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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.01.2021 – 31.01.2021 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
 - 
  

Decizii 
  
 - 
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
 

  
A Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 102 a Comitetului de siguranță maritimă (MSC), 

Londra, 4 – 11 noiembrie 2020: 
  

1 Rezoluția MSC.474(102) – Amendments to the International convention for the safety of life 
at sea, 1974, as amended 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
  
  

2 Rezoluția MSC.475(102) – Amendments to the International code of safety for ships using 
gases or other low-flashpoint fuels (IGF Code) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
  
  

3 Rezoluția MSC.476(102) – Amendments to the International code for the construction and 
equipment of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC Code) 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
  
  

4 Rezoluția MSC.477(102) – Amendamente la Codul maritim internaţional pentru mărfuri 
periculoase (Codul IMDG) 

Data intrării în vigoare: 20.11.2020 
  
  

5 Rezoluția MSC.478(102) – Amendments to Part B of the Seafarers' training, certification 
and watchkeeping code (STCW Code) 

Data intrării în vigoare: 01.01.2021 
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6 Rezoluția MSC.479(102) – Revised guidelines for securing arrangements for the transport of 
road vehicles on ro-ro ships 

Data intrării în vigoare: 11.11.2020 
  
  

7 Rezoluția MSC.480(102) – Performance standards for shipborne japanese quasi-zenith 
satellite system (QZSS) receiver equipment 

Data intrării în vigoare: 01.01.2024 
  
  

8 Rezoluția MSC.481(102) – Revised recommendation on the use and fitting of retro-
reflective materials on life-saving appliances 

Data intrării în vigoare: 09.11.2020 
  
  

9 Rezoluția MSC.62(67)/Rev.1 – Revised guidelines for safe access to tanker bows 
 

Data intrării în vigoare: 09.11.2020 
  
  

10 Rezoluția MSC.429(98)/Rev.1 – Revised explanatory notes to the SOLAS chapter II-1 
subdivision and damage stability regulations 

Data intrării în vigoare: 11.11.2020 
Aplicabilă până la 31.12.2023 

  
  

11 Rezoluția MSC.429(98)/Rev.2 – Revised explanatory notes to the SOLAS chapter II-1 
subdivision and damage stability regulations 

Data intrării în vigoare: 11.11.2020 
Aplicabilă de la 01.01.2024 

  
B Lista rezoluțiilor adoptate la sesiunea 75 a Comitetului pentru protecția mediului 

marin (MEPC), Londra, 16 – 20 noiembrie 2020: 
  

1 MEPC.324(75) – Amendments to the annex of the Protocol of 1997 to amend the 
International convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the 
Protocol of 1978 relating thereto 

Data intrării în vigoare: 01.04.2022 
  
  

2 MEPC.325(75) – Amendments to the International convention for the control and 
management of ships' ballast water and sediments, 2004 
 

Data intrării în vigoare: 01.06.2022 
  
  

3 MEPC.326(75) – 2020 Guidelines for monitoring the worldwide average sulphur content of 
fuel oils supplied for use on board ships 

Data intrării în vigoare: 20.11.2020 
  
  

4 MEPC.327(75) – Encouragement of member states to develop and submit voluntary national 
action plans to address GHG emissions from ships 

Data intrării în vigoare: 20.11.2020 
  



ANR-DJRRU-BAL 3

Alte organizații: 
 

  
 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Hotărârea Guvernului nr. 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, publicată în M. Of. Partea I nr. 36 din 12.01.2021 

Data intrării în vigoare: 12.01.2021 
  
  
  

 


