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Prin Ordinul nr. 1546 din 11 noiembrie 2011 a fost aprobat formularul-model 
pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control 
din domeniul sănătăţii publice, în vederea aplicării prevederilor art. 64 din Hotărârea 
Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sănătăţii publice. În Ordin se prevede că amenda se poate achita în termen de 15 
zile de la data comunicării contravenientului proces-verbal de constatare a contravenţiilor. 

 
În art. 14 alin. (2) din  Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind 
punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide există prevederea 
conform căreia contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, 
agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

  
Ca urmare a celor prezentate mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de Ordin în care 

s-au făcut următoarele completări: 
 

 contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică de către 
personalul împuternicit prevăzut în HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare, 
respectiv de personalul împuternicit prevăzut în HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.  
 



 Anexa a fost modificată astfel încât amenda să poată fi plătită: 
- în termen de 15 zile pentru a respecta prevederile HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice; 
- pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din 
minimul amenzii prevăzute pentru a respecta prevederile HG nr. 617/2014 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. 

   
    Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a 
aproba proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1546/2011 
privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a 
contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice şi de a 
aproba postarea pe site-ul Ministerului Sănătăţii pentru asigurarea procesului de 
transparenţă decizională. 
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