
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 31 mai – 02 

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

În tematica Administratie publica locala au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 536/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-2017) privind modificarea şi 

completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe 

sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia 

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general 

al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

În tematica Salarizarea au apărut următoarele acte: 

 
Ordinul 2939/2017 (M.Of. 410 din 31-mai-2017) privind procedura de efectuare a 

plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite 

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

  

În tematica Administratie publica (aspecte generale) au apărut următoarele 

acte: 

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 410 din 31-mai-2017) la 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 Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicat în Monitorul oficial al României, 

Partea I, nr. 325 din 5 mai 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Legea 127/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-2017) pentru instituirea Zilei naţionale de 

cinstire a martirilor din temniţele comuniste (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 510/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-2017) privind promulgarea Legii pentru 

instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

În tematica Administratie publica centrala au apărut următoarele acte: 

 
Hotarirea 48/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-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: 
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Ordinul 2939/2017 (M.Of. 410 din 31-mai-2017) privind procedura de efectuare a 

plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite 

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

  

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

 
Decretul 532/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-2017) privind conferirea Ordinului 

Naţional Steaua României în grad de Comandor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 2939/2017 (M.Of. 410 din 31-mai-2017) privind procedura de efectuare a 

plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite 

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

 
Rectificare din 2017 (M.Of. 410 din 31-mai-2017) la 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 Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicat în Monitorul oficial al României, 

Partea I, nr. 325 din 5 mai 2017 (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Legea 127/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-2017) pentru instituirea Zilei naţionale de 

cinstire a martirilor din temniţele comuniste (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Decretul 510/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-2017) privind promulgarea Legii pentru 

instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (în secțiunea 

Legislatie) 
 

 
Hotarirea 48/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-2017) privind modificarea anexei la 

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

comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (în secțiunea Legislatie) 
 

 
Ordinul 536/2017 (M.Of. 412 din 31-mai-2017) privind modificarea şi 

completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe 

sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia 

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general 

al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016 (în secțiunea 

Legislatie) 
 

  

În tematica Protectia consumatorului au apărut următoarele acte: 

 
Regulamentul 930/31-mai-2017 privind autorizarea unui preparat de tulpină a 

microorganismului DSM 11798 din familia Coriobacteriaceae ca aditiv pentru hrana tuturor 

speciilor aviare şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 

1016/2013 (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
Regulamentul 950/02-iun-2017 de modificare a Regulamentului de punere în 

aplicare (UE) nr. 1068/2011 în ceea ce priveşte conţinutul minim al preparatului de endo-

1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus niger (CBS 109.713) şi de endo-1,4-beta-

glucanază produsă de Aspergillus niger (DSM 18404) ca aditiv furajer pentru hrana 

puicuţelor pentru ouat şi a tuturor speciilor aviare pentru ouat (titularul autorizaţiei: BASF 

SE) (în secțiunea Legislatia Uniunii Europene) 
 

 
 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186115
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186115
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186115
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186115
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186100
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186102
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186102
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186102
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186102
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186102
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186102
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186110
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186110
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186110
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186110
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186111
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186111
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186111
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186111
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186116
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186116
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186116
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186116
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186118
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186118
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186118
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186118
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186118
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186118
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186118
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=186118
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048113
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048113
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048113
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048113
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048113
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048113
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048135
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048135
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048135
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048135
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048135
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048135
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048135
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=12048135

