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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.08.2020 – 31.08.2020 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1170 al Comisiei din 16 iulie 2020 privind 

cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru 
echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2019/1397, publicat în JOUE seria L nr. 264 din 12.08.2020 

 
Data intrării în vigoare: 01.09.2020 

  
Decizii 

 - 
  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
 - 

  
Alte organizații: 

 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.447 din 30 iulie 
2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 411/2016 
privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru 
ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă 
din 21 noiembrie 2014, publicat în M. Of. Partea I nr. 706 din 06.08.2020 

 
Data intrării în vigoare: 06.08.2020 

  
  

2 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.448 din 30 iulie 
2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 917/2013 
pentru publicarea acceptării Rezoluţiei A.761(18) - Recomandarea cu privire la condiţiile de 
autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 
1993, precum şi a Rezoluţiei MSC.55(66) - Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu 
privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile 
[Rezoluţia A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranţă maritimă al 
Organizaţiei Maritime Internaţionale, şi stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora, 
publicat în M. Of. Partea I nr. 706 din 06.08.2020 

Data intrării în vigoare: 06.08.2020 
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3 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.511 din 30 iulie 
2020 pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internațional din 
2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația 
Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă 
din 25 noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 
al Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017, publicat în M. Of. Partea I nr. 734 
din 13.08.2020 

Data intrării în vigoare: 13.08.2020 
  
  

4 Hotărârea Guvernului nr. 651 din 7 august 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în M. Of. Partea I nr. 
735 din 13.08.2020 

Data intrării în vigoare: 13.08.2020 
  
  

5 Hotărârea Guvernului nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 16 august 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. 742 din 14.08.2020 

Data intrării în vigoare: 14.08.2020 
  
  

6 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1510 din 30 iulie 
2020 privind aplicarea Instrucțiunilor de inspecție din 2019 în conformitate cu Sistemul 
armonizat de inspectare și certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizației Maritime 
Internaționale prin Rezoluția A.1140(31) din 4 decembrie 2019, publicat în M. Of. Partea I 
nr. 792 din 31 August 2020 

Data intrării în vigoare: 31.08.2020 
  
  

 


