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Regulament privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de 

către Consiliul Concurenţei 
 
 
 
În temeiul art. 27 alin.(1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi al art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 
stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, 
 
Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament:  
 
 
 
INTRODUCERE 
 
Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravenţiilor şi 
aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare “Legea 21/1996”), 
precum şi a celor prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 117/2006 
privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 137/2007 (denumită în continuare “OUG 117/2006”). 
 
Contravenţiile prevăzute de Legea 21/1996 se constată şi se sancţionează de către 
Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă.  
 
Contravenţiile prevăzute de OUG 117/2006 se constată şi se sancţionează de către 
Consiliul Concurenţei, prin persoane împuternicite. 
 
 
CAPITOLUL I  
 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea 
21/1996  şi de OUG 117/2006 de către inspectorii de concurenţă 
 
Art. 1 
 
(1) Inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor debutanţi, constată şi aplică 
sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. d) şi e) din Legea 21/1996. 
 
(2) Inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor debutanţi, constată şi aplică 
sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) din OUG 117/2006. 
 
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  180/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  
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(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) li se aplică prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Art. 2 
 
Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 1 şi aplicarea sancţiunilor revine 
inspectorilor de concurenţă, care întocmesc în acest sens proces-verbal de 
constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. 
 
Art. 3 
 
(1) Procesul-verbal va fi redactat cu respectarea 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, potrivit 
modelelor aflate în anexa la prezentul regulament.  
 
(2) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorul de concurenţă şi 
de reprezentantul legal al contravenientului şi se înregistrează atât la sediul 
contravenientului, cât şi în Registrul special de procese-verbale al Consiliului 
Concurenţei. 
 
(3) Inspectorul de concurenţă va aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a 
face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare şi sancţionare în 
momentul încheierii procesului-verbal. Eventualele obiecţiuni vor fi consemnate la 
rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. 
 
(4) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să 
semneze, inspectorul de concurenţă va face menţiune despre aceste împrejurări 
care trebuie să fie confirmate de un martor.  
 
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde şi datele personale 
din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de 
martor un alt inspector de concurenţă. 
 
(6) În lipsa unui martor, inspectorul de concurenţă va preciza motivele care au 
condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. 
 
Art. 4 
 
(1) Un exemplar al procesului verbal se înmânează contravenientului, iar dacă 
acesta nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză sau nu poate să primească 
procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult 30 zile de la data 
încheierii lui.  
 
(2) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu 
confirmare de primire, sau prin afişare la sediul/domiciliul contravenientului. 
Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal de afişare semnat de 
cel puţin un martor, potrivit modelului din Anexa la prezentul Regulament şi se vor 
aplica prevederile art. 3 alin (5) si (6) din prezentul Regulament. Dacă afişarea 
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procesului-verbal de sancţionare contravenţională nu este posibilă sau este 
împiedicată prin orice mijloace, comunicarea se va putea face prin intermediul 
postării acestuia pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei.  
 
 
CAPITOLUL II 
 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea 
21/1996 şi de OUG 117/2006 de către comisiile Consiliului Concurenţei 
 
Art. 5 
 
(1) Comisiile Consiliului Concurenţei constată şi aplică sancţiuni pentru 
contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. a) - c), art 501 şi art. 51 alin. (1) lit. d) şi e) şi 
aplică art. 53 şi art. 54 din Legea 21/1996.  
 
(2) Comisiile Consiliului Concurenţei constată şi aplică sancţiuni pentru 
contravenţiile prevăzute la art. 33 alin (2) din OUG 117/2006. 
 
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către comisiile Consiliului 
Concurenţei se realizează prin decizii. 
 
Art. 6 
 
(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. a) - 
c), şi art. 51 alin. (1) lit. d) şi e), precum şi în situaţia aplicării art. 53 din Legea 
21/1996, inspectorul de concurenţă va înainta Comisiei o notă care va cuprinde 
prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, propunerea de sancţionare a 
contravenientului şi punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa.  
 
(2) Comisia va analiza situaţia, iar în cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele 
prevăzute la alin. (1) se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii 
aplicate sau al amenzii maxime, după caz.  
 
Art. 7 
 
(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 501 alin. 
(1) din Legea 21/1996, inspectorul de concurenţă va înainta Comisiei în competenţa 
căreia intră soluţionarea cazului, o notă care va cuprinde prezentarea situaţiei de 
fapt şi de drept, propunerea de sancţionare şi punctul de vedere al autorităţii sau 
instituţiei administraţiei publice centrale sau locale cu privire la fapta sa.  
  
