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AgenŃia NaŃională Antidoping 
 
 Ordin nr. 16/2007 

din 02/02/2007 
 
pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de 
constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor prevăzute de 
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea 

dopajului în sport 
 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 09/02/2007 
 

Actul a intrat in vigoare la data de 09 februarie 2007 
 

   

 
    În temeiul prevederilor art. 23 şi ale art. 50-54 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea 
dopajului în sport,  
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii 
organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale AgenŃiei NaŃionale Anti-Doping,  
    în conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenŃiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
    preşedintele AgenŃiei NaŃionale Anti-Doping emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Se aprobă formularul-tip al procesului-verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor 
prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 2. - Se aprobă modelul şi conŃinutul formularului tipizat al ÎnştiinŃării de plată, prevăzut în anexa nr. 
2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 3. - AgenŃia NaŃională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
   Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

    Preşedintele AgenŃiei NaŃionale Anti-Doping, 
Graziela Elena Vâjială  

 
    Bucureşti, 2 februarie 2007.  
    Nr. 16.  
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   ANEXA Nr. 1  
 
    AGENłIA NAłIONALĂ ANTI-DOPING,  
    cu sediul în ...................................  
 

    PROCES-VERBAL 
de constatare şi sancŃionare a contravenŃiei 

nr. ..........................  
 
    Încheiat astăzi, ziua ............... luna ............... anul ............, în localitatea .................................. .  
    Subsemnatul/Subsemnata/SubsemnaŃii ............................., în calitate de agent/agenŃi 
constatator/constatatori în cadrul AgenŃiei NaŃionale Anti-Doping, împuternicit/împuterniciŃi cu legitimaŃie 
de control seria ........ nr. ............, în baza prevederilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport şi ale OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenŃiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, în urma controlului efectuat în ziua de ............................ luna .............. anul 
.........., ora ............., la .............................., cu sediul în localitatea ..................., judeŃul ..............., str. 
............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., număr de înmatriculare în registrul comerŃului 
.........................., cod fiscal ................, reprezentată prin domnul/doamna ..................................., în 
calitate de .........................., domiciliat/domiciliată în ......................, str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. 
....., et. ....., ap. ....., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........... nr. ............................, eliberat/eliberată de 
........................... la data de .................., CNP ......................., având funcŃia de ........................ în cadrul 
persoanei juridice sus-menŃionate, am constatat următoarele:  
   . ....................................................................................................................  
   . ....................................................................................................................  
   . ....................................................................................................................  
    Fapta/faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenŃie/contravenŃii şi este/sunt 
sancŃionată/sancŃionate de prevederile art. ........ alin. ..... lit. ....... din Legea nr. 227/2006, care 
atrage/atrag sancŃionarea cu amendă de la ..................... la ..................... lei.  
    Agentul constatator aplică amenda de ................................... lei.  
     
 Agent constatator,                 Martor,                  Contravenient, 
....................          ...................        
....................... 
  
 

    Alte menŃiuni ................................  
    Contravenientul a formulat următoarele obiecŃiuni: ..........................  
    Contravenientul nu este de faŃă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul: 
..........................., fiul/fiica lui ............ şi al/a ...................., născut/născută la data de ......................., 
domiciliat/domiciliată în .........................., str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, 
posesor/posesoare al/a CI/BI seria ........ nr. ............., eliberată/eliberat de .................. la data de 
.............., CNP ....................... .  
    Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ..........................  
    În conformitate cu prevederile art. 31 din OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal se 
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se trimite 
judecătoriei în a cărei circumscripŃie a fost săvârşită contravenŃia.  
    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care o copie s-a înmânat 
contravenientului astăzi, ........................./va fi comunicată contravenientului în termen de o lună de la 
data încheierii procesului-verbal, odată cu înştiinŃarea de plată.  
     

Agent constatator,                     Martor,                    Am primit. 
...................              ...................            Contravenient, 
                                                              ................. 
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  ANEXA Nr. 2  
 

    ÎNŞTIINłARE DE PLATĂ  
 
    Având în vedere Procesul-verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiei nr. ...................., încheiat 
la data de ...................., vă aducem la cunoştinŃă faptul că aveŃi de plată suma de ..................................., 
reprezentând amendă.  
    Amenda se achită în contul de amenzi deschis la Trezoreria ................., în termen de 15 zile de la 
înmânarea/comunicarea procesului-verbal, urmând ca în acelaşi termen să trimiteŃi prin poştă o copie de 
pe chitanŃă la sediul AgenŃiei NaŃionale Anti-Doping din Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.  
    În caz de neachitare a amenzii la termenul precizat se va proceda la executarea silită, potrivit legii.  
 

    Agent constatator, 
..............................  

 
    Am luat cunoştinŃă. 

Contravenient, 
........................  

 


