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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.06.2008 – 30.06.2008 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

1. Regulamentul (CE) nr. 536/2008 al Comisiei din 13 iunie 2008 de stabilire a modalităților 
de aplicare a articolului 6 alineatul (3) și a articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 782/2003 
al Parlamentului European și al Consiliului privind interzicerea compușilor organostanici pe 
nave și de modificare a acestuia, publicat în JOUE seria L nr. 156 din 14.06.2008* 

Data intrării în vigoare: 04.07.2008
  

2. Regulamentul (CE) nr. 540/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de modificare a anexei II la 
Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității în 
ceea ce privește formatele sau modelele, publicat în JOUE seria L nr. 157 din 17.06.2008* 

Data intrării în vigoare: 07.07.2008
  

Directive 
1. Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de 

instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin 
(Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”), publicată în JOUE seria L nr. 164 din 
25.06.2008 

Data intrării în vigoare: 15.07.2008
Termenul de transpunere: 15.07.2010

                                                                             (Ministerul Mediului)    
  

2. Directiva 2008/59/CE a Consiliului din 12 iunie 2008 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, publicată în 
JOUE seria L nr. 166 din 27.06.2008 

Data intrării în vigoare: 27.06.2008
Termenul de transpunere: 30.12.2008

  
Alte acte 

 - 
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
  

A. Lista rezoluţiilor adoptate la sesiunea 84 a MSC (Londra, 07 – 16.05.2008): 
1. MSC.255(84) – Adoption of the Code of the international standards and recommended 

practices for a safety investigation into a marine casualty or marine incident (Casualty 
Investigation Code) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2010.
Conform circularei MSC-MEPC.3/Circ.2 din 13.06.2008, statele sunt invitate să înceapă 

deja implementarea codului, pe bază voluntară.
  

2. MSC.256(84) – Adoption of amendments to the International convention for the safety of 
life at sea, 1974, as amended 

Data intrării în vigoare: 01.01.2010
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3. MSC.257(84) – Adoption of amendments to the International convention for the safety of 
life at sea, 1974, as amended 

Data intrării în vigoare: 01.01.2010
4. MSC.258(84) – Adoption of amendments to the Protocol of 1988 relating to the 

International convention for the safety of life at sea, 1974 
Data intrării în vigoare: 01.01.2010

  
5. MSC.259(84) – Adoption of amendments to the International code of safety for high-speed 

craft, 1994 (1994 HSC Code)                                          Data intrării în vigoare: 01.01.2010 
  

6. MSC.260(84) – Adoption of amendments to the International code of safety for high-speed 
craft, 2000 (2000 HSC Code)                                          Data intrării în vigoare: 01.01.2010 

  
7. MSC.261(84) – Adoption of amendments to the Guidelines on the enhanced programme of 

inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers (resolution A.744(18), as 
amended)                                                                          Data intrării în vigoare: 01.01.2010 

  
8. MSC.262(84) – Adoption of amendments to the International Maritime Dangerous Goods 

(IMDG) Code                                                                   Data intrării în vigoare: 01.01.2010 
  

9. MSC.263(84) – Revised performance standards and functional requirements for the long-
range identification and tracking (LRIT) of ships 

Data intrării în vigoare: 16.05.2008
  

10. MSC.264(84) – Establishment of the international LRIT data exchange on an interim basis 
Data intrării în vigoare: 16.05.2008

  
11. MSC.265(84) – Amendments to the Revised guidelines for approval of sprinkler systems 

equivalent to that referred to in SOLAS regulation II-2/12 (resolution A.800(19)) 
Data intrării în vigoare: 09.05.2008

  
12. MSC.266(84) – Code of safety for special purpose ships, 2008 

Data intrării în vigoare:13.05.2008
  

B. Scrisoarea circulară nr.2882 din 1 iunie 2008 - România apare pe lista statelor membre 
IMO care s-au oferit (voluntar) pentru auditul efectuat de către OMI 

  
Alte organizaţii 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative 
privind transportul naval,  publicată în MOf nr. 425 din 06.06.2008 

Data intrării în vigoare: 06.06.2008
  

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului 
nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării 
tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de 
Adunarea Organizației Maritime Internaționale, publicată în MOf nr. 471 din 26.06.2008* 

Data intrării în vigoare: 26.06.2008
  

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