(2) Comisia va analiza situaţia, iar în cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele 
prevăzute la alin. (1) se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii 
aplicate.  
 
(3) Decizia va cuprinde şi un nou termen acordat autorităţilor sau instituţiilor 
administraţiei publice centrale sau locale în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute 
de Legea 21/1996. 
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Art. 8 
 
(1) În situatia aplicării art. 501 alin. (2) sau art. 54 din Legea 21/1996, inspectorul de 
concurenţă va înainta Comisiei o notă care va cuprinde prezentarea situaţiei de fapt 
şi de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii şi punctul de vedere al 
contravenientului cu privire la fapta sa. 
 
(2) Comisia va analiza situaţia, iar în cazul constatării incidenţei art. 501 alin. (2) sau 
art. 54 din Legea 21/1996, se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul 
amenzilor cominatorii şi data de la care acestea încep să curgă. 
 
(3) La încetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau în cazul 
în care fapta nu încetează, dar se apreciază că nu mai este necesară menţinerea 
acestei măsuri, inspectorul de concurenţă va înainta Comisiei o notă care va 
cuprinde prezentarea situaţiei de fapt şi propunerea de încetare a aplicării amenzilor 
cominatorii. 
 
(4) Comisia va analiza situaţia şi va emite o decizie prin care va constata încetarea 
aplicării  amenzilor cominatorii şi va stabili cuantumul total al acestora. 
 
Art. 9 
 
(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 33 alin. (2) 
din OUG 117/2006, inspectorul de concurenţă va înainta Comisiei desemnate prin 
Ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, o notă care va cuprinde prezentarea 
situaţiei de fapt şi de drept, propunerea de sancţionare a contravenientului şi punctul 
de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa.  

(2) Comisia va analiza situaţia, iar în cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele 
prevăzute la alin. (1) se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii 
aplicate furnizorului de ajutor de stat. 

Art. 10 

(1) Deciziile prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie trebuie să 
cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, 
descrierea faptei contravenţionale, raportarea la articolul din lege încălcat, punctul 
de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa, amenda aplicată, termenul şi 
modalitatea de plată, termenul de contestare şi instanţa competentă să soluţioneze 
contestaţia. 
 
(2) În cazul contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, deciziile vor conţine şi 
criteriile de individualizare a sancţiunii potrivit instrucţiunilor Consiliului Concurenţei.  
 
Art. 11 
 
Comunicarea deciziilor prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie se 
face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu confirmare de primire sau prin 
afişare la sediul întreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea ei. În situaţia în 
care comunicarea deciziei se realizează prin afişare, se întocmeşte proces-verbal de 
afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului din Anexă şi se vor aplica 



 5 

prevederile art. 3 alin (5) şi (6) din prezentul Regulament. Dacă afişarea procesului-
verbal nu este posibilă sau este împiedicată prin orice mijloace, comunicarea se va 
putea face prin intermediul postării acesteia pe pagina de internet a Consiliului 
Concurenţei.  
 
Capitolul III 
 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea 
21/1996 de către Plenul Consiliului Concurenţei 
 
Art. 12 
 
(1) Plenul Consiliului Concurenţei constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile 
prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) - c) şi aplică art. 53 şi art. 60 din Legea 21/1996. 
 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Plenul Consiliului 
Concurenţei se realizează prin decizii. 
 
Art. 13 
 
(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) 
lit. a) - c) din Legea 21/1996, raportul de investigaţie care va fi înaintat Plenului 
Consiliului Concurenţei va cuprinde prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, 
propunerea de sancţionare şi punctul de vedere al contravenientului cu privire la 
fapta sa. 
 
(2) Plenul Consiliului Concurenţei va analiza situaţia, iar în cazul constatării săvârşirii 
uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), se va pronunţa prin decizie şi va stabili 
cuantumul amenzii aplicate.  
 
Art. 14 
 
(1) În situaţia aplicării art. 53 din Legea 21/1996, dacă decizia, ale cărei măsuri nu 
au fost respectate, a fost luată de către Plenul Consiliului Concurenţei, inspectorii de 
concurenţă vor înainta Plenului o notă cu prezentarea situaţiei de fapt şi de drept şi 
propunerea de aplicare a maximului amenzii prevăzute de Legea 21/1996. 
 
(2) Plenul Consiliului Concurenţei va analiza situaţia, iar în cazul constatării 
incidenţei art. 53 din Legea 21/1996, se va pronunţa prin decizie şi va dispune 
aplicarea amenzii maxime prevăzute la art. 51 sau art. 511 din Legea 21/1996.  
 
