
ANR-DJRRU-BAL 1

 

NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.04.2021 – 30.04.2021 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
 - 
  

Decizii 
  

1 Decizia (UE) 2021/593 a Consiliului din 9 aprilie 2021 privind poziția care urmează să fie 
adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de 
standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe 
Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind serviciile de informații fluviale 
armonizate, publicată în JOUE seria L nr. 125 din 13.04.2021 
 

Data intrării în vigoare: 09.04.2021 (cf. art.4) 
  
  

2 Decizia (UE) 2021/594 a Consiliului din 9 aprilie 2021 privind poziția care trebuie adoptată 
în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde 
privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în 
legătură cu adoptarea de standarde privind calificările profesionale în domeniul navigației 
interioare, publicată în JOUE seria L nr. 125 din 13.04.2021 
 

Data intrării în vigoare: 09.04.2021 (cf. art.4) 
  
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
 

 - 
  
Alte organizații: 
 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Hotărârea Guvernului nr. 370 din 29 martie 2021 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în M. Of. Partea I nr. 333 din 
01.04.2021 

Data intrării în vigoare: 01.04.2021 
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2 Hotărârea Guvernului nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 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. 369 din 09.04.2021 
 

Data intrării în vigoare: 09.04.2021 
  

3 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 245 din 6 aprilie 2021 privind 
modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru 
aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicat în M. Of. Partea 
I nr. 392 și 392 bis din 15.04.2021 

Data intrării în vigoare: 15.04.2021 
  

4 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 247 din 6 aprilie 2021 pentru 
publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 
emisă de Organizația Maritimă Internațională la 20 octombrie 2020, publicat în M. Of. 
Partea I nr. 393 din 15.04.2021 

Data intrării în vigoare: 15.04.2021 
  

5 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 244 din 5 aprilie 2021 pentru 
modificarea punctului III din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.254/2019 
privind aprobarea Listei cuprinzând porturile și locurile de operare deschise accesului public 
și limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparține domeniului public al 
statului, publicat în M. Of. Partea I nr. 418 din 21.04.2021 
 

Data intrării în vigoare: 21.04.2021 
  

6 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 249 din 6 aprilie 2021 pentru 
publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la Acordul 
european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile 
interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, și a rectificărilor la acestea, precum și 
a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de 
Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva, 
publicat în M. Of. Partea I nr. 421 și 421 bis din 21.04.2021 
 

Data intrării în vigoare: 21.04.2021 
  

7 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 248 din 6 aprilie 2021 privind 
publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru 
prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 
referitor la aceasta - Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă și 
amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate 
de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.315(74) a Comitetului pentru 
protecția mediului marin din 17 mai 2019, publicat în M. Of. Partea I nr. 422 din 21.04.2021 
 

Data intrării în vigoare: 21.04.2021  
  

8 Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 246 din 6 aprilie 2021 pentru 
publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.265(68) prin Nota verbală 029 
emisă de Organizația Maritimă Internațională la 20 octombrie 2020, publicat în M. Of. 
Partea I nr. 429 din 23.04.2021 

Data intrării în vigoare: 23.04.2021 
  

  


