
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 09 – 22 iunie 

2017, au apărut următoarele acte normative pe tematici astfel: 

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 422/2017 (M.Of. 465 din 21-iun-2017) privind reorganizarea Staţiunii 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de 

Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, 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) 
 

 
Ordinul 562/2017 (M.Of. 463 din 21-iun-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul 

cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, judeţul Buzău(în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 518/2017 (M.Of. 469 din 22-iun-2017) pentru abrogarea unor dispoziţii 

ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale şi 

ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Suceava (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Motiunea 2MC/2017 (M.Of. 466 din 21-iun-2017) DE CENZURĂ - ''România nu 

poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!'' (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 53/2017 (M.Of. 469 din 22-iun-2017) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până 

în 2025 COM (2017) 2025 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 423/2017 (M.Of. 469 din 22-iun-2017) privind reorganizarea Staţiunii 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ''Mircea Moţoc'' Perieni, 

prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului 

Perieni, 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) 
 

 
Regulamentul 4/2017 (M.Of. 470 din 22-iun-2017) pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea 

Legislatie) 
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În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Metodologie din 2017 (M.Of. 428 din 09-iun-2017) privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 22/2017 (M.Of. 465 din 21-iun-2017) [R] privind pronunţarea unei 

hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Cum se interpretează 

dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin raportare exclusiv la indemnizaţia de 

încadrare stabilită conform legii în vigoare sau prin raportare şi la situaţiile particulare 

care au determinat plăţi compensatorii în urma abrogării unor legi anterioare? (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 433/2017 (M.Of. 463 din 21-iun-2017) privind exercitarea, cu 

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

judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia (UE, Euratom) 2017/1108/20-iun-2017 de numire a doi membri în 

cadrul comitetului de personalităţi independente în temeiul articolului 11 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice 

europene (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

  

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

acte: 

 
Metodologie din 2017 (M.Of. 428 din 09-iun-2017) privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Motiunea 2MC/2017 (M.Of. 466 din 21-iun-2017) DE CENZURĂ - ''România nu 

poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!'' (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 422/2017 (M.Of. 465 din 21-iun-2017) privind reorganizarea Staţiunii 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de 

Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, 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 433/2017 (M.Of. 463 din 21-iun-2017) privind exercitarea, cu 

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

judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 562/2017 (M.Of. 463 din 21-iun-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul 

cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, judeţul Buzău(în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 22/2017 (M.Of. 465 din 21-iun-2017) [R] privind pronunţarea unei 

hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Cum se interpretează 

dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin raportare exclusiv la indemnizaţia de 

încadrare stabilită conform legii în vigoare sau prin raportare şi la situaţiile particulare 
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care au determinat plăţi compensatorii în urma abrogării unor legi anterioare? (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 53/2017 (M.Of. 469 din 22-iun-2017) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până 

în 2025 COM (2017) 2025 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 423/2017 (M.Of. 469 din 22-iun-2017) privind reorganizarea Staţiunii 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ''Mircea Moţoc'' Perieni, 

prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului 

Perieni, 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) 
 

 
Ordinul 518/2017 (M.Of. 469 din 22-iun-2017) pentru abrogarea unor dispoziţii 

ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale şi 

ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare 

sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Suceava (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Regulamentul 4/2017 (M.Of. 470 din 22-iun-2017) pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia (UE, Euratom) 2017/1108/20-iun-2017 de numire a doi membri în 

cadrul comitetului de personalităţi independente în temeiul articolului 11 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice 

europene (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
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