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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2016 – 31.05.2016 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

  
Regulamente 

 
1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în JOUE seria L nr. 119 din 
04.05.2016 

Data intrării în vigoare: 24.05.2016
  
  

2 Regulamentul delegat (UE) 2016/758 al Comisiei din 4 februarie 2016 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la 
adaptarea anexei III, publicat în JOUE seria L nr. 126 din 14.05.2016 
 

Data intrării în vigoare: 03.06.2016
 

  
Decizii 
 

1 Decizia (UE) 2016/807 a Consiliului din 15 martie 2016 privind poziția care urmează să fie 
adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) 
cu ocazia celei de a 40-a sesiuni a Comitetului de facilitare, a celei de a 69-a sesiuni a 
Comitetului pentru protecția mediului marin și a celei de a 96-a sesiuni a Comitetului pentru 
siguranță maritimă cu privire la adoptarea unor modificări aduse Convenției privind 
facilitarea, anexei IV la Convenția MARPOL, regulilor II-2/13 și II-2/18 din Convenția 
SOLAS, Codului de sisteme de rezistență la incendiu și Codului privind programul de 
inspecții intensificate din 2011, publicată în JOUE seria L nr. 132 din 21.05.2016 
 

Data intrării în vigoare: data notificării
 
 

Directive 
 

1 Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind 
reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (text codificat), publicată în 
JOUE seria L nr. 132 din 21.05.2016 

Data intrării în vigoare:10.06.2016

Notă: Directiva (UE) 2016/802 abrogă Directiva 1999/32/CE astfel cum a fost modificată; trimiterile la 
directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la noua directivă.

  
  

2 Directiva (UE) 2016/844 a Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Directivei 2009/45/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru 
navele de pasageri, publicată în JOUE seria L nr. 141 din 28.05.2016 
 

Data intrării în vigoare:17.06.2016
Termenul de transpunere:01.07.2017
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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 legislației Uniunii în materie de armonizare) (2016/C 174/03), 
publicată în JOUE seria C nr. 174 din 14.05.2016 

  
  

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE :  ACTE INTERNAŢIONALE 
  

OMI 
 
A La sesiunea 40 a Comitetului de facilitare (FAL) – Londra, 4-8 aprilie 2016, a fost adoptată 

următoarea rezoluție: 
 
FAL.12(40) – Amendments to the Convention on facilitation of international maritime 
traffic, 1965 

Data intrării în vigoare: 01.01.2018 
 

  
B Lista circularelor aprobate la sesiunea 40 a FAL: 
  

1 FAL.3/Circ.211 - Application of the Strategic Plan and the High-level Action Plan of the 
Organization 

  
2 FAL.5/Circ.39/Rev.2 - Guidelines for the use of electronic certificates 
  

3 FAL.6/Circ.11/Rev.1 - Guidelines on minimum training and education for mooring 
personnel 

  
  

Alte organizaţii: 
 

 - 
 

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE
 

 
1 Hotărârea Guvernului nr. 346 din 11 mai 2016 privind limitarea conţinutului de sulf din 

combustibilii lichizi, publicată în M. Of. nr. 369 din 13.05.2016 
 

Data intrării în vigoare: 13.05.2016
 

  
 


