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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI  
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

 

ORDIN 
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-
tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  

să folosească modelul de proces-verbal 
 

 

     Văzând Referatul de aprobare nr. ........... din ............ 2014 întocmit de Direcţia 

Generală Control Oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor; 

      ţinând cont de prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu 

mădificările şi completările ulterioare; 

            luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 

privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 191/2012;  

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           ţinând cont de prevederile art. 63, ale art. 10 lit. b) şi ale art. 11 lit. k) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

     în baza art. 3 alin. (1) şi (3), a art. 4 alin. (3) şi a art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 

1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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     preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor emite următorul ordin: 
 
     Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 8 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

          Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Preşedintele 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 

şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
Vladimir Alexandru MĂNĂSTIREANU 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Bucureşti, ........................... 2014 
    Nr........... 
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   ANEXĂ 
    (Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare  

şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005) 
 
 
     
    REGIM SPECIAL 
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ 
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
    DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
    .................................................... 
    POSTUL DE INSPECŢIE LA FRONTIERĂ (P.I.F.) .................... 
 
                                                   Seria ............... 
 
                        PROCES-VERBAL 
  de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare 
                şi pentru siguranţa alimentelor 
 
                        Nr. ......... 
 
            Încheiat astăzi, ..../.../...., la .............. 
                             (ziua)(luna)(anul) 
 
    Subsemnatul(a), ....., în calitate de ....., din cadrul ....., am constatat că în ziua de 
.../luna .../ora ....: 
    1. Operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială) 
....., cu sediul social în ...., str. .... nr. ..., bl. .., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) 
..., cod unic de înregistrare ...., cont bancar nr. ..... deschis la Banca ......, reprezentat prin 
dl/dna ......., în calitate de ...... , domiciliat în ......, str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., 
ap. ..., judeţul (sectorul) ......, legitimat cu BI/CI seria  nr. ...., eliberat(ă) la data de ...., 
CNP ......., la unitatea/punctul de lucru al societăţii sus-menţionate din localitatea ......., str. 
...... nr ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ 
    2. Dl/Dna ......, născut(ă) la data de ......... în ......, judeţul ......, domiciliat(ă) în 
........, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ...., legitimat cu 
BI/CI seria  nr. ...., eliberat(ă) de ....  la data de ...., CNP ...., salariat la ....., cu sediul 
în ...., str. ....... nr. ...., sectorul/judeţul ......., la unitatea/punctul de lucru ...... din 
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localitatea ........, str. .... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ....... 
, a contravenit normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, săvârşind următoarele 
fapte: 
    ....................................................................... 
    ....................................................................... 
    ....................................................................... 
    ....................................................................... 
    fapt(e) prevăzut(e) şi sancţionat(e) în conformitate cu: 
    - ..................... art. .... lit. .... pct. ....; 
      (actul normativ) 
    - ..................... art. .... lit. .... pct. ....; 
      (actul normativ) 
    - ..................... art. .... lit. .... pct. ... . 
      (actul normativ) 
 
    3. S-a aplicat contravenientului ........ o amendă în valoare de ....... lei (..........), sumă 
care va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal în 
contul nr. ....... deschis la ..... Chitanţa de plată a amenzii şi copia procesului-verbal se remit 
unităţii emitente în termenul menţionat. 
    4. S-a procedat la aplicarea sancţiunii complementare de confiscare a următoarelor bunuri: 
*T* 
┌────┬─────────┬──────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────────┐ 
│Nr. │         │      │           │ Preţ unitar │     Valoare totală       │ 
│crt.│Sortiment│ U.M. │ Cantităţi │  (lei/U.M.) │         (lei)            │ 
├────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────────┤ 
└────┴─────────┴──────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    care au servit la săvârşirea faptei: 
    ...................................................................... 
    ...................................................................... 
    ...................................................................... 
 
    5. Pentru bunurile confiscate prevăzute la pct. 4 s-a dispus măsura: 
    ...................................................................... 
    ...................................................................... 
    ...................................................................... 



