
 

 

 
 
 

O R D I N U L 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

Nr. ____________ din ____ . ___ . 2018 
 

pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate 
contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative, precum 

și pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravențiilor 

 
 Având în vedere formula utilizată în cuprinsul unor acte normative, prin care se 
instituie, cu caracter general, faptul că personalul Ministerului Afacerilor Interne este 
„împuternicit, abilitat sau desemnat” să constate contravenţii şi să aplice sancțiunile 
contravenționale, fără ca legiuitorul să prevădă, în mod expres, structurile M.A.I. din care 
fac parte agenţii constatatori, aspect ce implică necesitatea unei delimitări clare a 
competențelor acestora, 

Ținând cont de faptul că doar unele acte normative reglementează, în conținutul 
acestora, un model al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravențiilor, 
fiind necesară existenţa unui astfel de model care să fie utilizat la nivelul 
unităţilor/instituţiilor aflate în subordinea/în cadrul M.A.I. din care fac parte agenții 
constatatori, 
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 ministrul afacerilor interne emite următorul: 

 
O R D I N: 

Art. 1 – Se desemnează personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute de 
acte normative, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

  



 

 

 
Art. 2 - (1) Se aprobă modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2) Modelul procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se utilizează doar în activitatea de 

constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale reglementate de 
actele normative prevăzute în anexa nr. 1.  

 
Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă:  
a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.411/2006 pentru desemnarea 

personalului Ministerului Afacerilor Interne abilitat să constate contravenţii şi să aplice 
sancţiunile contravenţionale prevăzute în anumite acte normative*; 

b) Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 47/2016 privind desemnarea 
personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţiile şi să 
aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 183 din 11 martie 2016. 

 
Art. 4 – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin 
 

 Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 
 

CARMEN DANIELA DAN 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.411/2006 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne abilitat să constate și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de anumite acte normative nu a fost publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul de apărare a țării și securității naționale. 
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