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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.01.2020 – 31.01.2020 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
 - 
  

Decizii 
  

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/50 a Comisiei din 21 ianuarie 2020 de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/919 privind standardele armonizate pentru 
ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice elaborate în sprijinul Directivei 
2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea 
navelor mici, sistemul de codificare, construcția corpului și eșantionajul pentru nave 
monococi, publicată în JOUE seria L nr. 17 din 22.01.2020 
 

Data intrării în vigoare: 22.01.2020 
  

2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/95 a Comisiei din 22 ianuarie 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. 18 din 23.01.2020 
 

Data intrării în vigoare: 12.02.2020 
  

Directive 
  

1 Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei 
(UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele 
pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, 
pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical, 
publicată în JOUE seria L nr. 6 din 10.01.2020 

Data intrării în vigoare: 30.01.2020 
Termenul de transpunere: 17.01.2022 

  
Alte acte 

  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  

 - 
  
Alte organizații: 
 
CEE-ONU 

  
1 Corecturi la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al 

mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) – notificarea depozitarului 
C.N.34.2020.TREATIES-XI.D din 21.01.2020 
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ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  
1 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 237 din 18 decembrie 

2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor și 
infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranță pentru navele maritime de 
pasageri, publicat în M. Of. Partea I nr. 1 din 06.01.2020 

Data intrării în vigoare: 06.01.2020 
  
  
  

 


