
ANR-DAERI-SASL 1

 

NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.11.2008 – 30.11.2008 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

1. Regulamentul (CE) nr. 1100/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 
octombrie 2008 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul 
transporturilor rutiere şi pe căi navigabile interioare (versiune codificată), publicat în JOUE 
seria L nr. 304 din 14.11.2008 

Data intrării în vigoare: 04.12.2008
  

2. Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 
octombrie 2008 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac 
obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de 
reglementare cu control - Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea întâi, 
publicat în JOUE seria L nr. 311 din 21.11.2008 

Data intrării în vigoare: 11.12.2008 
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 
 - 

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 - 

Alte organizaţii 
 - 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

1. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.267/2008 pentru aprobarea regulilor de desfăşurare 
a operaţiunilor de scafandrerie în porturi şi în apele naţionale navigabile ale României, 
publicat în MOf nr. 749 din 06.11.2008  

Data intrării în vigoare: 06.11.2008
  

2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la 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. 749 din 06.11.2008  

Data intrării în vigoare: 06.11.2008
 

3. Legea nr. 288/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) 
referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, 
adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale, publicat în 
MOf nr. 780 din 21.11.2008  

Data intrării în vigoare: 24.11.2008
 
Notă:  * Textul acestor acte normative poate fi consultat pe pagina externă de noutăţi legislative. 


