
 

  
 
 
 

PROCEDURA PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI ȘI 
ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR DE CONTROL 

 
 

 
 
1. SCOP 
 
Prezenta procedură stabileşte regulile pe baza cărora personalul de control de specialitate din 
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (denumită în 
continuare, ANCOM) desfăşoară activitatea de control în domeniul comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor audiovizuale, serviciilor poştale, echipamentelor radio și al compatibilităţii 
electromagnetice, precum și al prevenirii și combaterii terorismului. 
 
   
2. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Procedura se aplică în cazul acțiunilor de control efectuate de personalul de control de specialitate 
al ANCOM. Activitatea de control constă în acţiuni de verificare a persoanelor fizice sau juridice 
care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă al ANCOM, pentru a se determina dacă 
acestea respectă dispoziţiile legale. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  
 
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, 
cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare; 
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
– Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice; 
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– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 
160/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Legea nr. 356/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicaţiilor; 
– Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu 
modificări și completări, prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
– Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor 
radio, cu modificările şi completările ulterioare; 
–  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
– Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a 
populației în situații de urgență „RO-ALERT”; 
– Legea nr. 109/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor; 
– Legea nr. 270/2017 a prevenirii; 
– Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control. 
– legislaţia secundară elaborată de ANCOM în temeiul actelor normative menţionate anterior. 
 
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI: 
 
4.1. Definiţii: 
Se aplică toate definiţiile din documentele de referinţă  
 
4.2. Abrevieri: 
ANCOM: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
NC: Notă de control 
PVCCAS: Proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii  
PVCCAS-D: Proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii care se încheie 
în cazul în care sancţiunea se aplică direct de agentul constatator 
PVCCAS-R: Proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii care se încheie 
în cazul în care sancţiunea se aplică prin rezoluţie a preşedintelui ANCOM 
PVCCAS-356: Proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii care se 
încheie în cazul în care sancţiunea aplicată este ca urmare a constatării unei contravenţii prevăzute 
de Legea nr. 356/2018 
PVCCAS-R(L): Proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii care se 
încheie în cazul constatării contravenției prevăzute de dispozițiile art. 142 pct. 7 din OUG nr. 
111/2011, care se sancționează potrivit dispozițiilor art. 143 alin. (6) din același act normativ 
PVCCAS-535: Proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii care se 
încheie în cazul constatării contravenției prevăzute de Legea nr. 535/2004 
D: Decizie emisă de președintele ANCOM 
ÎC: Înştiinţare de control 
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ÎP: Înştiinţare de plată 
Notificare: Notificare emisă în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1) din OUG nr. 111/2011  
ANAF: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Personal de control de specialitate al ANCOM: personal de control 
 
5. DESCRIEREA PROCESULUI: 
 
5.1. Elementele procesului: 
 
5.1.1.  Obiectivul procesului: 
Desfăşurarea în mod competent a activităților de control al respectării obligaţiilor legale sau 
impuse prin acte administrative din domeniul de competență al ANCOM, bazate pe principiile şi 
standardele recunoscute la nivel internaţional, strategia şi legislaţia naţională, cele mai bune 
practici în domeniu. 
 
5.1.2.  Resurse umane necesare: 
Activitatea de control se va efectua de către personalul de control, atunci când se solicită acest 
lucru. 
 
5.1.3. Echipamente şi utilităţi: 
Logistica necesară efectuării acțiunii de control conform procedurilor și instrucțiunilor specifice 
(de ex: calculator portabil, software specializate, imprimantă portabilă, soft echipamente de 
măsură și monitorizare, telefon mobil, autoturism, autovehicule de monitorizare etc.). 
 
