
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

 

INFORMARE 

21.06.2018  

 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează de apariția următoarelor acte normative, 
de interes: 

 Decizia ICCJ nr. 8/2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 96 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Monitorul 
Oficial al României nr. 501 din 19.06.2018); 

o În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

neconsemnarea, în cuprinsul procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei, a sancţiunii complementare a suspendării 

dreptului de a conduce, a intervalului de timp în care acesta este 
suspendat şi a temeiului juridic este sancţionată cu nulitatea relativă 

parţială a procesului-verbal, condiţionată de producerea unei vătămări 
care nu poate fi înlăturată decât prin anularea măsurii privind reţinerea 

permisului de conducere. 
 

 Legea 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. (Monitorul Oficial al României nr. 503 

din 19.06.2018); 
o Atribuţiile Autorităţii naţionale de supraveghere sunt, în principal, 

reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, 

denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor, şi 
prin legislaţia naţională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării 

pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016. 
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 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 63/2018 privind desemnarea 
reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme 

de foc. (Monitorul Oficial al României nr. 506 din 20.06.2018); 
o Se desemnează domnul comisar-şef de poliţie Cosgarea Daniel, din 

cadrul Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase - Inspectoratul 
General al Poliţiei Române, în calitate de reprezentant al României în 

cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc, prevăzut de 

art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare 

a articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva 
fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale 

acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 

(Protocolul ONU privind armele de foc) şi de stabilire a măsurilor privind 
autorizaţiile de export, importul şi tranzitul pentru arme de foc, piese şi 

componente ale acestora, precum şi muniţii. 
 Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind 

regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. (Monitorul Oficial al 
României nr. 508 din 20.06.2018); 

o Pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul 
ordinii publice şi siguranţei naţionale şi a altor autorităţi şi instituţii 

publice şi în vederea coordonării procesului de eliberare şi evidenţă a 

paşapoartelor, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice 
pot fi depuse şi soluţionate şi la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte 

o Valabilitatea paşapoartelor simple este stabilită după cum urmează: 
 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani; 

 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. 
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