
 
 

NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.03.2008 – 
31.03.2008 

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 
 - 

  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
1. Propunerea de „Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare 

a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor 
sancțiuni în caz de încălcare” – doc. COM (2008) 134 din 11.03.2008 

  
2. Propunerea de „Directivă a Consiliului de adaptare a Directivei 2006/87/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru 
navele de navigație interioară, ca urmare a aderării Republicii Bulgaria și a 
României” – doc. COM (2008) 149 din 19.03.2008 

  
3. Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind 

propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
normele şi standardele comune destinate organizaţiilor de inspecţie şi control al 
navelor, precum şi activităţilor relevante ale administraţiilor maritime (reformare) 
– doc. COM (2005) 587, împreună cu Poziţia Parlamentului European adoptată în 
primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării respectivei directive, 
publicate în JOUE seria C nr. 74 E din 20.03.2008 

  
4. Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la 

propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
controlul exercitat de statul portului (reformulare) – doc. COM (2005) 588, 
împreună cu Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 
2007 în vederea adoptării respectivei directive, publicate în JOUE seria C nr. 74 E 
din 20.03.2008 

  
5. Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind 

propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi 
informare privind traficul navelor maritime – doc. COM (2005) 589, împreună cu 
Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în 
vederea adoptării respectivei directive, publicate în JOUE seria C nr. 74 E din 
20.03.2008 

  
6. Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind 



propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a 
principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din 
sectorul de transport maritim şi de modificare a Directivelor 1999/35/CE şi 
2002/59/CE – doc. COM (2005) 590, împreună cu Poziţia Parlamentului European 
adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării respectivei 
directive, publicate în JOUE seria C nr. 74 E din 20.03.2008 

  
7. Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare sau pe căi 
navigabile interioare – doc. COM (2005) 592, împreună cu Poziţia Parlamentului 
European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării 
respectivului regulament, JOUE seria C nr. 74 E din 20.03.2008 
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 

  

OMI 
 - 
  

Alte organizaţii 
 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1. Ordinul ministrului transporturilor nr. 235/2008 privind acceptarea Codului 
internațional pentru transportul în siguranță al combustibilului nuclear iradiat, 
plutoniului și deșeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la 
bordul navelor (Codul INF), adoptat de OMI prin Rezoluția MSC.88(71) a 
Comitetului Securității Maritime din 27 mai 1999, precum și a amendamentelor la 
acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile 
MSC.118(74), MSC.135(76) și MSC.178(79) ale Comitetului Securității Maritime 
din anii 2001, 2002 și, respectiv, 2004, publicat în MOf nr. 165 din 04.03.2008* 

Data intrării în vigoare: 04.03.2008
  

2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 237/2008 pentru acceptarea 
amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții 
omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de OMI prin Rezoluția 
MSC.202(81) a Comitetului Securității Maritime din 19 mai 2006, publicat în 
MOf nr. 165 din 04.03.2008* 

Data intrării în vigoare: 04.03.2008
 

3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 221/2008 pentru acceptarea 
amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a 
navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la 
Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de OMI 
prin Rezoluția MSC.203(81) a Comitetului Securității Maritime din 18 mai 2006, 
precum și a amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și 
efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de OMI prin Rezoluția 
MSC.209(81) a Comitetului Securității Maritime din 18 mai 2006, publicat în 



MOf nr. 171 din 05.03.2008*                                           Data intrării în vigoare: 
05.03.2008 

  
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în 

MOf nr. 180 din 10.03.2008. (La art. 32(2) şi art. 34(2) – atribuţii pentru ANR)* 
Data intrării în vigoare: 10.03.2008

  
5. Ordinul ministrului transporturilor nr. 341/2008 privind reglementarea modului de 

desfășurare a traficului navelor de navigație interioară în rada Sulina și în porturile 
Constanța și Midia, publicat în MOf nr. 209 din 18.03.2008* 

Data intrării în vigoare: 18.03.2008
  

6. Legea nr. 28/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind 
dezvoltarea autostrăzilor maritime în regiunea Organizației pentru Cooperare 
Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007, 
publicată în MOf nr. 213 din 20.03.2008*  
Data intrării în vigoare: 23.03.2008 

  
7. Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2008 pentru aprobarea Normelor 

privind stabilirea echipajului minim de siguranță pentru navele maritime care 
arborează pavilion român, publicat în MOf nr. 230 din 25.03.2008* 

Data intrării în vigoare: 25.03.2008
  

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



 


