
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 22 – 23 

mai 2017, au apărut următoarele acte normative pe tematici astfel: 
 
În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 474/2017 (M.Of. 381 din 22-mai-2017) privind aprobarea începerii 

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială 

Hurezani, judeţul Gorj (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Politie au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 349/2017 (M.Of. 382 din 22-mai-2017) privind stabilirea uniformei, 

siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei 

Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 59/2017 (M.Of. 381 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a 

Consiliului - COM (2017) 24 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 322/2017 (M.Of. 383 din 23-mai-2017) pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 3897/2017 (M.Of. 383 din 23-mai-2017) pentru modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 (în secțiunea Legislatie) 
 

  

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

acte: 

 
Decretul 491/2017 (M.Of. 381 din 22-mai-2017) privind conferirea Ordinului 

Meritul Cultural (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 59/2017 (M.Of. 381 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a 

Consiliului - COM (2017) 24 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 474/2017 (M.Of. 381 din 22-mai-2017) privind aprobarea începerii 

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială 

Hurezani, judeţul Gorj (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 322/2017 (M.Of. 383 din 23-mai-2017) pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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Ministerului Tineretului şi Sportului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 3897/2017 (M.Of. 383 din 23-mai-2017) pentru modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Regulamentul 871/22-mai-2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 

nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea 

de acid fosforic, fosfaţi, difosfaţi, trifosfaţi şi polifosfaţi (E 338-452) în anumite 

preparate din carne (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 874/22-mai-2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) 

nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea 

butanului (E 943a), a izobutanului (E 943b) şi a propanului (E 944) în preparatele din 

coloranţi (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
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