
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

07.08.2017  

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 13 iulie – 04 august 

2017, au apărut următoarele acte normative pe tematici astfel: 

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 1548/C/2017 (M.Of. 554 din 13-iul-2017) privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu 

Ocna (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 535/2017 (M.Of. 635 din 03-aug-2017) privind scoaterea din inventarul 

centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în 

administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Timişoara, unitate în subordinea Ministerului 

Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 533/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea codului de 

clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în 

domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate 

în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 534/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea datelor de 

identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al 

statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova - unitate în subordinea 

Ministerului Transporturilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 536/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea anexei nr. 13 

la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 537/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea datelor de 

identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul 

public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi 

Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (în 

secțiunea Legislatie) 
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Hotarirea 539/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea şi completarea 

anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 543/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind actualizarea valorii de 

inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 545/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind actualizarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul 

privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor interne (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 1548/C/2017 (M.Of. 554 din 13-iul-2017) privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu 

Ocna (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 2152/2017 (M.Of. 635 din 03-aug-2017) privind publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii 

dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 2309/2017 (M.Of. 635 din 03-aug-2017) pentru modificarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea 

listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al 

autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a 

listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în 

instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva 

schimbului automat de informaţii financiare (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 636 din 03-aug-2017) în cuprinsul anexei la Ordinul 

ministrului justiţiei nr. 1.548/C/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 şi 554 bis din 13 iulie 2017 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) la Decizia prim-ministrului nr. 

485/2017 pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la 

Ministerul Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 

din 27 iunie 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Functionari publici au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 1548/C/2017 (M.Of. 554 din 13-iul-2017) privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu 

Ocna (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 808/2017 (M.Of. 632 din 03-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 828/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea 

Legislatie) 
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Decretul 829/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 830/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decretul 831/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decretul 832/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Decretul 833/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 834/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) la Decizia prim-ministrului nr. 

485/2017 pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la 

Ministerul Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 

din 27 iunie 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

  

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

 
Ordinul 1548/C/2017 (M.Of. 554 din 13-iul-2017) privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu 

Ocna (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 808/2017 (M.Of. 632 din 03-aug-2017) privind încetarea raporturilor de 

serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 535/2017 (M.Of. 635 din 03-aug-2017) privind scoaterea din inventarul 

centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în 

administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Timişoara, unitate în subordinea Ministerului 

Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Ordinul 2152/2017 (M.Of. 635 din 03-aug-2017) privind publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii 

dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 2309/2017 (M.Of. 635 din 03-aug-2017) pentru modificarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea 

listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al 

autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a 

listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în 

instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva 

schimbului automat de informaţii financiare (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 636 din 03-aug-2017) în cuprinsul anexei la Ordinul 

ministrului justiţiei nr. 1.548/C/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 şi 554 bis din 13 iulie 2017 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 533/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea codului de 

clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în 

domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate 

în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 534/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea datelor de 

identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al 

statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova - unitate în subordinea 

Ministerului Transporturilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 536/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea anexei nr. 13 

la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 537/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea datelor de 

identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul 

public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi 

Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 539/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind modificarea şi completarea 

anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 543/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind actualizarea valorii de 

inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 545/2017 (M.Of. 638 din 04-aug-2017) privind actualizarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul 

privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor interne (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 818/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind conferirea Ordinului 

Naţional Serviciul Credincios (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 819/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind conferirea Ordinului 

Naţional Serviciul Credincios (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 820/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind conferirea Ordinului 

Naţional Pentru Merit (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 821/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind conferirea Ordinului 

Naţional Pentru Merit (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 822/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind conferirea Ordinului 

Naţional Pentru Merit (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 823/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind conferirea Ordinului 

Virtutea Militară (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 824/2017 (M.Of. 639 din 04-aug-2017) privind conferirea Ordinului 

Virtutea Militară (în secțiunea Legislatie) 
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În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Regulamentul 1414/03-aug-2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 

798/2008 în ceea ce priveşte rubricile referitoare la fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, 

Statele Unite, Africa de Sud şi Zimbabwe din lista cu ţări terţe, teritorii, zone sau 

compartimente din care anumite produse obţinute de la păsări de curte pot fi importate în 

Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (în 

secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Decizia 1415/03-aug-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) 
 

 
Decizia 1416/03-aug-2017 privind anumite măsuri de protecţie vizând pesta porcină 

africană în România (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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