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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.05.2020 – 31.05.2020 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
1 Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 

de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, 
privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum 
și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din 
sectorul transporturilor, publicat în JOUE seria L nr. 165 din 27.05.2020 
Notă: de interes specific sunt art. 14 – 16 

Data intrării în vigoare: 28.05.2020 
Data aplicării pentru domeniul naval: 04.06.2022 

  
Decizii 

  
 - 
  

Directive 
  
 - 
  

Alte acte 
  
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
  

 - 
  
Alte organizații: 

  
 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 926 din 29 aprilie 
2020 privind inspecțiile obligatorii la navele de pasageri de tip Ro-Ro, precum și la navele 
de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat, publicat în M. Of. Partea I nr. 
368 din 07.05.2020 

Data intrării în vigoare: 07.05.2020 
  
  

2 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 282 din 21 ianuarie 
2020 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional privind siguranța 
navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), 
adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.422(98) a Comitetului 
de siguranță maritimă din 15 iunie 2017, publicat în M. Of. Partea I nr. 423 din 21.05.2020 
 

Data intrării în vigoare: 21.05.2020 
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3 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 283 din 21 ianuarie 

2020 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind 
stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor 
adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MSC.414(97) și 
MSC.444(99) ale Comitetului de siguranță maritimă, publicat în M. Of. Partea I nr. 423 din 
21.05.2020 

Data intrării în vigoare: 21.05.2020 
  
  

4 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 284 din 21 ianuarie 
2020 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2000 pentru 
siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizația Maritimă 
Internațională prin Rezoluția MSC.424(98) și Rezoluția MSC.439(99) ale Comitetului de 
siguranță maritimă din 15 iunie 2017, respectiv 24 mai 2018, publicat în M. Of. Partea I nr. 
423 din 21.05.2020 

Data intrării în vigoare: 21.05.2020 
  
  

5 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 285 din 21 ianuarie 
2020 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional al mijloacelor de 
salvare (Codul LSA), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția 
MSC.425(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017, publicat în M. Of. 
Partea I nr. 423 din 21.05.2020 

Data intrării în vigoare: 21.05.2020 
  
  

6 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 991 din 19 mai 2020 
pentru stabilirea porturilor și a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al 
navelor maritime și fluviomaritime este obligatoriu și a modului de derulare a acestui 
serviciu, publicat în M. Of. Partea I nr. 434 din 22.05.2020 
 

Data intrării în vigoare: 01.01.2021 
  
  

7 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 79 din 22 mai 2020 și al ministrului transporturilor, 
infrastructurii și comunicațiilor nr. 988 din 18 mai 2020 privind măsuri și reguli în domeniul 
transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, 
publicat în M. Of. Partea I nr. 435 din 22.05.2020 

Data intrării în vigoare: 22.05.2020 
  
  

 