Art. 15 
 
În cazul  în care se constată că există indicii ale săvârşirii de către anumite persoane 
a infracţiunii prevăzute de  art. 60 alin. (1) din Legea 21/1996, plenul Consiliului 
Concurenţei va formula o sesizare penală în acest sens. 
 
Art. 16 
 
Deciziile prin care se constată şi se  sancţionează o contravenţie trebuie să cuprindă 
următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei 
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contraventionale, raportarea la articolul din lege încălcat, punctul de vedere al 
contravenientului cu privire la fapta sa, criteriile de individualizare a sancţiunii, 
amenda aplicată, termenul şi modalitatea de plată, termenul de contestare şi 
instanţa competentă să soluţioneze contestaţia.  
 
Art. 17 
 
Comunicarea deciziilor prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie se 
face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu confirmare de primire sau prin 
afişare la sediul întreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea ei. În situaţia în 
care comunicarea deciziei se realizează prin afişare, se întocmeşte proces-verbal de 
afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului din Anexă şi se vor aplica 
prevederile art. 3 alin (5) şi (6) din prezentul Regulament. Dacă afişarea procesului-
verbal nu este posibilă sau este împiedicată prin orice mijloace, comunicarea se va 
putea face prin intermediul postării acesteia pe pagina de internet a Consiliului 
Concurenţei.  
 
CAPITOLUL IV 
 
Modalitatea de plată a amenzilor şi urmărirea executării 
 
Art. 18 
 
Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi decizia 
Consiliului Concurenţei prin care se aplică sancţiuni, constituie titlu executoriu, fără 
vreo altă formalitate. 
 
Art. 19 
 
(1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru 
contravenţia săvârşită, stabilită prin proces-verbal se achită de contravenient prin 
numerar sau ordin de plată, către  bugetul de stat,  în termen de 15 zile de la 
comunicarea procesului verbal. 
 
(2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru 
contravenţia săvârşită sau al  amenzii maxime, după caz,  stabilite prin decizie, se 
achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat,  în 
termen de 30 zile de la comunicarea deciziei. 
 
(3) O copie de pe dovada achitării amenzii se transmite Consiliului Concurenţei în 
maximum 15 zile de la comunicarea procesului verbal sau în termen de 30 zile de la 
comunicarea deciziei, pentru a fi ataşată dosarului cauzei.  
 
Art. 20 
 
(1) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării 
amenzii, Consiliul Concurenţei va transmite copia procesului-verbal sau a deciziei la 
organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a căror 
rază teritorială işi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 
30 de zile după trecerea termenelor prevăzute la art. 19 alin. (3) din prezentul 
Regulament.  
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(2) În termen de 90 de zile de la data la care hotărârea instanţei prin care s-a 
soluţionat plângerea împotriva procesului-verbal de sancţionare sau împotriva 
deciziei de sancţionare a devenit irevocabilă, Consiliul Concurenţei va transmite 
organelor de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a căror 
rază teritorială îşi are sediul contravenientul, o copie a procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei, sau a deciziei de sancţionare, după caz, şi 
o copie a hotărârii judecătoreşti, spre executare.  
 
CAPITOLUL V 
 
Căile de atac 
 
Art. 21 
 
(1) Deciziile Plenului şi comisiilor Consiliului Concurenţei prin care se aplică amenzi 
contravenţionale potrivit prevederilor Legii 21/1996 şi ale OUG117/2006 pot fi 
contestate în termen de 30 de zile la Curtea de Apel Bucureşti. Recursul va fi 
soluţionat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
(2) Procesele-verbale prin care se aplică sancţiuni contravenţionale potrivit Legii 
21/1996 pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile 
de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la secţia 
contencios administrativ  a Tribunalului Bucureşti, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 
 
(3) Procesele-verbale prin care se aplică sancţiuni contravenţionale potrivit OUG 
117/2006 pot fi contestate la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul 
contravenientul, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se 
poate ataca cu recurs la secţia contencios administrativ a tribunalului, în termen de 
15 zile de la comunicare. 
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              ANEXĂ 
I.Model de proces verbal de sancţionare contravenţională pentru contravenţiile 
prevăzute de Legea nr. 21/1996 
 
CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
PROCES-VERBAL 
NR. ___________ 

de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor 
 
 

