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ORDIN 
pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor de tipărire ale 
procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către 

reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
 

 
 
Având în vedere: 
 prevederile art. 401 alin. (1) lit. e) și ale art. 537 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 prevederile art. 3 alin. (2) lit. c) și ale art. 6 lit. a), c), d) și g) din Hotărârea 
Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici; 

 Referatul de aprobare nr. 3374/2023 a proiectului de Ordin al președintelui 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea conținutului și 
caracteristicilor de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de 
aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici,  
 

În temeiul: art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului       
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și al 
art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,  

 
președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite 

prezentul ordin: 
 

Art. 1. – Se aprobă conținutul formularului tipizat și caracteristicile de tipărire ale 
procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor de către 
reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin.   

Art. 2. – Formularul tipizat al procesului-verbal de constatare a contravențiilor și 
de aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Art. 3. – Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 537 alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare și aplicarea sancțiunilor pentru săvârșirea acestora prevăzute la 
art. 5 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și la art. 537 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 



 

 

 

ulterioare se fac de către funcționarii publici, agenți constatatori, din cadrul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici, împuterniciți prin ordin al ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației. 

Art. 4. - Dispozițiile prezentului ordin se completează în mod corespunzător cu 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul 

președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2201/2015 pentru aprobarea 
modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 24 august 2015. 
 
 
 
 
 

 PREȘEDINTE, 
Vasile-Felix COZMA 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Bucureşti 
Nr. ............. din ............. 
 