5.2. Descrierea activităţilor 
 
5.2.1. Aspecte generale:  
Procesul se desfăşoară conform planului anual de control, în urma unor sesizări/reclamaţii ale 
utilizatorilor/furnizorilor, sesizări ale altor compartimente ANCOM sau autosesizarea structurii cu 
atribuții de control din cadrul Autorității, în cadrul unor acţiuni de control tematic, sau dispuse de 
conducerea ANCOM. 
Activităţile de control sunt desfăşurate de către personalul de control în vederea verificării 
respectării obligaţiilor prevăzute în legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice, 
comunicaţiilor audiovizuale, serviciilor poştale, echipamentelor radio, compatibilităţii 
electromagnetice, precum și celor prevăzute de dispozițiile legale din domeniul regimului 
infrastructurii fizice.  
5.2.2. Activităţi de pregătire a acţiunii de control: 
a) Stabilirea obiectivului controlului; 
b) Consultarea dosarului existent al furnizorului, a altor documente relevante (documentele de 
control încheiate anterior la furnizorul/persoana controlată - NC-uri, PVC-uri sau PVCCAS-uri) şi a 
legislaţiei; 
c) Consultarea bazelor de date interne ale ANCOM, precum și a informațiilor obținute ca urmare 
a interogării bazei de date a Registrului Comerțului; 
d) Cunoașterea ultimei cifre de afaceri a persoanei controlate/furnizorului, astfel încât încadrarea 
contravenției (dacă e cazul) să se poată realiza inclusiv din acest punct de vedere (ca regulă, 
informația se identifică prin interogarea paginii de internet a Ministerului Finanțelor Publice, 
secțiunea Informații Fiscale și bilanțuri).  
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e) Pregătirea documentelor necesare desfăşurării acțiunii de control, precum şi a mijloacelor 
necesare pentru realizarea acţiunii; 
f) Dacă este cazul, înştiinţarea furnizorului/persoanei controlate privind efectuarea acţiunii de 
control. 
Înştiinţarea verbală a furnizorului/persoanei controlate privind efectuarea unei acţiuni de control 
se face în mod uzual prin intermediul apelului telefonic. Înştiinţarea de control în formă scrisă se 
transmite de agentul constatator în situaţiile în care furnizorul nu a putut fi contactat în mod 
repetat sau refuză efectuarea acțiunii de control, precum și în cazul în care complexitatea acţiunii 
de control necesită prezentarea unor documente specifice. Scopul înştiinţării este de a stabili data, 
ora, locul desfășurării acțiunii de control, obiectivele controlului, documentele solicitate şi 
modalitatea de punere la dispoziţie a acestora. Ca regulă, înștiințarea de control în formă scrisă 
se comunică la adresa sau locul unde se va desfășura acțiunea de control (sediul social, punctul 
de lucru, orice alt amplasament ce aparține persoanei controlate/furnizorului etc.) prin intermediul 
serviciilor poștale, cu confirmare de primire sau prin fax. În mod excepțional și în cazuri temeinic 
justificate, înștiințarea de control se va comunica inclusiv la sediul social al persoanei controlate, 
în cazul în care acțiunea de control se desfășoară la punctul de lucru al furnizorului. 
În cuprinsul înştiinţării de control se va selecta, în mod corespunzător:  
– temeiul legal în baza căruia este efectuată acţiunea de control;  
– temeiul legal în baza căruia este aplicată amenda administrativă în cazul nesupunerii la control;  
– cuantumul amenzii administrative potențiale corespunzătoare actului normativ aplicabil. 
În cazul unei acţiuni de control inopinate nu se trimite înştiinţare de control în formă scrisă 
furnizorului/persoanei controlate şi nici nu va fi înştiinţat(ă) telefonic despre acţiunea de control. 
 
5.2.3. Activităţi premergătoare acțiunii de control: 
a) Prezentarea echipei de control şi a legitimaţiilor care atestă calitatea de agent 
constatator/personal de control; 
b) Solicitarea prezenţei reprezentantului furnizorului/persoanei controlate ce urmează a fi 
verificat(ă) sau a înlocuitorului acestuia/acesteia. Reprezentantul furnizorului/persoanei 
controlate sau înlocuitorul acestuia/acesteia trebuie să facă dovada calității de angajat al 
furnizorului/persoanei controlate (legitimație de serviciu, contract de muncă etc.). În situația în 
care reprezentantul furnizorului/persoanei controlate sau înlocuitorul acestuia/acesteia nu are 
calitatea de angajat, dreptul de reprezentare se va dovedi prin prezentarea unei dovezi scrise 
(împuternicire) care atestă dreptul de a acționa în îndeplinirea obligațiilor sale de reprezentare 
pentru furnizorul/persoana controlată în cadrul acțiunii de control; 
c) Prezentarea obiectivelor acțiunii de control şi stabilirea, de comun acord cu reprezentantul 
furnizorului, a modalităţilor de punere la dispoziţie a documentelor ce vor fi verificate/ridicate; 
d) Înscrierea în Registrul unic de control1, înainte de începerea acțiunii de control, în 
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003, cu precizarea următoarelor 
informaţii: 
– numele şi prenumele persoanelor împuternicite să efectueze acțiunea de control; 
– instituţia de care aparţin; 
– numărul și data legitimaţiei de control; 
– numărul şi data delegaţiei/ordinului de deplasare; 
– obiectivele acțiunii de control, perioada efectuării acțiunii de control și perioada controlată; 
– temeiul legal în baza căruia se efectuează acțiunea de control. 
                                                           
1 Conform dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 „Registrul unic de control se ţine la sediul social şi la 
fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare”. 
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e) Înscrierea în Registrul unic de control, după încheierea acțiunii de control, în conformitate cu 
prevederile art. 4 din Legea nr. 252/2003, în mod obligatoriu, a numărului, tipului2 şi a datei 
actului de control întocmit. 

