
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului afacerilor interne 
nr. ____________ din ______________ 

 
Nr. 
crt. 

Actul normativ Personalul desemnat Temeiul 
abilitării 

1. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al 
apelor maritime interioare, al mării 
teritoriale, al zonei contigue şi al zonei 
economice exclusive ale României, 
republicată 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române. 
 

art. 60 
alin. (1) 

2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată  

personalul abilitat  din cadrul Direcției 
Generale Logistice să exercite controlul 
de stat al calităţii în construcţii pentru 
obiectivele din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

art. 39 

3. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor 
explozive, republicată 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române. 

art. 39 
alin. (1) 

4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române. 

Art. 1395 
alin. (2) 

5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Direcției pentru Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date. 

art. 64 

6. Legea nr. 72/2002 a zootehniei, republicată a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

art. 33 

7. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor 
din tutun, cu modificările şi completările 
ulterioare 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române; 
c) personalul din cadrul Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă şi 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 
judeţene/Bucureşti-Ilfov; 
d) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

art. 141 

8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare 

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române 

art. 53 
alin. (1) 

9. Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române 

art. 31 

10. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și 
combaterea terorismului, cu modficările și 
completările ulterioare 

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române 

art. 42 
alin. (3) 



11. Legea nr. 205/2004 privind protecţia 
animalelor, republicată 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

art. 29 
alin. (1) 

12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 
al muniţiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române;  
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române.  

Art. 131 

13. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
cu modificările şi completările ulterioare 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române;  
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române; 
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
serviciilor publice comunitare pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple. 

Art. 48 

14. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române 

art. 78 
alin. (3) 

15. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, cu modificările şi completările 
ulterioare 

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române 

art. 56 
alin. (4) 

16. Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de 
mobilizare parțială sau totală a forțelor 
armate și al stării de război 

personal din cadrul Administrației 
Naționale a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale 

art. 43 
alin. (3) 

17. Legea nr.  211/2011 privind regimul 
deșeurilor, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare 

a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române; 
b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei 
Române. 

art. 61 
alin. (2)  

18. Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi 
folosirea de către unităţile administrativ-
teritoriale a steagurilor proprii, cu 
modificările și completările ulterioare 

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române 
 

art. 5 
alin. (2) 

19. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind 
autorizarea operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, 
de modificări constructive, de reconstrucţie a 
vehiculelor rutiere, precum şi de 
dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu 
modificările şi completările ulterioare 

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române 

art. 61 

alin. (3) 

20. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
 

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române 

art. 76 
lit. d) 

21. Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind 
protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice a zone de 

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române 

art. 29, 
alin. (1), 
lit. d) 



interes național, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

22. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
271/2000 privind regimul activităţilor de 
transport, comercializare şi recuperare a 
ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului 
lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse 
petroliere, cu modificările și completările 
ulterioare 

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române 
 

art. 14 
alin. (1) 

23, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
modificările și completările ulterioare 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române; 
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

art. 15 

24. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
55/2002 privind regimul de deţinere al 
câinilor periculoşi sau agresivi, republicată 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române; 
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

art. 20 
alin. (1) 

25. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în 
România, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Inspectoratului General pentru Imigrări; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române; 
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române. 

art. 136 

26. Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia, cu modificările și completări 
ulterioare 

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române. 

art. 69 

27. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidența, domiciliul, 
reședința și actele de identitate ale 
cetățenilor români, cu modificările și 
completările ulterioare 

a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Direcției pentru Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date; 
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române; 
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române. 

art. 44  

28. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 
României  a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi a cetăţenilor Confederaţiei 
Elveţiene, republicată 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Inspectoratului General pentru Imigrări; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române. 

art. 38 
alin. (2) 

29. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre 
şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, 
cu modificările şi completările ulterioare 

a)  ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b)  ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române; 
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

Art. 8 
alin. (2) 
lit. c) 

30. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române, pentru contravenţiile 

art. 32 
alin. (2) 



Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 

prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. a) şi b); 
b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române, pentru 
contravenţia prevăzută de art. 32 alin. (1) 
lit. a). 

31. Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru 
aprobarea Normelor cu privire la accesul, 
evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de 
primire turistice, republicată 

a)ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române; 
b)ofiţerii şi agenţii din cadrul 
Inspectoratului General pentru Imigrări, 
pentru contravențiile prevăzute la art. 3 
alin. (1) lit. d), f) și h). 

art. 4 
alin. (1) 

32. Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind 
desfășurarea actvității de agrement nautic 

a) ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române; 
b) ofițerii și subofițerii Jandarmeriei 
Române. 
 

art. 12 

33. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind 
exercitarea comerţului cu produse şi servicii 
de piaţă în unele zone publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române 
 

art. 34 
alin. (1) 
lit. d) 

34. Hotărârea Guvernului nr. 2.293/2004  privind 
gestionarea deşeurilor rezultate în urma 
procesului de obţinere a materialelor 
lemnoase 

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române 
 

art. 8 lit. 
c) 

35. Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, cu modificările și 
completările ulterioare 

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române 

art. 11 
alin. (4) 

36. Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru 
aprobarea Normelor de efectuare a activităţii 
de transport rutier de mărfuri periculoase în 
România 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române. 

art. 31 
lit. e) şi 
art. 42 

37. Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind 
transportul deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase pe teritoriul României 

a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române; 
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei de Frontieră Române; 
c) personalul din cadrul Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă şi 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 
judeţene/Bucureşti-Ilfov. 

art. 26 

 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr. ____________ din ______________ 
 
                MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                                                                                 Ex. nr. 1  (față) 

                             -    STRUCTURA   -                                                                                                              
 

PROCES - VERBAL  Seria _______ Nr. _______________ 
 

Încheiat astăzi ___/___/______, ora ______ în localitatea ____________________, judeţul/sectorul _________________________ 
Agent constatator ______________________________________________ din cadrul ____________________________________                 
                                                                                 (grad, nume, prenume)                                                    (instituția/unitatea/structura  aflată în 
subordinea/în cadrul M.A.I.) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________.   
Constat că dl/d-na__________________________________________________________, CNP /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /, 
născut în ________________________ cu domiciliul/reședința în _____________________________ str.____________________ 
_____________________________________ nr. _________ bl. ________ sc. ________ ap. ________ judeţ/sector 
______________________________, posesor al actului de identitate/ __________ seria _______ nr. _____________ eliberat de 
_________________________, la data de ___/___/______, ocupația _________________ locul de muncă ___________________,  
posesor al pașaportului/actului de identitate seria ______ nr. ______ eliberat la data de ___/___/______, în _______________,   
(în cazul contravenientului cetățean străin, persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate) 
reprezentat prin dl/d-na ______________________________, cu domiciliul în _____________________________ 
str.______________________________ nr. _________ bl. ________ sc. ________ ap. ________ judeţ /sector _______________, în calitate de 
părinte / reprezentant / ocrotitor legal, 
(în cazul contravenientului  minor) 
Constat că persoana juridică ______________________________________________  cu sediul în ___________________________ str. 
_____________________________________________ nr. _______ bl. _______ sc. _______ ap. _______ judeţ/sector 
____________________________  Nr. Registrul Comerţului ____________________ cod fiscal _____________________________ 

Reprezentat de  dl/d-na/ _____________________________________________ în calitate de __________________________, născut în 
__________________________________ cu domiciliul/reședința în __________________________________ str. 
______________________________________ nr. _______ bl. _______ sc. ______ ap. _______ judeţ/sector ___________________________, 
posesor al actului de identitate ________ seria _______ nr. _______ eliberat de ______________________________, la data de 
__________________________________________________________ 
În data de ___/___/______, ora/perioada___________, în (descrierea locului faptei/puncte de reper)_______________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
a săvârşit următoarele: _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Faptele comise sunt prevăzute de: 
1. art. ___ alin. __ lit. _ pct. __ din ____________________ şi  sancţionate de la __________la_________, conform art. ___ alin. _ lit. _ pct. _ din 
___________________. 
2. art. ___ alin. __ lit. _ pct. __ din ____________________ şi  sancţionate  de la __________la_________, conform   art. ___ alin. _ lit. _ pct. _ din 
___________________. 
3. art. ___ alin. __ lit. _ pct. __ din ____________________ şi  sancţionate  de la __________la_________, conform  art. ___ alin. _ lit. _ pct. _ din 
___________________. 
Aplică: 

1. avertisment/amendă __________________ lei 
2. avertisment/amendă __________________ lei 
3. avertisment/amendă __________________ lei 
Total amendă aplicată  _________________ lei. 

