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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.08.2008 – 31.08.2008 
 

 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 
  
Regulamente 

1. Regulamentul (CE) nr. 755/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a anexei II la 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea 
calificării profesionale, publicat în JOUE seria L nr. 205 din 01.08.2008 

Data intrării în vigoare: 21.08.2008
  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
1. Poziţia comună (CE) nr. 20/2008 adoptată de Consiliu la 6 iunie 2008 în vederea adoptării 

Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului din … privind controlul 
statului portului (reformare), publicată în JOUE seria C 198 E din 05.08.2008 

  
  
  
  
  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 - 
  

Alte organizaţii 
 - 
  
  
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
  

1. Ordinul ministrului transporturilor nr. 990/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor 
la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptate 
de Organizația Maritimă Internațională prin anexa nr. 1 la Rezoluția MSC.217(82) a 
Comitetului Securității Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 613 din 
20.08.2008 

Data intrării în vigoare: 20.08.2008
  

2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 991/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor 
la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, 
amendat, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.223(82) a 
Comitetului Securității Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 613 din 
20.08.2008 

Data intrării în vigoare: 20.08.2008
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3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 987/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor 

la Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al 
gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin 
Rezoluția MSC.220(82) a Comitetului Securității Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în 
MOf nr. 614 din 20.08.2008 

Data intrării în vigoare: 20.08.2008
  

4. Ordinul ministrului transporturilor nr. 988/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor 
la Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de 
Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.221(82) a Comitetului Securității 
Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 614 din 20.08.2008 

Data intrării în vigoare: 20.08.2008
  

5. Ordinul ministrului transporturilor nr. 989/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor 
la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru 
prevenirea poluării (Codul ISM), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin 
Rezoluția MSC.195(80) a Comitetului Securității Maritime din 20 mai 2005, publicat în MOf 
nr. 614 din 20.08.2008 

Data intrării în vigoare: 20.08.2008
  

6. Ordinul ministrului transporturilor nr. 992/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor 
la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizația 
Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.218(82) a Comitetului Securității Maritime din 8 
decembrie 2006, publicat în MOf nr. 615 din 21.08.2008 

Data intrării în vigoare: 21.08.2008 

  
7. Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului transporturilor nr. 

344/1.001 pentru aprobarea modului de operare și de funcționare a Fișierului navelor și 
ambarcațiunilor de pescuit, publicat în MOf nr. 618 din 22.08.2008 (Conţine şi atribuţii pentru 
ANR) 

Data intrării în vigoare: 22.08.2008
  

8. Hotărârea Guvernului nr. 914/2008 pentru aprobarea Acordului administrativ privind 
cooperarea între Ministerul Transporturilor din România și Comisia Centrală pentru Navigație 
pe Rin privind brevetele de conducător de navă și certificatele de utilizator radar, semnat la 
Strasbourg la 29 mai 2008, publicat în MOf nr. 629 din 29.08.2008 

Data intrării în vigoare: 29.08.2008
 
 
Notă:  * Textul acestor acte normative poate fi consultat pe pagina externă de noutăţi legislative. 
 
 