 
În cazul unei acțiuni de control care se desfășoară pe parcursul mai multor zile, informațiile 
menționate la lit. d) se vor completa în Registrul unic de control în prima zi a acțiunii de control, 
iar informațiile prevăzute la lit. e) în ultima zi a acțiunii de control. Prin urmare, în cazul acestor 
acțiuni de control, data încheierii documentului de control va fi ultima zi a acțiunii de control și nu 
prima. 
 
5.2.4. Documentele de control 
După finalizarea verificărilor, personalul de control întocmește NC sau PVCCAS, în funcţie de 
situaţia constatată în timpul acțiunii de control şi în conformitate cu instrucţiunile prezentate mai 
jos. 
 
5.2.4.1. Instrucţiuni privind încheierea documentelor de control  
În practică pot apărea situaţii în care se descoperă mai multe încălcări prevăzute de acte 
normative diferite, al căror regim sancţionator este diferit. Astfel, se pot constata următoarele 
tipuri de încălcări/contravenții: 
a) încălcări care se constată de personalul de control prin NC, constatarea încălcării/contravenţiei 
şi aplicarea sancţiunii realizându-se prin decizie a preşedintelui ANCOM.  

 
EXCEPȚIE: se va încheia NC și în situația în care ca urmare a acțiunii de control nu a fost 
identificată nicio încălcare a prevederilor legale în vigoare sau a autorizațiilor deținute.  

 
b) contravenţii care se constată de personalul de control prin PVCCAS-R, aplicarea sancţiunii 
realizându-se prin rezoluţie de către preşedintele ANCOM.  
 
c) contravenţii constatate şi sancţionate direct de personalul de control prin PVCCAS-D  
d) contravenţii constatate şi sancţionate direct de personalul de control prin PVCCAS-
356 ca urmare a constatării unei contravenţii prevăzute de Legea nr. 356/2018. 
 
e) contravenția care se constată de personalul de control prin PVCCAS-535, aplicarea 
sancțiunii realizându-se prin rezoluție de președintele ANCOM, în cazul contravenției 
prevăzute de Legea nr. 535/2004; 
 
Contravenția este prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 535/2004 și constă 
în nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 382 alin. (1)-(3) din același act normativ de către 
furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut sau furnizorii de rețele de comunicații 
electronice destinate publicului. 
 
f) contravenția care se constată de personalul de control prin PVCCAS-R(L), aplicarea 
sancțiunii realizându-se prin rezoluție de președintele ANCOM, în cazul contravenției 
prevăzute la art. 142 pct. 7 şi sancţionată, conform art. 143 alin. (6) din OUG nr. 111/2011. 

                                                           
2 Având în vedere faptul că la momentul începerii acțiunii de control nu se cunoaște tipul documentului de control ce 
urmează a fi încheiat, se permite înscrierea acestei mențiuni după finalizarea acțiunii de control (în același moment cu 
înscrierea numărului și a datei actului de control întocmit). 
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A. Situații în care se încheie Notă de control (NC)  
 
