
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 14 – 21 

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

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 1181/2017 (M.Of. 755 din 21-sep-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul 

cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Belinţ din judeţul Timiş (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1182/2017 (M.Of. 755 din 21-sep-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele 

cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Topolovăţu Mare din judeţul 

Timiş (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Salarizarea au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 387/2017 (M.Of. 751 din 20-sep-2017) [R] referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 68/2017 (M.Of. 751 din 20-sep-2017) privind modificarea anexei la 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a 

comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 615/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind eliberarea domnului 

Bogdan Mănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 68/2017 (M.Of. 751 din 20-sep-2017) privind modificarea anexei la 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a 

comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 387/2017 (M.Of. 751 din 20-sep-2017) [R] referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (în secțiunea Legislatie) 
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Decizia 616/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind numirea doamnei Melania-

Gabriela Ciot în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe(în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia 617/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) pentru revocarea doamnei 

Georgeta Elisabeta Ionescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, 

al Administraţiei Fondului pentru Mediu (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 618/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind numirea domnului Dorin 

Corcheş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei 

Fondului pentru Mediu (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 619/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind încetarea exercitării, cu 

caracter temporar, de către doamna Lucreţia Tănase a funcţiei publice vacante din 

categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor 

Externe (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 620/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind exercitarea, cu caracter 

temporar, de către domnul Bogdan-Alexandru Moisii a funcţiei publice vacante din 

categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor 

Externe (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 2350/2017 (M.Of. 755 din 21-sep-2017) privind împuternicirea 

persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata 

contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 

nr. 69/2010 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 1591/14-sep-2017 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, 

în cadrul Comitetului Regiunilor (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

  

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

 
Ordinul 1171/2017 (M.Of. 738 bis din 14-sep-2017) privind modificarea 

Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 700/2014 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 615/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind eliberarea domnului 

Bogdan Mănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 68/2017 (M.Of. 751 din 20-sep-2017) privind modificarea anexei la 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a 

comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 387/2017 (M.Of. 751 din 20-sep-2017) [R] referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 616/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind numirea doamnei Melania-

Gabriela Ciot în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe(în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decizia 617/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) pentru revocarea doamnei 

Georgeta Elisabeta Ionescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, 

al Administraţiei Fondului pentru Mediu (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 618/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind numirea domnului Dorin 

Corcheş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei 
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Fondului pentru Mediu (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 619/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind încetarea exercitării, cu 

caracter temporar, de către doamna Lucreţia Tănase a funcţiei publice vacante din 

categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor 

Externe (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 620/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) privind exercitarea, cu caracter 

temporar, de către domnul Bogdan-Alexandru Moisii a funcţiei publice vacante din 

categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor 

Externe (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul M.100/2017 (M.Of. 753 din 20-sep-2017) pentru modificarea şi 

completarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, 

aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, 

aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1181/2017 (M.Of. 755 din 21-sep-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul 

cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Belinţ din judeţul Timiş (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 2350/2017 (M.Of. 755 din 21-sep-2017) privind împuternicirea 

persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata 

contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 

nr. 69/2010 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1182/2017 (M.Of. 755 din 21-sep-2017) pentru închiderea vechilor 

evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele 

cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Topolovăţu Mare din judeţul 

Timiş (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 1591/14-sep-2017 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, 

în cadrul Comitetului Regiunilor (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

  

În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 1593/20-sep-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 

(UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă 

din anumite state membre (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
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