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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2019 – 31.05.2019 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/838 al Comisiei din 20 februarie 2019 

privind specificațiile tehnice pentru sistemele de urmărire și reperare a navelor și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 415/2007, publicat în JOUE seria L nr. 138 din 
24.05.2019 

Data intrării în vigoare: 25.05.2019 
Data aplicării: 13.06.2020 

Decizii 
  

1 Decizia (UE) 2019/851 a Consiliului din 14 mai 2019 privind poziția care urmează să fie 
luată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale cu ocazia 
celei de a 74-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin și a celei de a 101-a 
sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă în ceea ce privește adoptarea unor 
amendamente la anexa II la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către 
nave, a unor amendamente la Codul internațional din 2011 privind programul de inspecții 
intensificate efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere, a unor amendamente la 
Codul internațional al mijloacelor de salvare, a unor amendamente la formularele C, E și P 
din apendicele la Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, precum 
și a unor amendamente la Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze 
sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut, publicată în JOUE seria L nr. 139 din 
27.05.2019 

Data intrării în vigoare: 14.05.2019 (conf. art.5) 
Directive 

 - 
  

Alte acte 
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
 - 
  

Alte organizații: 
  

Comisia Dunării 
  

1 Dispoziții fundamentale privind navigația pe Dunăre (DFND), 2018 
 

Data aplicării (recomandată): 01.07.2019 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Legea nr. 110 din 24 mai 2019 pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanța 
Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, 
publicată în M. Of. Partea I nr. 419 din 29.05.2019 

Data intrării în vigoare: 01.06.2019 
  

 