–  conform prevederilor art. 138 alin. (3) din OUG nr. 111/2011, rezultatul acţiunii de control 
va fi consemnat într-o NC în cazul constatării uneia sau mai multor fapte care constituie una sau 
mai multe dintre contravenţiile prevăzute la art. 142 pct. 3, 6, 34, 41, 51 şi 53-55 din OUG 
nr. 111/2011 sau ca urmare a nerespectării dispozițiilor art. 151 din același act normativ.  
–  conform prevederilor art. 54 alin. (3) din OUG nr. 13/2013, rezultatul acţiunii de control 
va fi consemnat într-o NC în cazul constatării uneia sau mai multor fapte care constituie una sau 
mai multe dintre contravenţiile prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 3, pct. 7-12 și pct. 14 din 
OUG nr. 13/2013.  
–  conform prevederilor art. 43 alin. (5) din Legea nr. 159/2016, rezultatul acţiunilor de 
control efectuate de personalul de control va fi consemnat într-o NC, cu excepția cazurilor 
prevăzute la art. 44 alin. (1). 
– ca urmare a verificării respectării obligațiilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 
504/2002, în situația în care nu a fost constatată nicio încălcare a obligațiilor prevăzute de lege 
sau prin licențele de urmărire penală. 
–  ca urmare a verificării respectării obligațiilor prevăzute de OUG nr. 111/2011, OUG nr. 
13/2013, Legea nr. 159/2016, OUG nr. 34/2014, Legea nr. 504/2002, Legea nr. 
506/2004, Legea nr. 356/2018, HG nr. 487/2016, HG nr. 740/2016, OG nr. 34/2008, 
Legea nr. 535/2004 sau OG nr. 46/2019, în situația în care nu a fost constatată nicio 
încălcare a obligațiilor prevăzute de lege sau prin licențele și autorizațiile acordate, acolo unde 
este cazul. 
–  în cazul în care acţiunea de control are ca scop doar ridicarea de documente, verificarea 
efectivă a respectării obligaţiilor legale realizându-se ulterior acţiunii de control  se va încheia NC. 
–  în cazul existenței situației prevăzute la art. 96 din Legea nr. 504/2002 se va încheia NC, 
iar personalul de control va efectua demersurile pentru informarea organelor de urmărire penală. 
 
B. Situații în care se încheie PVCCAS 
 
B.I. Situații în care se încheie PVCCAS-R  
 
Conform prevederilor: 
– art. 144 alin. (1) din OUG nr. 111/2011, în cazul în care se constată una sau mai multe 
dintre contravenţiile prevăzute la art. 142 pct. 1, 2, 4, 5, 7-33, 35-40, 42-50 şi 52 din 
același act normativ, 
– art. 55 alin. (2) din OUG nr. 13/2013 în cazul în care se constată una sau mai multe dintre 
contravenţiile prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 1, 2, 4-6 şi 15-22 din același act normativ, 
– art. 28 alin. (3) din OUG nr. 34/2014 în cazul în care se constată una sau mai multe din 
contravențiile prevăzute la art. 28 alin. (5) lit. e)-k), m)-u) și w)-y) din același act 
normativ, 
– art. 52 alin. (1) și (2) lit. b) din HG nr. 740/2016 în cazul în care se constată una sau 
mai multe din contravențiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2-8, 11-15, 18, 20-25, 29, 31, 
32, 34, 39, 40, 42, 47 şi 48, 
–  art. 44 alin. (1) și (2) lit. b) din HG nr. 487/2016 în cazul în care se constată una sau mai 
multe din contravențiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1-9, 12, 14, 15, 17, 20, 25-27, 
29, 30, 32-34, 
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–  art. 13 alin. (4) din Legea nr. 506/2004 în cazul în care se constată contravenția prevăzută 
la art. 13 alin. (1) lit. k) din același act normativ, 
– art. 44 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 în cazul în care se constată una sau mai multe din 
contravențiile prevăzute la art. 42 din același act normativ, 
– art. 21 alin. (1) și (2) din OUG nr. 46/2019 în cazul în care se constată una sau mai multe 
din contravențiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c) din același act normativ 
este obligatoriu să se încheie PVCCAS-R.  
 

! În cazul în care, în cadrul unei acţiuni de control, se constată două dintre contravenţiile 

prevăzute la art. 142 pct. 1, 2, 4, 5, 7-33, 35-40, 42-50 şi 52 din OUG nr. 111/2011, în practică 
există următoarele situaţii:  
– situaţia în care pentru ambele contravenţii constatate trebuie emisă notificare,  
sau  
– situaţia în care doar pentru una dintre contravenţiile constatate trebuie emisă notificare, cealaltă 
contravenție fiind exceptată de la procedura notificării.  
În ambele cazuri se va încheia un singur PVCCAS-R, sancţiunea urmând a fi aplicată de 
preşedintele ANCOM prin rezoluţie pe procesul-verbal, după expirarea termenului indicat în 
notificare pentru formularea punctului de vedere de către furnizor. 
 
Sunt exceptate de la procedura notificării: 
–  art. 142 pct. 1, 7, 9, 10, 11 şi 16 din OUG nr. 111/2011. 
 
