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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.09.2020 – 30.09.2020 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 
  
 - 
  

Decizii 
  
 - 
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  

 - 
  
Alte organizații: 
  
 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Hotărârea Guvernului nr. 741 din 31 august 2020 privind modificarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare 
ale României, publicată în M. Of. Partea I nr. 819 din 07.09.2020 
 

Data intrării în vigoare: 07.09.2020 
  
  

2 Hotărârea Guvernului nr. 726 din 27 august 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 
noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1.013/2006 și a Directivei 2009/16/CE, publicată în M. Of. Partea I nr. 832 din 10.09.2020 

Data intrării în vigoare: 10.10.2020 
  
  

3 Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța alimentelor și 
al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 128/1669 pentru aprobarea 
Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi și a navelor de transport animale vii în 
vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte 
normative, publicat în M. Of. Partea I nr. 835 din 11 septembrie 2020 

Data intrării în vigoare: 26.10.2020 
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4 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.741 din 7 septembrie 
2020 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de 
oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) - Jurnale electronice de 
înregistrare și cerințe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR), 
adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.317(74) a Comitetului 
pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019, publicat în M. Of. Partea I nr. 855 din 
17.09.2020 

Data intrării în vigoare: 01.10.2020 
  
  

5 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.688 din 25 august 2020 
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru construcția și 
echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), 
adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.318(74) a Comitetului 
pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019 și, respectiv, prin Rezoluția MSC.460(101) a 
Comitetului de siguranță maritimă din 14 iunie 2019, publicat în M. Of. Partea I nr. 863 și 863 
bis din 22.09.2020 

Data intrării în vigoare: 01.01.2021 
  
  

6 Hotărârea Guvernului nr. 802 din 24 septembrie 2020 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea 
Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic, publicată în M. Of. 
Partea I nr. 887 din 29.09.2020 

Data intrării în vigoare: 29.09.2020 
  
  
  

 


