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Nr. 3374/2023 

                             
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor de tipărire ale      

procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor de către 
reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

 
 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 
alin.(3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de Ordin al 
președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea conținutului 
formularului tipizat și caracteristicilor de tipărire ale procesului-verbal de constatare a 
contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici. 

Conform dispozițiilor art. 401 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici monitorizează și controlează modul de aplicare a legislației 
privind funcția publică, funcționarii publici, precum și respectarea aplicării normelor de 
conduită în cadrul autorităților și instituțiilor publice și înaintează ministerului de resort 
propuneri privind măsurile ce se impun. 

Potrivit dispozițiilor art. 537 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenții, dacă nu sunt 
săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, 
nerespectarea prevederilor art. 402, art. 405-410 alin. (1) și (3)-(6), art. 451 alin. (1), art.459 
alin. (1) și (2), art. 534 și neconstituirea comisiei de disciplină și/sau a comisiei paritare, în 
condițiile legii, iar potrivit art. 537 alin. (2) din același act normativ, contravențiile 
prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei.    

În conformitate cu prevederile art. 537 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului cu 
atribuții în domeniul administrației publice, iar potrivit art. 537 alin. (4) din același act 
normativ, dispozițiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu 
prevederile legislației privind regimul juridic al contravențiilor.  

 
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici monitorizează și controlează activitățile referitoare la funcția publică 
și la funcționarii publici, iar potrivit prevederilor art. 6 lit. a), c), d) și g) din același act 
normativ, Agenția Națională a Funcționarilor Publici monitorizează şi controlează modul de 
aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, funcţionarii publici, precum şi respectarea 
aplicării normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi înaintează 
ministerului de resort propunerile privind măsurile ce se impun, controlează modul de 
respectare de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice a drepturilor legale 
cuvenite funcţionarilor publici, precum şi aplicarea măsurilor privind respectarea egalităţii 
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de şanse şi tratament în domeniul relaţiilor de serviciu, monitorizează şi controlează 
aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea comisiilor 
paritare şi a comisiilor de disciplină, organizarea şi desfăşurarea concursurilor, organizarea 
perioadei de stagiu şi evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, 
precum şi dosarul profesional al funcţionarilor publici și constată contravenții și aplică 
sancțiuni prin persoanele împuternicite în condițiile prevăzute la art. 537 alin. (3) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare. 

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 
prevede modalitatea de constatare a contravențiilor, aplicarea sancțiunilor și contestarea 
acestora, precum și executarea sancțiunilor. 
       În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a), coroborate cu cele ale 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, 
avertismentul reprezintă o sancțiune contravențională principală, care se poate aplica şi în 
cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această 
sancțiune.  
 

În acest context, pentru punerea în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, 
este necesară emiterea de către președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a 
prezentului ordin pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor de 
tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor de 
către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Proiectul de ordin reglementează conținutul formularului tipizat și caracteristicile de 
tipărire ale procesului-verbal de constatare a 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 de aplicare a sancțiunilor pentru săvârșirea acestora 
prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și la art. 537 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 
de  către funcționarii publici, agenți constatatori, din cadrul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, împuterniciți prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației. 

De asemenea, 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. 

 
Totodată, menționăm faptul că proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor 
de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor 
de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a fost supus consultării 
publice prin postare în transparență decizională pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici, la secțiunea ”Transparență decizională/Proiecte de acte normative” în data de ………. 
În perioada de consultare publică, Agenția Națională a Funcționarilor Publici ………………….    

De asemenea, în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative, structurile asociative ale administrației publice 
locale au fost consultate cu privire la proiectul de act normativ, în condițiile legii, prin adresa 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. ………………, transmisă Asociaţiei Comunelor din 

act:3416837%20291971852
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România, Asociaţiei Orașelor din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Uniunii 
Naţionale a Consiliilor Judeţene din Romania. În acest context,…………….. 

Totodată, prin adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. ………………, au fost 
consultate, cu privire la proiectul de act normativ, Federația Națională a Sindicatelor din 
Administrație, Sindicatul Scut pentru Administrația Publică, Confederația Sindicală Națională 
Meridian, Sindicatul Național Pro Lex, Blocul Național Sindical-BNS și Sindicatul Național al 
Funcționarilor Publici. În acest context,…………….. 

De asemenea, prin adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr…………………,  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost consultat cu privire la 
proiectul de act normativ. În acest context,…………….. 

 
Totodată, precizăm că Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor de tipărire ale 
procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor de către 
reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 
De asemenea, precizăm că la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și 
caracteristicilor de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de 
aplicare a sancțiunilor de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 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. 

 

Pentru motivele invocate, 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 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 și 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, 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, 
a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al președintelui Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici pentru aprobarea conținutului formularului tipizat și caracteristicilor 
de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor 
de către reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe care vă rugăm să îl 
aprobați. 

   