Procedura notificării nu se aplică contravenţiilor prevăzute la: 
– art. 52 alin. (2) pct. 1, 2, 4-6 şi 15-22 din OUG nr. 13/2013; 
–  art. 13 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 506/2004; 
–  art. 42 din Legea nr. 159/2016; 
–  art. 21 alin. (1) din OUG nr. 46/2019; 
–  art. 21 alin. (1) din OUG nr. 46/2019; 
–  art. 43 alin. (1) pct. 1-9, 12, 14, 15, 17, 20, 25-27, 29, 30, 32-34 din HG nr. 487/2016; 
–  art. 51 alin. (1) pct. 2-8, 11-15, 18, 20-25, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 47 şi 48 din HG nr. 

740/2016. 
 
Precizare: În situaţia constatării contravenţiilor menţionate anterior, termenul de prescripţie 
pentru aplicarea sancţiunii este de 6 luni de la data săvârşirii faptei, conform dispoziţiilor 
art. 13 alin. (1) din OG nr. 2/2001. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor constând 
în săvârşirea, în baza aceleiaşi rezoluţii, la intervale diferite de timp, a mai multor acţiuni sau 
inacţiuni, care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi contravenţii, prescripţia începe să 
curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act sau fapt săvârşit, dacă acest 
moment intervine anterior constatării. 
 
B.II. Situații în care se încheie PVCCAS-D  
 
Conform prevederilor: 
 
a) art. 55 alin. (1) din OUG nr. 13/2013, în cazul în care se constată una sau mai multe dintre 
contravenţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din OUG nr. 13/2013. 
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b) art. 93 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, în cazul în care se constată una sau mai multe 
dintre contravenţiile prevăzute la art. 901 alin. (1) din Legea nr. 504/2002. 
 
c) art. 32 alin. (3) din OUG nr. 34/2008 în cazul în care se constată una dintre contravenţiile 
prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. c) și d) din OUG nr. 34/2008. 
 
d) art. 52 alin. (2) lit. a) din HG nr. 740/2016 în cazul în care se constată una dintre 
contravenţiile prevăzute de art. 51 alin. (1) pct. 1, 9, 10, 16, 17, 19, 26-28, 30, 33, 35, 36, 
41 şi 43-46 din HG nr. 740/2016.  
 
e) art. 44 alin. (2) lit. a) din HG nr. 487/2016 în cazul în care se constată una dintre 
contravenţiile prevăzute de art. 43 alin. (1) pct. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 28 şi 31 din 
HG nr. 487/2016,   
 
este obligatoriu să se încheie PVCCAS-D. 
 
B.III. Încheierea PVCCAS-356  
 
Conform art. 10 din Legea nr. 356/2018, în cazul în care se constată una dintre contravenţiile 
prevăzute la art. 6-8 din Legea nr. 356/2018, personalul de control va încheia PVCCAS-356.  

! Contravenientul în cazul acestor contravenții este întotdeauna persoană fizică. 

 
B.IV. Încheierea PVCCAS-R(L) 
 
În cazul în care se constată contravenția prevăzută de dispozițiile art. 142 pct. 7 din OUG nr. 
111/2011, care se sancționează potrivit dispozițiilor art. 143 alin. (6) din același act normativ 
(sancțiunea se aplică prin rezoluție de către președintele ANCOM), personalul de control va încheia 
PVCCAS-R(L). 
 
Potrivit dispozițiilor art. 143 alin. (6) din OUG nr. 111/2011, în cazul utilizării frecvențelor radio 
prevăzute la art. 28 alin. (1) fără licență, cuantumul amenzii aplicate potrivit alin. (1) este de 
0,1% din cifra de afaceri înregistrată în anul precedent de către persoana care săvârșește fapta 
pentru fiecare zi de utilizare fără licență. 
 
În cazul acestei contravenții, procedura notificării nu se aplică. 
 
B.V. Încheierea PVCCAS-535 
 
În cazul în care se constată contravenția prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 535/2004 (sancțiunea se aplică prin rezoluție de către președintele ANCOM), 
personalul de control va încheia PVCCAS-535. 
 
În cazul acestei contravenții, procedura notificării nu se aplică. 
 
 
5.2.5.2. Instrucţiuni de completare a documentelor de control 
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A. Instrucţiuni de completare a NC 
 
Punctul 1: se completează cu data şi locul unde se întocmeşte NC-ul (localitatea, județul/sectorul 
unde se desfășoară acțiune de control). În cazul în care acțiunea de control se desfășoară pe 
parcursul mai multor zile, data încheierii NC-ului este ultima zi a acțiunii de control. 
 
