
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 23 – 25 

mai 2017, au apărut următoarele acte normative pe tematici astfel: 

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 325/2017 (M.Of. 388 din 24-mai-2017) privind transmiterea unui 

imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 

Sportului - Clubul Sportiv ''Pandurii'' Târgu Jiu în domeniul public al municipiului 

Târgu Jiu, judeţul Gorj (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 335/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) privind desfiinţarea 

Centrului de Sănătate Bălţeşti, judeţul Prahova (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 336/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) pentru modificarea anexei 

nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Buzău(în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 506/2017 (M.Of. 392 din 25-mai-2017) pentru abrogarea Ordinului 

directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 

1.395/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a 

imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din 

judeţul Ilfov (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 513/2017 (M.Of. 392 din 25-mai-2017) privind aprobarea începerii 

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5 şi 

6 din unitatea administrativ-teritorială Giuleşti din judeţul Maramureş (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

În tematica Drept civil au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 53/2017 (M.Of. 388 din 24-mai-2017) privind acceptarea donaţiilor, 

darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne (în 

secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 421/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind constituirea 

Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor 

Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile 

necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018 (în 

secțiunea Legislatie) 
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Decizia 427/2017 (M.Of. 386 din 23-mai-2017) privind aprobarea criteriilor 

de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă 

Institutul Naţional de Administraţie (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 324/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) privind scăderea din 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un 

imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia 

către persoanele îndreptăţite (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 326/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) privind constituirea 

Consiliului interministerial ''Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului 

de stat'' şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale permanente (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 327/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) privind înscrierea unor 

bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei 

Naţionale ''Apele Române'', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului 

Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, 

Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 707/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) privind prospectul de 

emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au 

constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea 

achiziţionării de autoturisme (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 63/2017 (M.Of. 390 din 24-mai-2017) privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - 

Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 40/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) privind numirea unui 

vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în Domeniul Energiei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Instructiunile 46/2017 (M.Of. 387 din 24-mai-2017) privind asigurarea 

geografică în Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Regulamentul 3/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) pentru completarea 

anexei nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 

privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 53/2017 (M.Of. 388 din 24-mai-2017) privind acceptarea donaţiilor, 

darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne (în 

secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 422/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind încetarea exercitării, 

cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor 

Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 423/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind încetarea exercitării, 

cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului 

Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185924
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185924
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185924
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185924
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185937
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185937
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185937
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185937
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185937
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185937
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185938
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185938
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185938
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185938
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185938
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185938
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185939
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185939
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185939
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185939
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185939
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185939
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185939
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185939
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185942
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185942
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185942
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185942
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185942
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185942
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185943
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185943
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185943
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185943
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185943
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185943
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185947
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185947
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185947
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185947
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185926
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185926
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185926
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185926
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185953
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185953
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185953
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185953
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185934
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185934
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185934
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185934
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185917
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185917
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185917
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185917
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185917
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185917
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185918
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185918
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185918
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185918
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185918
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185918


    

 
Decizia 424/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor 

funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către 

domnul Bogdan-Mihail Ivănescu (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 425/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici 

de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana 

Dorobanţu (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 426/2017 (M.Of. 386 din 23-mai-2017) pentru numirea domnului 

Veaceslav Şaramet în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 326/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) privind constituirea 

Consiliului interministerial ''Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului 

de stat'' şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale permanente (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 41/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) privind numirea 

preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 42/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) privind numirea unui 

membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a 

României (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 43/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) privind numirea 

vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor - reasigurărilor al 

Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea Legislatie) 
 

  

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

acte: 

 
Decizia 422/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind încetarea exercitării, 

cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor 

Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 423/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind încetarea exercitării, 

cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului 

Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 424/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor 

funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către 

domnul Bogdan-Mihail Ivănescu (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 425/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici 

de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana 

Dorobanţu (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 426/2017 (M.Of. 386 din 23-mai-2017) pentru numirea domnului 

Veaceslav Şaramet în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 427/2017 (M.Of. 386 din 23-mai-2017) privind aprobarea criteriilor 

de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă 
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Institutul Naţional de Administraţie (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 421/2017 (M.Of. 385 din 23-mai-2017) privind constituirea 

Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor 

Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile 

necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018 (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 336/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) pentru modificarea anexei 

nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Buzău(în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 707/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) privind prospectul de 

emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au 

constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea 

achiziţionării de autoturisme (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 63/2017 (M.Of. 390 din 24-mai-2017) privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - 

Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 328/2017 (M.Of. 390 din 24-mai-2017) privind actualizarea valorii 

de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea 

Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea 

acestuia (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 40/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) privind numirea unui 

vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în Domeniul Energiei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 41/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) privind numirea 

preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 42/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) privind numirea unui 

membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a 

României (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 43/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) privind numirea 

vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor - reasigurărilor al 

Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Regulamentul 3/2017 (M.Of. 391 din 24-mai-2017) pentru completarea 

anexei nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 

privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Instructiunile 46/2017 (M.Of. 387 din 24-mai-2017) privind asigurarea 

geografică în Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 325/2017 (M.Of. 388 din 24-mai-2017) privind transmiterea unui 

imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 

Sportului - Clubul Sportiv ''Pandurii'' Târgu Jiu în domeniul public al municipiului 

Târgu Jiu, judeţul Gorj (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 53/2017 (M.Of. 388 din 24-mai-2017) privind acceptarea donaţiilor, 

darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 324/2017 (M.Of. 389 din 24-mai-2017) privind scăderea din 
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inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un 

imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia 

către persoanele îndreptăţite (în secțiunea Legislatie) 
 

Au apărut și alte 6 acte în diferite secțiuni ale bazei de date idrept.ro 
  

În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Regulamentul 852/17-mai-2017 privind mercurul şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
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