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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.11.2020 – 30.11.2020 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 
  
 - 
  

Decizii 
  

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1675 a Comisiei din 11 noiembrie 2020 de modificare 
a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 de stabilire a listei europene a instalațiilor de 
reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului, publicată în JOUE seria L nr. 378 din 12.11.2020 
 

Data intrării în vigoare: 02.12.2020 
  
  

Directive 
 
 - 
  

Alte acte 
  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  

 - 
  
Alte organizații: 
  
 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 
privind reglementarea activității de telemuncă, publicată în M. Of. Partea I nr. 1042 din 
6.11.2020 

Data intrării în vigoare: 6.11.2020 
  
  
2 Hotărârea Guvernului nr. 935 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea anexelor 

nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 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. 1042 din 6.11.2020 

Data intrării în vigoare: 6.11.2020 
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3 Legea nr. 245 din 9 noiembrie 2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior 
adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în M. Of. Partea I nr. 1050 din 
9.11.2020 

Data intrării în vigoare: 12.11.2020 
 
Notă: coroborat cu prevederile Legii nr. 200/2004, respectiv anexa 2 (pct. 49-57, 76-105) și anexa 3 
(pct. 31 și 43) precum și cu prevederile art. 1 (pct.1 și 2), art. 3 (pct. 3, 6 și 7), art. 5 1 (pct.1 lit. b și c) 

  
  
4 Hotărârea Guvernului nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 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. 1078 din 13.11.2020 

Data intrării în vigoare: 13.11.2020 
  
  
5 Hotărârea Guvernului nr. 963 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale, 

publicată în M. Of. Partea I nr. 1086 din 16.11.2020 
Data intrării în vigoare: 16.11.2020 

  
  
6 Hotărârea Guvernului nr. 976 din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea valorilor de prag pentru 

stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor 
informatice ale operatorilor de servicii esențiale, publicată în M. Of. Partea I nr. 1089 din 
17.11.2020 

Data intrării în vigoare: 17.11.2020 
  
  
7 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.950 din 23 octombrie 

2020 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru 
mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin 
Rezoluția MSC.462(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019, publicat în M. 
Of. Partea I nr. 1091 și 1091 bis din 17.11.2020 

Data intrării în vigoare: 01.01.2021 
  
  
8 Legea nr. 270 din 25 noiembrie 2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim, publicată 

în M. Of. Partea I nr. 1141 din 26.11.2020 
Data intrării în vigoare: 26.12.2020 

 
Notă: cu relevanță pentru ANR sunt: art.9 alin.(11), art.25, art. 35 alin.(6) și art.48 alin.(2) din lege, 
respectiv din anexa nr.2 punctele 5, 6, 7, 9, 35(2) și 37(2). 

  
  
9 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 1.323 din 9 noiembrie 2020 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor 
informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale, publicat în M. Of. Partea I nr. 1142 din 
26.11.2020 

Data intrării în vigoare: 26.11.2020 
  
 


