
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 24 – 26 iulie 

2017, au apărut următoarele acte normative pe tematici astfel: 

În tematica Administratie publica locala: 

 
Legea 186/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 758/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) privind promulgarea Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 510/2017 (M.Of. 600 din 26-iul-2017) pentru modificarea şi 

completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Dâmboviţa (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica (aspecte generale): 

 
Hotarirea 502/2017 (M.Of. 596 din 25-iul-2017) privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala: 

 
Hotarirea 503/2017 (M.Of. 597 din 25-iul-2017) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 

Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici 

români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Legea 195/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) pentru completarea art. 9 din 

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decretul 767/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) privind promulgarea Legii 

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Norme Metodologice din 2017 (M.Of. 597 din 25-iul-2017) de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în 

cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului 

de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la 

bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (în secțiunea Legislatie) 
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Hotarirea 488/2017 (M.Of. 594 din 25-iul-2017) privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 376/2017 (M.Of. 601 din 26-iul-2017) privind punerea în aplicare a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Regulament din 2017 (M.Of. 601 din 26-iul-2017) de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Concurenţei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 377/2017 (M.Of. 601 din 26-iul-2017) privind punerea în aplicare a 

Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Regulament din 2017 (M.Of. 601 din 26-iul-2017) de procedură al Consiliului 

Concurenţei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 514/2017 (M.Of. 600 din 26-iul-2017) pentru aprobarea plăţii 

contribuţiei financiare voluntare a României pentru anii 2017 şi 2018 către 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 279/2017 (M.Of. 601 din 26-iul-2017) privind punerea în aplicare a 

Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de 

Supraveghere din Domeniul Feroviar (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Regulament din 2017 (M.Of. 601 din 26-iul-2017) de organizare, funcţionare 

şi procedură a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (în 

secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici: 

 
Decizia 566/2017 (M.Of. 590 din 24-iul-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adriana Kalapis a funcţiei publice 

vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 567/2017 (M.Of. 590 din 24-iul-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, de către doamna Monaliza Elena Cîrstea a funcţiei publice 

vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei 

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia 568/2017 (M.Of. 590 din 24-iul-2017) pentru numirea doamnei 

Elena-Oana Iacob în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Legea 193/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) pentru modificarea Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 765/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) privind promulgarea Legii 

pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia 37/2017 (M.Of. 600 din 26-iul-2017) [A] referitoare la pronunţarea 

unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''interpretarea şi 

aplicarea prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri 

referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă intră sub incidenţa acestor 

prevederi şi personalul care, deşi nesalarizat conform Legii nr. 283/2011 privind 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 

11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar, a primit drepturi de natură salarială 

considerate necuvenite tocmai prin încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 283/2011'' (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica (aparat de stat): 

 
Decizia 567/2017 (M.Of. 590 din 24-iul-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, de către doamna Monaliza Elena Cîrstea a funcţiei publice 

vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei 

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia 566/2017 (M.Of. 590 din 24-iul-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adriana Kalapis a funcţiei publice 

vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 568/2017 (M.Of. 590 din 24-iul-2017) pentru numirea doamnei 

Elena-Oana Iacob în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 503/2017 (M.Of. 597 din 25-iul-2017) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 

Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici 

români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Norme Metodologice din 2017 (M.Of. 597 din 25-iul-2017) de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în 

cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului 

de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la 

bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Legea 186/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 758/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) privind promulgarea Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Legea 193/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) pentru modificarea Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 765/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) privind promulgarea Legii 

pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Legea 195/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) pentru completarea art. 9 din 

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 502/2017 (M.Of. 596 din 25-iul-2017) privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 488/2017 (M.Of. 594 din 25-iul-2017) privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii (în secțiunea 
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Legislatie) 
 

 
Decretul 767/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) privind promulgarea Legii 

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 769/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) privind conferirea Ordinului 

Naţional Pentru Merit (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 770/2017 (M.Of. 598 din 25-iul-2017) privind conferirea Ordinului 

Virtutea Aeronautică (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 377/2017 (M.Of. 601 din 26-iul-2017) privind punerea în aplicare a 

Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 510/2017 (M.Of. 600 din 26-iul-2017) pentru modificarea şi 

completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Dâmboviţa (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 514/2017 (M.Of. 600 din 26-iul-2017) pentru aprobarea plăţii 

contribuţiei financiare voluntare a României pentru anii 2017 şi 2018 către 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia 37/2017 (M.Of. 600 din 26-iul-2017) [A] referitoare la pronunţarea 

unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''interpretarea şi 

aplicarea prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri 

referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă intră sub incidenţa acestor 

prevederi şi personalul care, deşi nesalarizat conform Legii nr. 283/2011 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 

11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar, a primit drepturi de natură salarială 

considerate necuvenite tocmai prin încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 283/2011'' (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 279/2017 (M.Of. 601 din 26-iul-2017) privind punerea în aplicare a 

Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de 

Supraveghere din Domeniul Feroviar (în secțiunea Legislatie) 
 

Au apărut și alte 4 acte în diferite secțiuni ale bazei de date idrept.ro 
  

În tematica Protectia consumatorului: 

 
Regulamentul 1376/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării warfarinei ca 

substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14 (în 

secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 1377/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării clorofacinonei ca 

substanţă activă care poate fi utilizată în produsele biocide din tipul de produs 14 (în 

secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 1378/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării substanţei 

cumatetralil ca substanţă activă care poate fi utilizată în produsele biocide din tipul 

de produs 14 (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 1379/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării substanţei difenacum 

ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14 (în 
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secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 1380/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării bromadiolonei ca 

substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14 (în 

secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 1381/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării substanţei 

brodifacum ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de 

produs 14 (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 1382/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării difetialonei ca 

substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14 (în 

secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 1383/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării substanţei 

flocumafen ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de 

produs 14 (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Decizia 1387/24-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a unui preparat 

enzimatic de prolil-oligopeptidază produs cu o tulpină modificată genetic de 

Aspergillus niger ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului (în secțiunea Legislatia Uniunii 

Europene) 
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