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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.12.2020 – 31.12.2020 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 
  
 - 
  

Decizii 
  
 - 
  

Directive 
  

1 Directiva delegată (UE) 2020/1833 a Comisiei din 2 octombrie 2020 de modificare a anexelor la 
Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adaptarea la 
progresul științific și tehnic, publicată în JOUE seria L nr.408 din 04.12.2020 

 
Notă: Directiva 2008/68 a fost transpusă prin HG nr.1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în 
România. 

Data intrării în vigoare: 30.12.2020 
Termenul de transpunere: 30.06.2021 

  
Alte acte 
  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  

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

Data intrării în vigoare: 01.06.2022 
  
  

Alte organizații: 
 
     Paris MOU 
 

1 Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului - text unificat 
care include Amendamentul 43 adoptat de Comitetul Paris MOU 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2021 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  
1 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.061 din 11 noiembrie 

2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 
982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, 
a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale 
zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. Partea I nr. 1165 din 02.12.2020 
 

Data intrării în vigoare: 02.12.2020 
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2 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.075 din 17 noiembrie 
2020 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcția și echipamentul 
navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de 
Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.319(74) a Comitetului pentru 
protecția mediului marin din 17 mai 2019, publicat în M. Of. Partea I nr. 1171 din 03.12.2020 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2021 
  
  
3 Hotărârea Guvernului nr. 1.065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
publicată în M. Of. Partea I nr. 1215 din 11.12.2020 

Data intrării în vigoare: 11.12.2020 
  
  
4 Hotărârea Guvernului nr. 1.003 din 23 noiembrie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice de 

stabilire a impactului incidentelor pentru categoriile de operatori de servicii esenţiale şi furnizori 
de servicii digitale, publicată în M. Of. Partea I nr. 1223 din 14.12.2020 
 
Notă: cu relevanță pentru ANR este Tabelul A1.6 din anexa nr.1 la norme. 
 

Data intrării în vigoare: 14.12.2020 
  
  
5 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.139 din 14 decembrie 

2020 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din 
cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, publicat în M. Of. Partea I 
nr. 1255 din 18.12.2020 
 
Notă: cu relevanță pentru ANR sunt: pct.66 din anexa nr.1, respectiv pct.3 din anexa nr.2.  
 

Data intrării în vigoare: 18.12.2020 
  
  
6 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.193 din 21 decembrie 

2020 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind 
programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere 
(Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția 
MSC.461(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019, publicat în M. Of. Partea 
I nr. 1296 și 1296 bis din 28.12.2020 

Data intrării în vigoare: 01.01.2021 
  
  
  
 