Punctul 2: numele și prenumele, funcţia, numărul şi data emiterii legitimaţiei de control ale 
fiecărui agent constatator. În cazul în care la acțiunea de control participă unul sau doi agenți 
constatatori se vor bara spațiile rămase libere.  
 
Punctul 3:  
A. denumirea persoanei juridice controlate, adresa sediului social, numărul de înmatriculare la 
registrul comerţului şi codul fiscal (CUI) al acesteia, numele și prenumele reprezentantului legal, 
funcţia reprezentantului legal (director general, administrator etc.), adresa de domiciliu, seria și 
numărul C.I./B.I, data și locul emiterii C.I./B/I., codul numeric personal, precum şi numele și 
prenumele, datele de identificare şi funcţia persoanei (de ex: director sucursală, lucrător etc.) 
aflate la locul acţiunii de control. 
Datele de identificare ale reprezentantului legal se vor obţine prin consultarea bazei de date a 
ANCOM și se vor confrunta cu informațiile obținute de la Registrul Comerţului.  
În situaţia în care reprezentantul persoanei controlate nu este de faţă sau reprezentantul prezent 
la fața locului refuză să furnizeze datele de identificare şi funcţia deţinută, se menţionează doar 
denumirea persoanei controlate, adresa sediului social, numărul de înmatriculare la registrul 
comerţului şi codul fiscal (CUI), precum şi datele de identificare şi funcţia reprezentatului legal (în 
cazul în care reprezentantul prezent la fața locului refuză să furnizeze datele de identificare, se 
va face obligatoriu mențiune despre această împrejurare la pct. 7 „Alte mențiuni”). 
sau 
B. numele şi prenumele persoanei fizice controlate şi datele de identificare ale acesteia (adresa 
de domiciliu, seria și numărul C.I./B.I., data și locul emiterii C.I./B/I., codul numeric personal/seria 
și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării 
acestuia și statul emitent , în cazul cetățenilor străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români 
cu domiciliul în străinătate). 
Se va bara textul care nu se aplică (de exemplu: în cazul în care persoana controlată este persoană 
juridică, se va bara paragraful referitor la persoana fizică). 
 
Punctul 4: 
– ora/intervalul orar, data/perioada și locul/locurile (adresa completă) unde se desfăşoară 
acţiunea de control (denumirea persoanei controlate și tipul locaţiei, cu mențiunea dacă este sediu 
social sau punct de lucru şi adresa completă). 
La acest punct se vor enumera toate locațiile în care s-a desfășurat acțiunea de control (inclusiv 
adresa completă a fiecărei locații), indiferent de rezultatul acțiunii de control (dacă s-au constatat 
încălcări ale obligațiilor legale sau dimpotrivă, s-a constatat conformitatea cu dispozițiile legale). 
 
Punctul 5:  
– în cazul în care nu se constată fapte care încalcă prevederile legislaţiei în vigoare, se 
menţionează în mod expres că nu au fost identificate încălcări ale obligaţiilor legale verificate 
(se vor menționa, explicit, care sunt obligațiile legale ce au fost verificate în timpul acțiunii de 
control – actul normativ, articolul, alineatul, litera, punctul, precum și conținutul pe scurt  al 
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obligației legale) şi se completează cu alte aspecte relevante privind activitatea furnizorului (dacă 
este cazul).  
Precizare: În acest caz, personalul de control va bara menţiunea „care constituie încălcarea 
prevederilor art.____alin.____lit./pct.____subpct./lit.____din_____”, procedând doar la 
descrierea aspectelor relevante.  
 
– în cazul în care acţiunea de control constă în ridicarea de documente sau în cazul în care se 
constată una dintre situaţiile prevăzute la art. 151 alin. (1) din OUG nr. 111/2011, la 
art. 57 alin. (1) din OUG nr. 13/2013, la art. 28 alin. (3) din OUG nr. 34/2014 sau la 
art. 46 alin. (1) din Legea nr. 159/2016, personalul de control va bara menţiunea „care 
constituie încălcarea prevederilor art. ____alin.____lit./pct.____subpct./lit.____din_______”, 
procedând doar la descrierea aspectelor relevante. 
 