 
Încheiat în ziua ____, luna ____________, anul _______, localitatea 
_______________________. 
Subsemnaţii_________________________________________________________
____________________________________________, având funcţia de inspectori 
de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, în calitate de agenţi constatatori, în 
temeiul Legii concurenţei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare şi în baza legitimaţiilor 
nr.__________________________________________, eliberate de Consiliul 
Concurenţei, în urma inspecţiei inopinate efectuate în baza (numărul ordinului de 
inspecţie şi/sau investigaţie) în ziua de/perioada_________, luna__________, 
anul_______, ora___, la___________________ din ______________, 
str.______________, nr.___, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului 
___________________ şi cod unic de înregistrare _______________, am constatat 
următoarele:  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
Semnătură inspectori de concurenţă,            Semnătură reprezentant contravenient,    
    _______________________                     ______________________________ 
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Faptele de mai sus constituie contravenţie potrivit prevederilor art. ______ din Legea 
concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
De săvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă)________________________ 
________________, reprezentat(ă) prin_________________________, având 
calitatea de_________________________, domiciliat(ă) în_______________, 
str._______________, nr.___, bl. ___, sc.___,  ap.____, judeţ/sector_______ şi 
legitimat(ă) cu B.I.(C.I.)/paşaport/alt document seria_____, nr._______, eliberat de 
____________, la data de ______, CNP ____________. 
 
Faţă de contravenţiile constatate, în temeiul Legii concurenţei nr. 21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, se aplică următoarele sancţiuni: 
 
Contravenientul______________________________________se amendează 
cu_____________, conform art._____ din ___________________________. 
Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază 
teritorială se află sediul social al ....................... Dovada plăţii se va prezenta la 
Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului 
proces-verbal.     

 

ALTE MENŢIUNI: 

 

Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul de a face obiecţiuni cu 
privire la conţinutul procesului-verbal. 

Contravenientul a formulat următoarele obiecţiuni: 

 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, 
care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere la Judecătoria 
Sectorului 1, Bucureşti, în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a 
comunicării procesului-verbal.  
 
Semnătură inspectori de concurenţă,            Semnătură reprezentant contravenient,    
 
_______________________                     _________________________________ 
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În termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării procesului-verbal, 
contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen, 
contravenientul, nefăcând plata voluntară, nu exercită nici calea de atac legală 
împotriva prezentului proces-verbal, acesta constituie titlu executoriu, fără vreo altă 
formalitate. 

O copie după prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională 
s-a înmânat astăzi reprezentantului contravenientului, 
__________________________/se va comunica contravenientului. 

 

Menţiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Martor, 

Subsemnatul __________________________________________________, 
domiciliat în _________________, str. ___________________________________-
______________ nr. _____, bl. _____, sc _____, ap. _____, judeţ/sector 
____________________ legitimat cu B.I. (C.I.) seria ___ nr. _______, eliberat de 
_______________________________,CNP_______________________________, 
confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de faţă la 
semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul 
proces-verbal. Menţionez că nu am calitatea de agent constatator. 

 

Semnătură, 

_________ 

Menţiuni privind lipsa semnăturii martorului 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Inspectori de concurenţă,               Contravenient, 

(nume, semnătură)                                            (nume reprezentant, semnătură) 

_______________     __________________________           
_______________     __________________________ 
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II.Model de proces verbal de sancţionare contravenţională pentru 
contravenţiile prevăzute de OUG 117/2006 
 
CONSILIUL CONCURENŢEI 

 
PROCES-VERBAL 
NR. ___________ 

de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor  
 

 
Încheiat în ziua ____, luna ____________, anul _______, localitatea 
_______________________. 
Subsemnaţii_________________________________________________________
____________________________________________, având funcţia de inspectori 
de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, în calitate de agenţi constatatori, în 
temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 117/2006 privind procedurile naţionale 
în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 
137/2007 şi în baza legitimaţiilor 
nr.__________________________________________, eliberate de Consiliul 
Concurenţei, în urma controlului efectuat în baza (numărul ordinului Presedintelui 
Consiliului Concurentei) în ziua de/perioada_________, luna__________, 
anul_______, ora___, la___________________ din ______________, 
str.______________, nr.___, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului 
___________________ şi cod unic de înregistrare _______________, am constatat 
următoarele:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________                 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Semnătură inspectori de concurenţă,            Semnătură reprezentant contravenient,    
     
_______________________                     ______________________________ 
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Faptele de mai sus constituie contravenţie potrivit prevederilor art. ______ din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 117/2006 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 
137/2007. 
De săvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă)________________________ 
________________, reprezentat(ă) prin_________________________, având 
calitatea de_________________________, domiciliat(ă) în_______________, 
str._______________, nr.___, bl. ___, sc.___,  ap.____, judeţ/sector_______ şi 
legitimat(ă) cu B.I.(C.I.)/paşaport/alt document seria_____, nr._______, eliberat de 
____________, la data de ______, CNP ____________. 
 
