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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.10.2020 – 31.10.2020 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 
 - 
  

Decizii 
  

1 Decizia (UE) 2020/1421 a Consiliului din 1 octombrie 2020 privind poziția care urmează să fie 
adoptată, în numele Uniunii Europene, cu privire la amendamentele aduse anexelor la Acordul 
european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) și 
Regulamentului anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor 
periculoase pe căi navigabile interioare (ADN), publicată în JOUE seria L nr. 329 din 
09.10.2020 

Data intrării în vigoare: 01.10.2020 
  

2 Decizia (UE) 2020/1508 a Consiliului din 12 octombrie 2020 privind poziția care urmează să fie 
adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de 
standarde privind navigația interioară (CESNI) și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația 
pe Rin (CCNR) în legătură cu adoptarea de standarde privind cerințele tehnice pentru navele de 
navigație interioară, publicată în JOUE seria L nr. 345 din 19.10.2020 

 
Data intrării în vigoare (conf. art.4): 12.10.2020 

  
3 Decizia (UE) 2020/1580 a Consiliului din 23 octombrie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 

2020/721 pentru a include poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în 
cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale cu 
ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia și în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al 
Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 102-a sesiuni a acestuia în ceea ce 
privește aprobarea unei circulare MSC-MEPC.5 privind un model de acord pentru autorizarea 
organizațiilor recunoscute care acționează în numele administrației, publicată în JOUE seria L 
nr. 362 din 30.10.2020 

Data intrării în vigoare (conf. art.2): 23.10.2020 
  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
  

1 Recomandarea (UE) 2020/1365 a Comisiei din 23 septembrie 2020 privind cooperarea dintre 
statele membre în ceea ce privește operațiunile efectuate de nave deținute sau exploatate de 
entități private în scopul activităților de căutare și salvare, publicată în JOUE seria L nr. 317 din 
01.10.2020 

Data intrării în vigoare: 01.10.2020 
  

2 Comunicarea Comisiei: Orientări referitoare la asigurarea respectării obligațiilor în temeiul 
Regulamentului UE privind reciclarea navelor care se referă la inventarul materialelor 
periculoase aflate la bordul navelor care operează în apele europene, publicată în JOUE seria C 
nr. 349 din 20.10.2020 

Data intrării în vigoare: 20.10.2020 
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ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  

 - 
  
Alte organizații: 
  
 CESNI 
  

1 ES-TRIN 2021/1 - Standardul european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de 
navigație interioară 

Data intrării în vigoare: 01.01.2022 
  
  

2 AIS Test 2021/3.0 - Standardul de încercare pentru AIS interior 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2022 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Hotărârea Guvernului nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, 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. 945 din 14.10.2020 

Data intrării în vigoare: 14.10.2020 
  
  

2 Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 651/2020 pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în M. Of. Partea 
I nr. 956 din 16.10.2020 

Data intrării în vigoare: 16.10.2020 
  
  

3 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.817 din 25 septembrie 
2020 pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe canalul Bega în sectorul românesc, 
publicat în M. Of. Partea I nr. 984 din 26.10.2020 

Data intrării în vigoare: 05.11.2020 
  

 


