
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 28 – 30 august 

2017, au apărut următoarele acte normative pe tematici astfel: 

În tematica Politie au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 337/2017 (M.Of. 696 din 29-aug-2017) [R] referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul 

său, şi, în special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi art. 66 din acelaşi act normativ (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 606/2017 (M.Of. 695 din 28-aug-2017) pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 14/2017 (M.Of. 695 din 28-aug-2017) privind convocarea Camerei Deputaţilor 

în sesiune ordinară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 604/2017 (M.Of. 695 din 28-aug-2017) pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru 

românii de pretutindeni (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 601/2017 (M.Of. 696 din 29-aug-2017) privind actualizarea valorilor de 

inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea 

Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei 

naţionale de monitorizare a calităţii aerului, precum şi a lucrărilor de relocare şi branşament 

electric (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 787/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei 

Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei(în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 795/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Fabrica de Arme Cugir'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 813/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Sadu'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1869/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 
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venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei 

Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1493/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei 

Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1889/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Fabrica de Arme Cugir'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1531/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Fabrica de Arme Cugir'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1886/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Sadu'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1541/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Sadu'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 606/2017 (M.Of. 695 din 28-aug-2017) pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici (în secțiunea Legislatie) 
 

  

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

 
Hotarirea 606/2017 (M.Of. 695 din 28-aug-2017) pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 14/2017 (M.Of. 695 din 28-aug-2017) privind convocarea Camerei Deputaţilor 

în sesiune ordinară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 604/2017 (M.Of. 695 din 28-aug-2017) pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru 

românii de pretutindeni (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 605/2017 (M.Of. 695 din 28-aug-2017) privind trecerea unei clădiri, aflată 

în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii 

din funcţiune şi demolării (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 601/2017 (M.Of. 696 din 29-aug-2017) privind actualizarea valorilor de 

inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea 

Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei 

naţionale de monitorizare a calităţii aerului, precum şi a lucrărilor de relocare şi branşament 
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electric (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 787/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei 

Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei(în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 795/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Fabrica de Arme Cugir'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 813/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Sadu'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1164/2017 (M.Of. 700 din 30-aug-2017) pentru abrogarea unor dispoziţii 

cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a 

imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1165/2017 (M.Of. 700 din 30-aug-2017) privind abrogarea unor dispoziţii 

cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1869/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei 

Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1493/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei 

Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1889/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Fabrica de Arme Cugir'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1531/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Fabrica de Arme Cugir'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1886/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Sadu'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1541/2017 (M.Of. 701 din 30-aug-2017) privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Sadu'' - S.A. - filiala 

Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (în 

secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Regulamentul 1506/28-aug-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active hidrazidă 
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maleică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a 

anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (în secțiunea 

Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Decizia 1508/28-aug-2017 privind documentul de referinţă referitor la cele mai bune 

practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu şi parametrii 

de excelenţă pentru sectorul producător de alimente şi băuturi în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a 

organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) (în secțiunea 

Legislatia Uniunii Europene) 
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