
Ministerul Sănătăţii 

Ordin nr. 93 din 01/02/2012 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 07/02/2012 

Intrare in vigoare: 07/02/2012 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 

1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-

verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control 
din domeniul sănătăţii publice  

 

 
 
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.L. 
756/2012, având în vedere prevederile art. 5 lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,  
    în temeiul art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele din domeniul sănătăţii publice,  
 
 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  
 
 
   Art. I. - Anexa "Formular-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor" la Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de 
constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 16 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:  
   1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:  
    "2. Se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se reţine de agentul constatator, unul se înmânează 
personal/se comunică prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului/se transmite prin poştă cu 
confirmare de primire şi unul se transmite organelor fiscale din unitatea administrativ-teritorială în a cărei 
rază teritorială domiciliază contravenientul, după caz."  
   2. În formularul-model, primul paragraf va avea următorul cuprins:  
    "Subsemnatul/Subsemnata, .................................., în calitate de ........................ la ............................, am 
constatat că ................................, cu domiciliul/sediul în ..........................., str. ........................... nr. ....., bl. 
....., sc. ....., ap. ....., în calitate de ............................... la punctul de lucru .............................., str. 
........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., pendinte de .................................., cu sediul în 
...................................., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., nr. de înmatriculare la registrul 
comerţului ......................, codul fiscal nr. ............., ASF nr. ............., CNP ..................., posesor/posesoare 
al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ............., emis/emisă de ..................................... la data de 
.................., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:".  
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 
     

Ministrul sănătăţii,  

Ritli Ladislau 

    Bucureşti, 1 februarie 2012.  
    Nr. 93.  
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