NOUTĂȚI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.05.2021 – 31.05.2021
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Decizii
1 Decizia (UE) 2021/778 a Consiliului din 6 mai 2021 privind poziția care urmează să fie
adoptată în numele Uniunii Europene cu ocazia celei de a 103-a sesiuni a Comitetului pentru
siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și a celei de a 76-a sesiuni a
Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale în ceea
ce privește adoptarea unor amendamente la Convenția internațională privind standardele de
pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, la Codul
internațional privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la
vrachiere și petroliere, la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra
incendiului și la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative
dăunătoare utilizate la nave, publicată în JOUE seria L nr. 167 din 12.05.2021
Data intrării în vigoare: 06.05.2021 (cf. art.5)
Directive
Alte acte
ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE : ACTE INTERNAȚIONALE
OMI
Alte organizații:
CESNI – Comitetul european pentru elaborarea de standarde în domeniul navigației
interioare
Lista rezoluțiilor adoptate de CESNI la sesiunea din 15.04.2021:
1 Rezoluția CESNI 2021-I-1: Standarde pentru formarea de bază în domeniul securității a
mateloților
Data propusă pentru intrarea în vigoare: 18.01.2022
2 Rezoluția CESNI 2021-I-2: Standarde pentru frazele de comunicare standardizate în patru
limbi
Data propusă pentru intrarea în vigoare: 18.01.2022
3 Rezoluția CESNI 2021-I-3: Standard european pentru servicii de informații fluviale (ESRIS), ediția 2021/1
Data propusă pentru intrarea în vigoare: cel târziu 25.04.2022
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ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1 Hotărârea Guvernului nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, publicată în M. Of. Partea I nr. 488 din 11.05.2021
Data intrării în vigoare: 11.05.2021
2 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 382 din 18 mai 2021 privind
adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul științific și tehnic a prevederilor
anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase
în România, publicat în M. Of. Partea I nr. 525 din 20.05.2021
Data intrării în vigoare: 20.05.2021
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