
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 06 – 07 

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

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 330/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) privind reorganizarea 

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi 

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

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

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 361/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) privind reorganizarea 

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea 

Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, şi modificarea anexei 

nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

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

 
Hotarirea 365/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind trecerea din 

domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în 

administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''(în 

secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica (aspecte generale) au apărut 

următoarele acte: 

 
Legea 131/2017 (M.Of. 420 din 07-iun-2017) privind respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 525/2017 (M.Of. 420 din 07-iun-2017) pentru promulgarea Legii 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (în 

secțiunea Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Decizia 442/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) pentru numirea domnului 

Vicenţiu Dorin Gavril Ştir în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării 

Publice şi Dialogului Social (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 443/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) privind aplicarea mobilităţii 

pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de secretar general adjunct 

al Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 444/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) privind exercitarea, cu 
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caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului 

Sănătăţii (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) în Decizia prim-ministrului 

nr. 429/2017 privind numirea doamnei Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier 

la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 25 mai 2017 (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 373/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind înscrierea unui 

imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase 

''Prof. Dr. Matei Balş'', unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 385/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind numirea unui 

consul general (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 386/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind numirea unui 

consul general (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 45/2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea 

unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea 

Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază 

fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM (2016)683 şi Propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM 

(2016)685(în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 46/2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM 

(2016)767 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 47/2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a 

deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 668/2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) pentru aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern 

pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din 

reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Regulament din 2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) privind condiţiile şi 

modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune 

permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 71/2017 (M.Of. 425 din 08-iun-2017) pentru modificarea Hotărârii 

Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a 

comisiilor permanente ale Senatului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Legea 129/2017 (M.Of. 422 din 08-iun-2017) privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (în secțiunea Legislatie) 
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Decretul 523/2017 (M.Of. 422 din 08-iun-2017) pentru promulgarea Legii 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 388/2017 (M.Of. 425 din 08-iun-2017) privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a 

Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei (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) 
 

 
Decizia 429/2017 (M.Of. 395 din 25-mai-2017) privind numirea doamnei 

Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul 

aparatului propriu de lucru al prim-ministrului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 443/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) privind aplicarea mobilităţii 

pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de secretar general adjunct 

al Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 444/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) privind exercitarea, cu 

caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante 

din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului 

Sănătăţii (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) în Decizia prim-ministrului 

nr. 429/2017 privind numirea doamnei Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier 

la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 25 mai 2017 (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 382/2017 (M.Of. 415 din 06-iun-2017) privind încetarea 

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

prefect al judeţului Vaslui de către domnul Bogdan Isabel (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 383/2017 (M.Of. 415 din 06-iun-2017) privind exercitarea, cu 

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

judeţului Vaslui de către domnul Popica Eduard-Andrei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 385/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind numirea unui 

consul general (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 386/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind numirea unui 

consul general (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 384/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind rechemarea unui 

consul general (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decizia 442/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) pentru numirea domnului 

Vicenţiu Dorin Gavril Ştir în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării 

Publice şi Dialogului Social (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Legea 128/2017 (M.Of. 421 din 07-iun-2017) pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
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prevenirea şi sancţionarea corupţiei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 522/2017 (M.Of. 421 din 07-iun-2017) privind promulgarea Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 421 din 07-iun-2017) în Decizia prim-ministrului 

nr. 420/2017 pentru numirea domnului Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat 

la Ministerul Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 376 din 19 mai 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

  

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

acte: 

 
Actul Aditional 1/2017 (M.Of. 349 bis din 11-mai-2017) pentru anul 2017 la 

Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al 

Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Actul Aditional 1/2017 (M.Of. 349 bis din 11-mai-2017) pentru anul 2017 la 

Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al 

Societăţii Comerciale ''Regiotrans'' S.R.L. (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Actul Aditional 1/2017 (M.Of. 349 bis din 11-mai-2017) pentru anul 2017 la 

Contractul de servicii publice pentru perioada 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii 

Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Actul Aditional 1/2017 (M.Of. 349 bis din 11-mai-2017) pentru anul 2017 la 

Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al 

Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 516/2017 (M.Of. 349 bis din 11-mai-2017) privind actualizarea 

contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în 

transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

231/2016 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Actul Aditional 1/2017 (M.Of. 349 bis din 11-mai-2017) pentru anul 2017 la 

Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al 

Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''CFR Călători'' S.A. (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
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) 
 

 
Decizia 429/2017 (M.Of. 395 din 25-mai-2017) privind numirea doamnei 

Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul 

aparatului propriu de lucru al prim-ministrului (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 383/2017 (M.Of. 415 din 06-iun-2017) privind exercitarea, cu 

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

judeţului Vaslui de către domnul Popica Eduard-Andrei (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 365/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind trecerea din 

domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în 

administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''(în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 373/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind înscrierea unui 

imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public 
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al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase 

''Prof. Dr. Matei Balş'', unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 384/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind rechemarea unui 

consul general (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 385/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind numirea unui 

consul general (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 45/2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea 

unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea 

Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază 

fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM (2016)683 şi Propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM 

(2016)685(în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 46/2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM 

(2016)767 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 47/2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a 

deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 668/2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) pentru aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern 

pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din 

reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (în 

secțiunea Legislatie) 
 

 
Regulament din 2017 (M.Of. 416 din 06-iun-2017) privind condiţiile şi 

modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune 

permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 386/2017 (M.Of. 414 din 06-iun-2017) privind numirea unui 

consul general (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Hotarirea 330/2017 (M.Of. 417 din 06-iun-2017) privind reorganizarea 

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi 

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

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

Legislatie) 
 

Au apărut și alte 26 acte în diferite secțiuni ale bazei de date idrept.ro 
  

În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Recomandarea 948/31-mai-2017 privind utilizarea valorilor consumului de 

carburant şi ale emisiilor de CO2 omologate de tip şi măsurate în conformitate cu 

procedura de testare a vehiculelor uşoare armonizată la nivel mondial atunci când 

informaţiile sunt puse la dispoziţia consumatorilor în temeiul Directivei 1999/94/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului (în secțiunea Legislatia Uniunii 

Europene) 
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Regulamentul 961/07-iun-2017 privind autorizarea preparatului de 

Enterococcus faecium CECT 4515 ca aditiv furajer pentru purceii înţărcaţi şi a unei 

noi utilizări în apa de băut a purceilor înţărcaţi şi a puilor pentru îngrăşare şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2036/2005 şi Regulamentul (UE) nr. 887/2011 

(titularul autorizaţiei Evonik Nutrition & Care GmbH) (în secțiunea Legislatia 

Uniunii Europene) 
 

 
 

 
 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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