
 
 

NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.04.2008 – 
30.04.2008 

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

1. Regulamentul (CE) nr. 324/2008 al Comisiei din 9 aprilie 2008 de stabilire a 
procedurilor revizuite de desfășurare a inspecțiilor efectuate de către Comisie în 
domeniul securității maritime, publicat în JOUE seria L nr. 98 din 10.04.2008. 
(abrogă Regulamentul (CE) nr. 884/2005*) 

Data intrării în vigoare: 30.04.2008
  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
1. Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/25/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislativă și 
administrativă a statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement 
(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei) 
– doc. 2008/C 109/05 publicat în JOUE seria C nr. 109 din 30.04.2008 

  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
  

A. Lista rezoluţiilor adoptate la sesiunea 57 a MEPC (Londra, 31.03 – 
04.04.2008): 

  
1. MEPC.169(57) – Procedure for approval of ballast water management systems 

that make use of active substances (G9) 
Data intrării în vigoare: 04.04.2008

  
2. MEPC.170(57) – Guidelines for exhaust gas cleaning systems 

Data intrării în vigoare: 04.04.2008
  

3. MEPC.171(57) – Designation of „The Papahānaumokuākea Marine National 
Monument” as a Particularly Sensitive Sea Area 

Data intrării în vigoare: 04.04.2008
  

4. MEPC.172(57) – Establishment of the date on which regulation 5(1)(a) of 
MARPOL Annex V in respect of the Mediterranean Sea area special area shall 



take effect 
Data intrării în vigoare: 01.05.2009

  
B. Circulara FAL.3/Circ.190 din 16.04.2008 - OMI face cunoscut că Romania a 

notificat diferenţele dintre prevederile legislaţiei UE şi standardele cuprinse în 
Convenţia FAL 1965 

  
  

Alte organizaţii 
 - 
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1. Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului transporturilor nr. 
18/443/2008 privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de 
persoane, publicat în MOf nr. 334 din 30.04.2008* 

Data intrării în vigoare: 30.04.2008
  
  

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



 


