
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 22 – 25 

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

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 1216/2017 (M.Of. 761 din 25-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 Drăgăşani, judeţul Vâlcea (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1217/2017 (M.Of. 761 din 25-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 Corbi, judeţul Argeş (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 96/2017 (M.Of. 759 din 22-sep-2017) privind Propunerea de Regulament 

al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de 

CO2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi - COM (2017) 279 final (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 98/2017 (M.Of. 759 din 22-sep-2017) privind Propunerea de Regulament 

al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1.071/2009 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 în vederea adaptării lor la evoluţiile 

sectorului - COM (2017) 281 final (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 623/2017 (M.Of. 759 din 22-sep-2017) privind eliberarea doamnei Maria-

Cristina Manda din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 624/2017 (M.Of. 759 din 22-sep-2017) pentru numirea domnului Bogdan 

Samoilă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

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

 
Hotarirea 96/2017 (M.Of. 759 din 22-sep-2017) privind Propunerea de Regulament 

al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de 

CO2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi - COM (2017) 279 final (în 

secțiunea Legislatie) 
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Hotarirea 98/2017 (M.Of. 759 din 22-sep-2017) privind Propunerea de Regulament 

al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1.071/2009 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 în vederea adaptării lor la evoluţiile 

sectorului - COM (2017) 281 final (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 623/2017 (M.Of. 759 din 22-sep-2017) privind eliberarea doamnei Maria-

Cristina Manda din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 624/2017 (M.Of. 759 din 22-sep-2017) pentru numirea domnului Bogdan 

Samoilă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 1216/2017 (M.Of. 761 din 25-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 Drăgăşani, judeţul Vâlcea (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 1217/2017 (M.Of. 761 din 25-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 Corbi, judeţul Argeş (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 2703/2017 (M.Of. 761 din 25-sep-2017) privind modificarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea 

competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea 

privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor 

de valorificare a acestora (în secțiunea Legislatie) 
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