
 
 

NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.02.2008 – 
29.02.2008 

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

1. Regulamentul (CE) nr. 181/2008 al Comisiei din 28 februarie 2008 de stabilire a 
anumitor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al 
Consiliului privind politica capacității flotelor comunitare în vederea promovării 
transportului pe căile navigabile interioare; publicat în JOUE seria L nr. 56 din 
29.02.2008 * 
                                                                        Data intrării în vigoare: 20.03.2008 

  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
 - 
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 - 
  

CEE/ONU 
1. Comunicatul de presă ECE/TRANS/08/P02 din 12.02.2008 privind Acordul 

european privind transportul internaţional de mărfuri periculoase pe căile 
navigabile interioare (ADN).                                                                   Data 
intrării în vigoare: 29.02.2008 

Data aplicării regulilor: 28.02.2009
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1. Hotărârea Guvernului nr. 133/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor 
destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate 
vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea 
măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la 
acestea, în scopul protecției atmosferei, publicată în MOf nr. 116 din 14.02.2008* 

Data intrării în vigoare: 14.02.2008
  

2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 234/2007 pentru acceptarea 
amendamentelor la Codul pentru efectuarea în siguranță a transportului mărfurilor 
și persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptate de 
Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.237(82) a Comitetului 
Securității Maritime din 1 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 158 din 



29.02.2008* 
Data intrării în vigoare: 29.02.2008

 
3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 236/2007 pentru acceptarea 

amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 
pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă 
Internațională prin Rezoluția MSC.204(81) a Comitetului Securității Maritime din 
18 mai 2006, publicat în MOf nr. 158 din 29.02.2008* 

Data intrării în vigoare: 29.02.2008
  

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



 

 


