
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

17.09.2017  

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 14 – 15 septembrie 

2017, au apărut următoarele acte normative pe tematici astfel: 

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 

Hotarirea 661/2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) pentru aprobarea scoaterii definitive 

din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 

3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-

Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului ''Amenajare pârtie şi sistem de 

înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare'' (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 660/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) privind reorganizarea Staţiunii de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 664/2017 (M.Of. 742 din 15-sep-2017) pentru modificarea art. 2 alin. (2) 

din Hotărârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă ''Vlaşca'' al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu 

şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica (aspecte generale) au apărut următoarele acte: 

 

Rectificare din 2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) la Cuantumul total al sumelor 

provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 

334/2016 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul 

Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 

aprilie 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 

Declaratia 1/2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) la două decenii de la iniţierea 

parteneriatului strategic între România şi Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, şi în 

pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la 

dezvoltare autonomă de către preşedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte 

prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 91/2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
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BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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Hotarirea 92/2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) pentru modificarea Hotărârii 

Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor 

permanente ale Senatului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 610/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) pentru eliberarea domnului Mihai 

Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia 611/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) pentru numirea domnului Ionel Minea 

în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 612/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) privind exercitarea, cu caracter 

temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria 

înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 

Decretul 868/2017 (M.Of. 738 din 14-sep-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 660/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) privind reorganizarea Staţiunii de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 610/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) pentru eliberarea domnului Mihai 

Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia 611/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) pentru numirea domnului Ionel Minea 

în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 612/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) privind exercitarea, cu caracter 

temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria 

înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 665/2017 (M.Of. 743 din 15-sep-2017) privind exercitarea, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi 

de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica (aparat de stat) au apărut următoarele acte: 

 

Decretul 868/2017 (M.Of. 738 din 14-sep-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 649/2017 (M.Of. 738 din 14-sep-2017) privind aprobarea înscrierii unui 

imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 659/2017 (M.Of. 738 din 14-sep-2017) privind actualizarea valorii de 

inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al 

statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de 

transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1171/2017 (M.Of. 738 din 14-sep-2017) privind modificarea Regulamentului 

de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin 
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Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 

700/2014 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Declaratia 1/2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) la două decenii de la iniţierea 

parteneriatului strategic între România şi Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, şi în 

pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la 

dezvoltare autonomă de către preşedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte 

prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 91/2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 92/2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) pentru modificarea Hotărârii 

Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor 

permanente ale Senatului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 661/2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) pentru aprobarea scoaterii definitive 

din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 

3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-

Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului ''Amenajare pârtie şi sistem de 

înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare'' (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 741 din 14-sep-2017) la Cuantumul total al sumelor 

provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 

334/2016 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul 

Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 

aprilie 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 611/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) pentru numirea domnului Ionel Minea 

în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 612/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) privind exercitarea, cu caracter 

temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria 

înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 660/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) privind reorganizarea Staţiunii de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 610/2017 (M.Of. 740 din 14-sep-2017) pentru eliberarea domnului Mihai 

Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 664/2017 (M.Of. 742 din 15-sep-2017) pentru modificarea art. 2 alin. (2) 

din Hotărârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă ''Vlaşca'' al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu 

şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 665/2017 (M.Of. 743 din 15-sep-2017) privind exercitarea, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi 

de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin (în secțiunea Legislatie) 
 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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