
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

07.06.2018  

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 30 mai – 07 iunie 2018, 

au apărut următoarele acte normative, de interes: 
 ORDINUL nr. 524 din 8 mai 2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea 

modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor 
în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr. 407/2006. (Monitorul Oficial al României nr. 450 din 30.05.2018); 

 ORDINUL nr. 2010 din 9 mai 2018 privind modificarea Ordinului viceprim-

ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice 
nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare 

pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru autovehicule. (Monitorul Oficial al României nr. 457 din 

04.06.2018); 

 ORDINUL nr. 47 din 11 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Regulilor şi 
politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul 
ministrului afacerilor interne nr. 126/2016. (Monitorul Oficial al României nr. 458 din 

04.06.2018); 

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 
(Monitorul Oficial al României nr. 459 din 04.06.2018); 

 DECIZIA ICCJ nr. 10 din 19 februarie 2018 referitoare la examinarea sesizării 

privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la modalitatea de 
interpretare a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de 

creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, 

republicată, în sensul dacă în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în 
accepţiunea acestei prevederi legale) intră şi pensionarii sistemului pensiilor 
militare de stat (Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările 

şi completările ulterioare) sau nu. (Monitorul Oficial al României nr. 464 din 05.06.2018); 

 Ordinul nr. 49 din 22 mai 2018 pentru modificarea și completarea, Ordinului 
viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de 
psihologie în Ministerul Afacerilor Interne. (Monitorul Oficial al României nr. 465 din 

06.06.2018); 

 Hotărârea de Guvern nr. 365 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Strategiei 

naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 
bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-

2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind 
promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea 
și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021. (Monitorul Oficial al 

României nr. 465 din 06.06.2018).  
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