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore:  
1. jumătate din minimul prevăzut, respectiv ________________________ lei 
2. jumătate din minimul prevăzut, respectiv ________________________ lei 
3. jumătate din minimul prevăzut, respectiv ________________________ lei 
Total sumă ce poate fi achitată pe loc sau în cel mult 48 de ore ________ lei. 
Amenda a fost achitată pe loc, fiind eliberată chitanța cu seria______, nr. 
_____________. 

În baza  art. ___ alin. _ lit. _ pct. _ din _________________________ dispun confiscarea bunurilor ___________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, cu privire la 
care au fost luate următoarele măsuri de conservare / valorificare: 
__________________________________________________________________________________________________________,aparținând 
contravenientului sau ______________________________________, cu domiciliul/reședința în  ________________________                                                                                   
                                          ( se trec datele de identificare ale proprietarului în cazul în care bunurile nu aparțin contravenientului) 
 str.____________________nr.____ bl.___ sc.___ ap. ___ judeţ/sector _______________ CNP /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /, identificarea 
nu a fost posibilă deoarece__________________________________________________________________________, conform procesului verbal 
anexat***. 
În baza  art. ___ alin. _ lit. _ pct. _ din _______________________________________________ dispun sancțiunea complementară:  
1. _________________________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

DOVADA ÎNMÂNĂRII PROCESULUI VERBAL***** 
Subsemnatul _______________________________, confirm că mi-a fost înmânat prezentul procesul-verbal şi înştiinţarea de plată  
                                                                     Contravenient/persoană vătămată/proprietar al bunurilor confiscate 
______________________                                                               

 
ÎNŞTIINŢARE  DE PLATĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Contravenientul are obligația de a achita amenda stabilită prin prezentul proces verbal în termen de 15 zile de la comunicare 
la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, precum și despăgubirile civile stabilite. 

Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de 
credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se 
achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile 
autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale 
indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de 
locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.  

O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-
mail, organului din care acesta face parte.  

Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte 
prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând 
data şi ora efectuării plăţii. 

Prezentul procesul-verbal neatacat în termenul legal constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, potrivit Ordonanței 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită. 

 
 

Proces verbal seria ________ nr. ___________________ 
Destinatar______________________________________ 
cu domiciliu/reședința/sediul  în ___________________ 
_________________ str ________________________ 
nr.____bl.____ sc.____ ap.____ judeţ/sector__________ 

 
 
 
 
  
 

(verso) 
și despăgubiri civile în suma de __________ lei, în beneficiul persoanei vătămate ______________________________,  cu domiciliul/reședința în  
________________________ str.___________________nr.____ bl.___ sc.___ ap. ___ judeţ/sector _______________ CNP /   /   /   /   /   /   /   /   /   
/   /   /   /   /, conform procesului verbal anexat. 
Subsemnatul ________________________________________________sunt de acord cu  modalitatea de stabilire a despăgubirilor.  

                                                                     Persoana vătămată _____________________________________ 

Contravenientul � nu este de faţă / � refuză / � nu  poate lua la cunoştinţă despre conţinutul procesului verbal,  

persoana vătămată � nu este de faţă / � refuză /� nu  poate lua la cunoştinţă despre conţinutul procesului verbal,  

proprietarul bunurilor confiscate � nu este de faţă / � refuză / � nu  poate lua la cunoştinţă despre conţinutul procesului verbal,  
fapt atestat de martorul asistent __________________________,  posesor al actului de identitate __ seria ____ nr. ___________,  cu 
domiciliul/reședința în  ________________________ str.____________________nr.____ bl.___ sc.___ ap. ___ judeţ/sector _______________, 
CNP /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /,  
Nu a fost de faţă niciun martor asistent deoarece __________________________________________________________________ 
 Alte menţiuni (obiecţiuni) _____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Împotriva prezentului proces verbal se poate face plângere în 15 zile de la data  înmânării / comunicării acestuia  la 
Judecătoria_______________________. 

Agent constatator                                                                 Martor asistent                                                                   Contravenient 
______________________________                                  ____________________________                                  _____________________________ 
 
    Persoana vătămată                                                                                                                                               Proprietarul bunurilor confiscate 
_______________________________                                                                                                   __________________________________ 
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