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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.12.2008 – 31.12.2008 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 - 
  

Directive 
1. Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare), publicată în JOUE seria L 323 
din 03.12.2008 

Data intrării în vigoare: 23.12.2008
  

2. Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în JOUE seria L 328 
din 06.12.2008 

Data intrării în vigoare: 26.12.2008
Termenul de transpunere: 26.12.2010

  
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 308 din 03.12.2008 

  
2. Poziţia comună (CE) nr. 29/2008 adoptată de către Consiliu la 9 decembrie 2008 în vederea 

adoptării Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din … privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, publicată în JOUE 
seria C 330E din 30.12.2008 

  
3. Poziţia comună (CE) nr. 30/2008 adoptată de către Consiliu la 9 decembrie 2008 în vederea 

adoptării Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din … privind 
respectarea obligaţiilor statelor de pavilion, publicată în JOUE seria C 330E din 30.12.2008 

  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
1. [Raportul sesiunii 85 a MSC (Londra, 26 nov. - 5 dec. 2008) urmează să fie publicat] 

  
Alte organizaţii 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
 

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, 
publicată în MOf nr. 825 din 08.12.2008  

Data intrării în vigoare: 08.12.2008
  

2. Legea nr. 287/2008 pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, publicată în MOf nr. 830 
din 10.12.2008  

Data intrării în vigoare: 13.12.2008
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3. Legea nr. 292/2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul 
multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului 
Europa—Caucaz—Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, 
care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 
2007, publicată în MOf nr. 831 din 10.12.2008  

Data intrării în vigoare: 13.12.2008
  

4. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.494/2008 privind aprobarea Evaluărilor de securitate 
a facilităţilor portuare aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” 
— S.A. Constanţa pentru zona de interes Portul Constanţa, publicat în MOf nr. 842 din 
15.12.2008  

Data intrării în vigoare: 15.12.2008
  

5. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.509/2008 privind publicarea acceptării 
amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru 
transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MSC.177(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 10 
decembrie 2004, publicat în MOf nr. 848 din 17.12.2008  

Data intrării în vigoare: 17.12.2008
  

6. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru 
navele de navigaţie interioară, publicat în MOf nr. 858 din 19.12.2008 (Anexele nr.1-10 sunt 
publicate în MOf nr. 858 bis din 19.12.2008) 

Data intrării în vigoare: 19.12.2008
  

7. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.514/2008 pentru publicarea acceptării 
amendamentelor la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea 
serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
rezoluţiile MSC.156(78) şi MSC.180(79) ale Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 
2004, respectiv 9 decembrie 2004, publicat în MOf nr. 874 din 23.12.2008  

Data intrării în vigoare: 23.12.2008
  

8. Ordin al ministrului transporturilor nr. 1.516/2008 privind publicarea acceptării Standardelor 
pentru proprietarii de nave cu privire la inspecţia şi întreţinerea capacelor gurilor de magazie 
de la vrachiere, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia 
MSC.169(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 9 decembrie 2004, publicat în MOf nr. 
877 din 24.12.2008  

Data intrării în vigoare: 24.12.2008
  

 
Notă:  * Textul acestor acte normative poate fi consultat pe pagina externă de noutăţi legislative. 