 5

    6. În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, contravenientul poate să achite în termen de 48 ore de la data încheierii procesului-
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării jumătate 
din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârşită, adică suma de ..... lei 
(RON) (.....), în contul sus menţionat.* 
    7. În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
    8. Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. 
    Alte menţiuni ....................................................... 
    9. Contravenientul a avut următoarele obiecţiuni: 
    ...................................................................... 
    ...................................................................... 
    10. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare 
a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi 
depusă, împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la judecătoria pe raza căreia a 
fost săvârşită contravenţia. 
    11. La încheierea procesului-verbal a fost de faţă dl/dna ......., în calitate de martor, 
domiciliat în ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, 
posesor al BI/CI seria  nr. ..., emis de .... la data de ........ . 
    Martor (semnătura) ................. 
    12. Prezentul proces-verbal de constatare a contravenţiei conţine un număr de ......... pagini 
şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la 
................................. . 
 
*T* 
            Agent constatator,            Contravenient, 
          ....................         .................... 
          (semnătura, ştampila,        (semnătura, ştampila) 
           parafa inspectorului) 
                              
  
 
                                                 
* Prevederile paragrafului 6 se aplică numai în situaţia în care în actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate este prevăzută în mod expres. 



                    AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 
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                                                                                             Se aprobă 
                                                                       PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT 
 
                                                                    Dr. Vladimir Alexandru MĂNĂSTIREANU 
 
 

Referat de aprobare 
 
 Având în vedere statutul de stat membru al României, elaborarea legislaţiei 

naţionale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor are ca scop 

prevederea normelor naţionale pentru implementarea legislaţiei comunitare ce se aplică 

direct la nivelul statelor membre, respectiv Regulamente şi Decizii ale Comisiei Europene 

şi Consiliului şi transpunerea prevederilor Directivelor Comisiei Europene. În acest sens, 

în ceea ce privesc sancţiunile contravenţionale aplicabile ca urmare a identificării unor 

neconformităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor acestea trebuie să fie în 

conformitate cu articolele 54 şi 55 din Regulamentul(CE) nr. 882/2004, şi anume eficace, 

proporţionale şi disuasive. 

Referitor la cele menţionate mai sus şi având în vedere prevederile a numeroase 

acte normative din legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, prevederi 

care stipulează aplicarea unor sancţiuni în cazul nerespectării legislaţiei de profil, şi în 

coroborare cu realităţile sociale din România, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, doreşte ca aplicarea sancţiunilor să se aplice uniform şi 

gradual în funcţie de neconformităţile sancţionate. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale 

se face în baza unui Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la 

normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, document aprobat prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 109 din 2005 şi modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 58 din 2009. Prin normativul amintit mai 

sus, care prevede formularul tip al procesului verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, nu este 

prevăzută sintagma menţionată în Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv “contravenientul 
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poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului 
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcţnd menţiune despre această 
posibilitate în procesul verbal”. Pentru ca să nu existe nicio interpretare, în legislaţia 

sanitară veterinară există o serie de documente care în conţinutul lor fac referire la 

aplicabilitatea în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. În această împrejurare apare situaţia ca actul 
normativ să prevadă acordarea a jumătate din minim dar procesul verbal de 
constatare, care este un document încheiat ad-hoc, să nu prevadă în conţinutul său 
această posibilitate, orice modificare sau înscris în afara conţinutului textului 
putând atrage anularea acestuia.  Totodată trebuie precizat că această situaţie nu este 

singulară, motiv pentru care modificarea textului din Ordinul nr. 58/2009 este necesară. 

Nu în ultimul rând propunerea de modificare se justifică din punct de vedere 
social/economic ca şi grad de adresabilitate la nivelul populaţiei, din punct de 
vedere financiar în ceea ce priveşte gradul de încasare al amenzilor şi nu în ultimul 
rând al procentului foarte mare de contestări în justiţie formulate împotriva 
proceselor verbale de contravenţie dat fiind aceste vicii de formă.  

În contextul celor de mai sus a fost elaborat prezentul referat de aprobare în 
vederea modificării anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea 
formularului–tip al Procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor 
împuternicite de Autoritătea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor să folosească modelul de proces verbal. 

Cu deosebită consideraţie,  
 

DIRECTOR  GENERAL 
 

Dr. Maximilian Ilie DRĂGAN 
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