2008
 

5. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.313/2008 privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru 
aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim 
român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă, publicat în MOf nr. 739 
din 31.10.2008  

Data intrării în vigoare: 31.10.2008
 
Notă:  * Textul acestor acte normative poate fi consultat pe pagina externă de noutăţi legislative. 