Faţă de contravenţiile constatate, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu 
modificari şi completări prin Legea nr. 137/2007 şi al Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, se aplică următoarele sancţiuni: 
 
Contravenientul______________________________________se amendează 
cu_____________, conform art._____ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu 
modificari şi completări prin Legea nr. 137/2007. 
 
Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază 
teritorială se află sediul social al ....................... Dovada plăţii se va prezenta la 
Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului 
proces-verbal.     

 

ALTE MENŢIUNI: 

 

Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul de a face obiecţiuni cu 
privire la conţinutul procesului-verbal. 

Contravenientul a formulat următoarele obiecţiuni: 

 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Semnătură inspectori de concurenţă,            Semnătură reprezentant contravenient,    
     
_______________________                           ______________________________ 
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Împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, 
care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere la judecătoria în a 
cărei rază teritorială îşi are sediul contravenientul în termen de 15 zile de la data 
înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.  

 
În termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării procesului-verbal, 
contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen, 
contravenientul, nefăcând plata voluntară, nu exercită nici calea de atac legală 
împotriva prezentului proces-verbal, acesta constituie titlu executoriu, fără vreo altă 
formalitate. 

 

O copie după prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională 
s-a înmânat astăzi reprezentantului contravenientului, 
__________________________/se va comunica contravenientului. 

 

Menţiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Martor, 

Subsemnatul __________________________________________________, 
domiciliat în _________________, str. ___________________________________-
______________ nr. _____, bl. _____, sc _____, ap. _____, judeţ/sector 
____________________ legitimat cu B.I. (C.I.) seria ___ nr. _______, eliberat de 
_______________________________CNP________________________________, 
confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de faţă la 
semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul 
proces-verbal. Menţionez că nu am calitatea de agent constatator. 

 

Semnătură, 

_________ 

Menţiuni privind lipsa semnăturii martorului 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Inspectori de concurenţă,            Contravenient, 

(nume, semnătură)                                            (nume reprezentant, semnătură) 

_______________     __________________________           
_______________     __________________________ 
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III. Model preces verbal de afişare 
 
Consiliul Concurenţei 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 
Nr.  ______ din data __________ 

 
Subsemnaţii____________________________________________________

________________________________________________, inspectori de 
concurenţă, având legitimaţiile de serviciu nr. 
_____________________________________, în baza dispoziţiilor art. 27 din 
Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constatând că 
reprezentantul agentului economic/asociaţiei ______________________________, 
cu nr. de înregistrare1 în Registrul Comerţului, J___/CUI____________/număr de 
înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial2 şi cod 
fiscal _______, având sediul în  ____________________________________, 
dl./dna.____________________,  în calitate de administrator/director/membru al 
directoratului/persoană împuternicită, având C.N.P. ____________________, 
identificat cu B.I./C.I/paşaport seria __ nr__________, eliberat de ____________, la 
data de ________3, nu este prezent pentru a semna/ este prezent, dar refuză să 
semneze Procesul-verbal de constatare şi sancţionare nr. ____ , încheiat la data de 
ziua __, luna __, anul ______, am procedat la afişarea acestuia la intrarea în sediul 
principal/secundar al contravenienului, din4 _________________________. 

Procedura afişării s-a desfăşurat în prezenţa martorului5 dl/dna. 
_________________, având C.N.P. _________________, identificat cu 
B.I./C.I/paşaport seria __ nr________, eliberată de ___________, la data de 
________. 

 

 
Inspectori de concurenţă,      Martor, 
( nume, semnătură) 
 
_______________________                                                    _________________ 

                                                 
1  Se completează, în funcţie de forma de organizare a entităţii juridice (comerciant sau persoană juridică  fără scop 

patrimonial); 
2  Potrivit art. 73-75 din OG. nr 26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
3 În cazul în care inspectorii de concurenţă nu au obţinut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi 

menţionate. 
4 Adresa detaliată. 
5 Procesul-verbal de afişare trebuie semnat de cel puţin un martor, în caz contrar procesul-verbal de constatare şi sancţionare 

a contravenţiei fiind obligatoriu a se înmâna (înregistra la sediul agentului economic) sau a se comunica prin poşta cu 

confirmare de primire ori publicare pe pagina de internet a instituţiei, după caz. 
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