NOUTĂŢI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.07.2008 – 31.07.2008
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Directive
1. Directiva 2008/67/CE a Comisiei din 30 iunie 2008 de modificare a Directivei 96/98/CE a
Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în JOUE seria L 171 din 01.07.2008
Data intrării în vigoare: 21.07.2008
Termenul de transpunere: 21.07.2009
Alte acte
1. Propunere de „Directivă a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia
Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din
Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia privind munca din domeniul maritim, din 2006, şi
de modificare a Directivei 1999/63/CE” - doc. COM (2008) 422 din 02.07.2008
2. Poziţia comună (CE) nr. 15/2008 adoptată de Consiliu la 6 iunie 2008 în vederea adoptării
Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului din … de modificare a
Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare
privind traficul navelor maritime, publicată în JOUE seria C 184E din 22.07.2008
3. Poziţia comună (CE) nr. 16/2008 adoptată de Consiliu la 6 iunie 2008 în vederea adoptării
Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului din … privind normele și
standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și
pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (reformare), publicată în JOUE
seria C 184E din 22.07.2008
4. Poziţia comună (CE) nr. 17/2008 adoptată de Consiliu la 6 iunie 2008 în vederea adoptării
Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului din … de instituire a
principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de
transport maritim și de modificare a Directivelor 1999/35/CE și 2002/59/CE, publicată în
JOUE seria C 184E din 22.07.2008
5. Poziţia comună (CE) nr. 18/2008 adoptată de Consiliu la 6 iunie 2008 în vederea adoptării
Regulamentului (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului din … privind
normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor
(reformare), publicată în JOUE seria C 190E din 29.07.2008
6. Poziţia comună (CE) nr. 19/2008 adoptată de Consiliu la 6 iunie 2008 în vederea adoptării
Regulamentului (CE) nr. …/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din … privind
răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, publicată în JOUE
seria C 190E din 29.07.2008
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ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE : ACTE INTERNAŢIONALE
OMI
CEE/ONU
1. Rezoluţia nr. 64 : „Amendamentul nr.1 la Rezoluţia nr. 61 privind Recomandările referitoare la
prescripţiile tehnice, armonizate la nivel european, aplicabile navelor de navigaţie interioară” –
doc. ECE/TRANS/SC.3/172/Amend.1
Data intrării în vigoare: conform deciziei fiecărui guvern
ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1. Ordinul ministrului transporturilor nr. 813/2008 privind procedurile de inspecție și
supraveghere a operării navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate și substanțe
lichide nocive în terminalele din porturile românești, publicat în MOf nr. 492 din 01.07.2008*
Data intrării în vigoare: 01.07.2008
2. Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor
navigabile interioare ale României, publicată în MOf nr. 505 din 04.07.2008*
Data intrării în vigoare: 04.07.2008
3. Hotărârea Guvernului nr.741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome
„Administrația română a serviciilor de trafic aerian” — ROMATSA, publicat în MOf nr.529
din 14.07.2008 (Conţine şi atribuţii pentru ANR – Centrul Maritim de Coordonare)*
Data intrării în vigoare: 13.08.2008

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