NOUTĂȚI LEGISLATIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA : 01.06.2020 – 30.06.2020
UNIUNEA EUROPEANĂ : ACTE COMUNITARE
Regulamente
Decizii
1 Decizia (UE) 2020/721 a Consiliului din 19 mai 2020 privind poziția care urmează să fie
adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin
al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia și în
cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale cu
ocazia celei de a 102-a sesiuni a acestuia în ceea ce privește adoptarea unor modificări ale
regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru
prevenirea poluării de către nave, ale părților A‐1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din
Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, ale părților A-1 și B-1 din
Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu
punct de aprindere scăzut și ale Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea
materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare, publicată în JOUE seria L nr. 171
din 02.06.2020
Data intrării în vigoare: 19.05.2020 (conf. art.5)

2 Decizia (UE) 2020/722 a Consiliului din 19 mai 2020 privind poziția care urmează să fie
adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în
temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului în
perioada 2020-2024, publicată în JOUE seria L nr. 171 din 02.06.2020
Data intrării în vigoare: 19.05.2020 (conf. art.4)
Data expirării: 31.12.2024 (conf. art.4)
Directive
Alte acte
ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE : ACTE INTERNAȚIONALE
OMI
Alte organizații:
-
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ROMÂNIA : ACTE NORMATIVE INTERNE
1 Hotărârea Guvernului nr. 414 din 27 mai 2020 privind desemnarea coordonatorului național
și a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate RegProf, precum și pentru aprobarea activităților de înregistrare a profesiilor reglementate
din România și cooperarea administrativă cu Comisia Europeană și autoritățile competente
din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din
Confederația Elvețiană, publicată în M. Of. Partea I nr. 484 din 09.06.2020
(Sub incidența Legii 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, anexa 3, unde ANR este nominalizată)

Data intrării în vigoare: 09.06.2020
2 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.038 din 4 iunie
2020 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 anexele I, II și V la MARPOL - (Jurnale
electronice de înregistrare), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția
MEPC.314(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019, publicat în
M. Of. Partea I nr. 491 din 10.06.2020
Data intrării în vigoare: 01.10.2020
3 Hotărârea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M. Of. Partea I nr. 515 din
16.06.2020
Notă: de interes specific sunt art. 8 pct.4 și art. 11 alin. (12) din anexa nr. 3.
Data intrării în vigoare: 16.06.2020
4 Hotărârea Guvernului nr. 432 din 27 mai 2020 privind aprobarea Programului de măsuri
pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră, publicată în M. Of.
Partea I nr. 523 din 18.06.2020
Notă: de interes specific sunt măsurile cod RO-MN-021 și RO-MN-024 din anexă.
Data intrării în vigoare: 18.06.2020
5 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor
interne și al ministrului sănătății nr. 1.082/97/1.112 din 18 iunie 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. 526 din 19.06.2020
Data intrării în vigoare: 19.06.2020
6 Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 1.056 din 10 iunie
2020 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99) prin
Documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 20
noiembrie 2019, publicat în M. Of. Partea I nr. 550 din 25.06.2020
Data intrării în vigoare: 25.06.2020
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