– în cazul în care se constată fapte care încalcă prevederile legislaţiei în vigoare, adică 
săvârşirea uneia sau mai multor fapte contravenţionale dintre cele prevăzute la art. 142 pct. 3, 
6, 34, 41, 51 şi 53-55 din OUG nr. 111/2011 și art. 52 alin. (2) pct. 3, pct. 7-12, pct. 14 și 24 din 
OUG nr. 13/2013, în cazul acestor acte normative aplicarea sancţiunii făcându-se prin decizie 
emisă de preşedintele ANCOM potrivit dispozițiilor art. 145 alin. (1) din OUG nr. 111/2011 și art. 
55¹ alin. (1) din OUG nr. 13/2013 se consemnează, cât mai detaliat, următoarele informaţii: 
descrierea faptei cu indicarea orei/intervalului orar, datei/perioadei (lipsa acestor elemente 
poate atrage nulitatea absolută a deciziei emise ulterior) şi locului/locurilor în care a fost 
săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și 
la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, 
indicându-se şi obligaţia legală încălcată (inclusiv cu indicarea actului normativ în care este 
prevăzută această obligaţie). 

! În acest caz, prin NC se va constata fapta şi se va face referire doar la articolul a cărui încălcare 

se constată, fără ca fapta să fie catalogată ca şi contravenţie şi fără să se indice articolul 
şi actul normativ care stabilesc contravenţia şi sancţiunea aplicabilă. Încălcarea se va 
constata şi sancţiona ca şi contravenţie prin decizia de sancţionare emisă ulterior de preşedintele 
ANCOM.  

! Indicarea datei când se întocmește NC-ul sau a datei la care s-a desfășurat acțiunea de 

control nu acoperă obligația menționării distincte a datei săvârșirii faptei, chiar când acestea 
două coincid. Prin urmare, la această rubrică, se va menționa întotdeauna data săvârșirii 
faptei, care poate fi, fie o dată diferită față de cea a încheierii NC-ului, fie aceeași dată, în funcție 
de specificul faptei care constituie contravenția ce urmează a fi constatată pe baza NC 
[contravenție uno ictu (cu executare instantanee) sau continuă (când data săvârșirii poate constă 
într-o perioadă]. 

! Similar, indicarea locului săvârșirii faptei este obligatorie, chiar și atunci când acesta 

coincide cu locul întocmirii NC-ului (la sediul furnizorului sau la sediul ANCOM). În acest sens, 
atunci când NC-ul se întocmește la sediul ANCOM, va trebui apreciat, în concret, care 
este locul săvârșirii faptei contravenționale.     
                       
Punctul 6: toate documentele ridicate sau încheiate în timpul acțiunii de control, care susţin 
faptele constatate sau care completează sau actualizează date ale furnizorului, constituie anexe 
la NC (fișe de măsurători/verificări etc.). În NC se menţionează numărul de pagini al fiecărei 
anexe. Documentele anexate vor fi numerotate (x/y), iar pe prima pagină se menţionează 
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numărul anexei la NC încheiată. Pe documentele ridicate de la furnizor/persoana controlată sau 
încheiate în timpul acțiunii de control se va menţiona doar pe prima pagină a fiecărei anexe 
„Conform cu originalul” şi vor fi semnate în original pe fiecare pagină de către reprezentantul 
furnizorului/persoana controlată şi de către agenţii constatatori ai ANCOM. Numărul total de pagini 
trebuie sa fie identic în cazul celor două exemplare ale NC-ului (inclusiv anexele). 
 
Punctul 7: Se va completa cu alte menţiuni ale agentului constatator şi care nu au fost specificate 
la descrierea faptei. 
În situația în care persoana controlată sau un reprezentant al acesteia desemnat să participe la 
acțiunea de control, refuză/nu poate semna NC-ul, se va menționa acest fapt. 
De asemenea, în situația neprezentării registrului unic de control, cauzele neprezentării se 
consemnează în NC. 
 
B. Instrucţiuni de completare a PVCCAS 
 
Punctul 1: se completează cu data şi locul unde se întocmeşte PVCCAS-ul (localitatea, 
județul/sectorul unde se desfășoară acțiune de control). În cazul in care acțiunea de control se 
desfășoară pe parcursul mai multor zile, data încheierii PVCCAS-ului este ultima zi a acțiunii de 
control. 
 
Punctul 2: numele și prenumele, funcţia, numărul şi data emiterii legitimaţiei de control ale 
fiecărui agent constatator. În cazul în care la acțiunea de control participă unul sau doi agenți 
constatatori se vor bara spațiile rămase libere. 
 
