
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 11 – 15 

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

În tematica Politie de frontiera au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 818/11-mai-2017 de formulare a unei recomandări cu privire la 

prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanţe excepţionale 

care periclitează funcţionarea generală a spaţiului Schengen (în secțiunea 

Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Recomandarea 820/12-mai-2017 privind efectuarea de verificări proporţionale 

de către poliţie şi cooperarea poliţienească în spaţiul Schengen (în secțiunea 

Legislatia Uniunii Europene) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 38/2017 (M.Of. 355 din 12-mai-2017) privind modificarea şi 

completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 39/2017 (M.Of. 355 din 12-mai-2017) pentru constituirea Comisiei 

speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor 

ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 51/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la propunerea 

de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune 

pentru piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 52/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) privind propunerea de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a 

energiei electrice (reformare)-COM (2016) 861 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 53/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la propunerea 

de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile (reformare)-COM (2016) 767 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 54/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi 

Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE-COM 

(2016) 715 final (în secțiunea Legislatie) 
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Hotarirea 55/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în 

domeniul apărării-COM (2016) 950 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 56/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Schimbul de date cu caracter 

personal şi protecţia acestora într-o lume globalizată-COM 7 (2017) final (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 57/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la propunerea 

de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 

1.247/2002/CE-COM (2017) 8 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 307/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) pentru modificarea şi 

completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru 

Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 313/2017 (M.Of. 356 din 15-mai-2017) privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă (în 

secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 36/2017 (M.Of. 355 din 12-mai-2017) privind revocarea domnului 

Negriţoiu Mişu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

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

acte: 

 
Hotarirea 36/2017 (M.Of. 355 din 12-mai-2017) privind revocarea domnului 

Negriţoiu Mişu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 38/2017 (M.Of. 355 din 12-mai-2017) privind modificarea şi 

completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 39/2017 (M.Of. 355 din 12-mai-2017) pentru constituirea Comisiei 

speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor 

ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 51/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la propunerea 

de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune 

pentru piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 52/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) privind propunerea de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a 

energiei electrice (reformare)-COM (2016) 861 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 53/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la propunerea 
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de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile (reformare)-COM (2016) 767 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 54/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi 

Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE-COM 

(2016) 715 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 55/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în 

domeniul apărării-COM (2016) 950 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 56/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Schimbul de date cu caracter 

personal şi protecţia acestora într-o lume globalizată-COM 7 (2017) final (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 57/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) referitoare la propunerea 

de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 

1.247/2002/CE-COM (2017) 8 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 307/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) pentru modificarea şi 

completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru 

Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 308/2017 (M.Of. 357 din 15-mai-2017) privind înscrierea unui 

imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 313/2017 (M.Of. 356 din 15-mai-2017) privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă (în 

secțiunea Legislatie) 
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