
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 17 – 22 

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

În tematica Politie de frontiera au apărut următoarele acte: 

 
Regulamentul 850/17-mai-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză 

pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt 

exoneraţi de această obligaţie (Ucraina) (în secțiunea Legislatia Uniunii 

Europene) 
 

  

În tematica Administratie publica (aspecte generale) au apărut 

următoarele acte: 

 
Hotarirea 333/2017 (M.Of. 377 din 19-mai-2017) privind stabilirea zilei de 2 

iunie 2017 ca zi liberă (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Actul din 2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) CUANTUMUL TOTAL al sumelor 

provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - 

Partidul Naţional Democrat (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 58/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta 

central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi 

omeneşti-JOIN (2017) 4 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 60/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea 

raport privind progresele înregistrate către o uniune a securităţii efectivă şi 

autentică-COM(2017) 41 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 61/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Al doilea raport 

privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 62/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a 

Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 şi a Planului de acţiune al UE în 

materie de droguri 2013-2016: menţinerea necesităţii unui Plan de acţiune al UE în 

materie de droguri 2017-2020 - COM (2017) 195 final (în secțiunea Legislatie) 
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Hotarirea 64/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Raportul 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi 

Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2017 

[elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 

privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice]-COM (2016) 728 

final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 65/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Acord-tip privind statutul în 

conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliţia de 

frontieră şi garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 66/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al optulea 

raport privind transferul şi relocarea - COM (2016) 791 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 67/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul 

reglementării serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 68/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport 

intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu ţările terţe în 

contextul Agendei europene privind migraţia - COM (2016) 960 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 730/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) privind modificarea Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi 

internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a 

activităţii de schimb valutar (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 420/2017 (M.Of. 376 din 19-mai-2017) pentru numirea domnului 

Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 2280/2017 (M.Of. 374 din 19-mai-2017) privind stabilirea procedurii 

de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect 

acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat 

în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite 

executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 45/2017 (M.Of. 374 din 19-mai-2017) privind ocuparea locului 

vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către 

domnul Popa Irimie Emil (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 331/2017 (M.Of. 379 din 22-mai-2017) privind încetarea 

exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de 

subprefect al judeţului Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 332/2017 (M.Of. 379 din 22-mai-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al 
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judeţului Olt de către domnul Ioniţă Radu-George (în secțiunea Legislatie) 
 

  

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

acte: 

 
Decizia 420/2017 (M.Of. 376 din 19-mai-2017) pentru numirea domnului 

Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordonanta urgenta 37/2017 (M.Of. 374 din 19-mai-2017) privind dezlipirea 

unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului 

de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea 

publică a statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 2280/2017 (M.Of. 374 din 19-mai-2017) privind stabilirea procedurii 

de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect 

acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat 

în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite 

executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 45/2017 (M.Of. 374 din 19-mai-2017) privind ocuparea locului 

vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către 

domnul Popa Irimie Emil (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 333/2017 (M.Of. 377 din 19-mai-2017) privind stabilirea zilei de 2 

iunie 2017 ca zi liberă (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 331/2017 (M.Of. 379 din 22-mai-2017) privind încetarea 

exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de 

subprefect al judeţului Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 332/2017 (M.Of. 379 din 22-mai-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al 

judeţului Olt de către domnul Ioniţă Radu-George (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 58/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta 

central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi 

omeneşti-JOIN (2017) 4 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 60/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea 

raport privind progresele înregistrate către o uniune a securităţii efectivă şi 

autentică-COM(2017) 41 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 61/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Al doilea raport 

privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 62/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a 

Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 şi a Planului de acţiune al UE în 

materie de droguri 2013-2016: menţinerea necesităţii unui Plan de acţiune al UE în 

materie de droguri 2017-2020 - COM (2017) 195 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 64/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Raportul 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi 

Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2017 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185870
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185870
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185855
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185855
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185855
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185855
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185844
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185844
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185844
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185844
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185844
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185844
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185846
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185846
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185846
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185846
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185846
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185846
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185846
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185846
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185848
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185848
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185848
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185848
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185859
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185859
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185859
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185859
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185869
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185869
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185869
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185869
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185869
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185869
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185870
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185870
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185870
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185870
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185877
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185877
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185877
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185877
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185877
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185877
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185878
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185878
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185878
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185878
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185878
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185878
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185879
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185879
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185879
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185879
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185879
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185879
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185880
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185880
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185880
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185880
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185880
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185880
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185881
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185881
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185881
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=185881


    

[elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 

privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice]-COM (2016) 728 

final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 65/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Acord-tip privind statutul în 

conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliţia de 

frontieră şi garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 66/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al optulea 

raport privind transferul şi relocarea - COM (2016) 791 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 67/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul 

reglementării serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 68/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport 

intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu ţările terţe în 

contextul Agendei europene privind migraţia - COM (2016) 960 final (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 730/2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) privind modificarea Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi 

internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a 

activităţii de schimb valutar (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Actul din 2017 (M.Of. 378 din 22-mai-2017) CUANTUMUL TOTAL al sumelor 

provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - 

Partidul Naţional Democrat (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 869/16-mai-2017 de numire a unui membru în cadrul Curţii de 

Conturi(în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

  

În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 565/2017 (M.Of. 374 din 19-mai-2017) pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor 

pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor 

conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun, privind etichetarea produselor din tutun 

pentru fumat, altele decât ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 

 
 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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