NOUTĂŢI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.04.2013 – 30.04.2013
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Decizii
Directive
Alte acte
1. Propunere de „Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanțarea
multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul
combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și
gaziere” COM(2013) 174 final - emisă de Comisie la 03.04.2013
2. Propunere de „Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative
coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele
Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene” COM(2013) 197 final - emisă de
Comisie la 12.04.2013
Notă: se prevede cooperarea cu Centrul național de coordonare a operațiunilor de salvare – v. Convenția
internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare; este în legătură cu acquis-ul Schengen.

3. Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea
Dunării COM(2013) 181 final - emis de Comisie la 08.04.2013

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE : ACTE INTERNAŢIONALE
OMI
1. Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al
pasagerilor și al bagajelor lor (PAL PROT 2002) va intra în vigoare pe plan internațional la
23 aprilie 2014.
Alte organizaţii:
-
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ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1. Ordinul ministrului educației naționale nr. 3430 din 20 martie 2013 privind aprobarea
programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la
specializarea Navigaţie şi transport maritim, publicat în M. Of. nr. 194 din 05.04.2013
Data intrării în vigoare: 05.04.2013
2. Legea nr. 97 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime,
publicată în M. Of. nr. 213 din 15.04.2013
Data intrării în vigoare: 18.04.2013
3. Legea nr. 103 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul
maritim şi pe căile navigabile interioare, publicată în M. Of. nr. 211 din 15.04.2013
Data intrării în vigoare: 18.04.2013
4. Ordinul ministrului transporturilor nr. 681 din 11 aprilie 2013 privind modificarea anexei la
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru
aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale
căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în M. Of. nr. 228 din
20.04.2013
Data intrării în vigoare: 20.04.2013
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