
REFERAT DE APROBARE 
a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne 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 
 
 
 

Prezentul proiect de act normativ îşi propune a clarifica următoarele aspecte: 
 
1. În cuprinsul unor acte normative, se instituie 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 a implicat necesitatea unei delimitări clare a 
competențelor acestora, în raport de fiecare act normativ care stabilește responsabilități în 
domeniu. Prin urmare, în cuprinsul anexei nr. 1 la proiectul de ordin sunt prevăzute atât 
structurile M.A.I., cât şi personalul desemnat din cadrul acestora (ex. ofițeri şi agenţi de 
poliţie sau ofițeri şi subofițeri), competent să constate și să aplice sancțiuni contravenționale, 
fiind identificate un număr de 37 de acte normative, care utilizează formula cu caracter 
general menționată anterior; 
 
2. Stabilirea unui model de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, ce 
urmează a fi utilizat de structurile ministerului doar în activitatea de constatare a 
contravenţilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenționale reglementate de actele normative 
prevăzute în anexa nr. 1.  
 
Răspunderea contravențională, ca formă a răspunderii juridice, își găsește izvorul în cuprinsul 
Constituției României, însă legea fundamentală nu conține o normă specială și exclusivă care 
să o reglementeze. Această instituție face obiectul O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative cu 
caracter special.  
 
Referitor la conținutul procesului – verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în 
cuprinsul legii – cadru sunt menționate elementele pe care trebuie să le cuprindă acest înscris 
oficial, fără ca să fie consacrat un model în acest sens. Cu toate acestea, în cuprinsul unor legi 
speciale, legiuitorul a simțit necesitatea reglementării unui model al acestui document, sens în 
care, exemplificăm Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravențiilor 
silvice, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul de aplicare a O.u.G. nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. Acest aspect nu este valabil şi în cazul altor 
reglementări aferente unor domenii variate. 
 
Prin urmare, se impune existenţa unui model de proces – verbal de constatare şi sancţionare a 
contravențiilor (prevăzut în Anexa nr. 2), care să aibă drept scop utilizarea acestuia, la nivelul 
unităţilor/instituţiilor aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din care 
fac parte agenții constatatori, în activitatea de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a 
sancţiunilor contravenționale reglementate de actele normative prevăzute în anexa nr. 1. 
 



3. Abrogarea cadrului normativ intern în materie, aplicabil în prezent la nivelul ministerului, 
respectiv, O.m.a.i. nr. 1.411/2006 pentru desemnarea personalului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor abilitat să constate contravenţii şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute 
în anumite acte normative și O.m.a.i. 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. 
 
 