Punctul 3:  
A. denumirea persoanei juridice controlate, adresa sediului social, numărul de înmatriculare la 
registrul comerţului şi codul fiscal (CUI) al acesteia, numele și prenumele reprezentantului legal, 
funcţia reprezentantului legal (director general, administrator etc.), adresa de domiciliu, seria și 
numărul C.I./B.I, data și locul emiterii C.I./B/I., codul numeric personal, precum şi numele și 
prenumele, datele de identificare şi funcţia persoanei (de ex: director sucursală, lucrător etc.) 
aflate la locul acţiunii de control. 
În situaţia în care reprezentantul persoanei controlate nu este de față sau reprezentantul prezent 
la fața locului refuză să furnizeze datele de identificare şi funcţia deţinută, se menţionează numai 
denumirea persoanei controlate, adresa sediului social, numărul de înmatriculare la registrul 
comerţului şi codul fiscal (CUI), precum şi datele de identificare şi funcţia reprezentatului legal (în 
cazul în care reprezentantul prezent la fața locului refuză să furnizeze datele de identificare, se 
va face obligatoriu mențiune despre această împrejurare la pct. 8 lit. A., „Alte mențiuni”). 
sau 
B. numele şi prenumele persoanei fizice controlate şi datele de identificare ale acesteia (adresa 
de domiciliu, seria și numărul C.I./B.I, data și locul emiterii C.I./B/I., codul numeric personal/seria 
și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării 
acestuia și statul emitent , în cazul cetățenilor străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români 
cu domiciliul în străinătate). 
 
Se va bara textul care nu se aplică (de exemplu: în cazul în care persoana controlată este persoană 
juridică, se va bara paragraful referitor la persoana fizică).  
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Punctul 4: 
– ora/intervalul orar, data/perioada și locul/locurile (adresa completă) unde se desfăşoară 
acţiunea de control (denumirea persoanei controlate și tipul locaţiei, cu mențiunea dacă este sediu 
social sau punct de lucru şi adresa completă). 
La acest punct se vor enumera toate locațiile în care s-a desfășurat acțiunea de control (inclusiv 
adresa completă a fiecărei locații). 
 
Punctul 5:  
– descrierea faptei contravenţionale cu indicarea orei/intervalului orar, 

datei/perioadei (lipsa acestor elemente poate atrage nulitatea absolută a PVCCAS), şi 

locului/locurilor în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot 

servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, modul şi 

mijloacele de săvârşire a acesteia, cu precizarea concretă a consecințelor încălcării obligațiilor 

legale, indicându-se totodată şi obligaţia legală încălcată (inclusiv cu indicarea actului normativ în 

care este prevăzută această obligaţie), articolele şi actul normativ care stabilesc contravenţia şi 

sancţiunea. 

De asemenea, ținând cont că sancțiunea trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social 

al faptei săvârșite, acesta din urmă fiind un criteriu de individualizare a sancțiunii, la finalul acestui 

punct se va insera un paragraf care descrie în concret gradul de pericol social generat de 

încălcarea respectivă. Astfel, se vor descrie, în concret, împrejurările în care a fost săvârșită fapta, 

scopul urmărit, urmarea produsă, precum și alte împrejurări de natură să determine gradul de 

pericol social al contravenției săvârșite.  

! Indicarea datei când se întocmește PVCCAS-ul sau a datei când s-a desfășurat acțiunea de 

control nu acoperă obligația menționării distincte a datei săvârșirii contravenției, chiar atunci 
când acestea două coincid. Prin urmare, la această rubrică, se va menționa întotdeauna data 
săvârșirii contravenției, care poate fi, fie o dată diferită față de cea a încheierii PVCCAS-ului, 
fie aceeași dată, în funcție de specificul contravenției [contravenție uno ictu (cu executare 
instantanee) sau continuă (când data săvârșirii poate constă într-o perioadă]. 

! Similar, indicarea locului săvârșirii contravenției este obligatorie, chiar și atunci când acesta 

coincide cu locul încheierii PVCCAS-ului (la sediul furnizorului sau la sediul ANCOM). În acest 
sens, atunci când PVCCAS-ul se întocmește la sediul ANCOM, va trebui apreciat, în 
concret, care este locul săvârșirii contravenției. 

! La acest punct se vor menționa doar încălcările constatate. În cazul în care există și obligații 

legale verificate și care sunt conforme cu dispozițiile legale, acestea vor fi enumerate la pct. 8 lit. 
a) din PVCCAS. 

! Se va face inclusiv încadrarea contravenției din punct de vedere al cifrei de afaceri.  

! În situația în care în PVCCAS sunt reținute mai multe fapte contravenționale agentul constatator 

trebuie să facă o individualizare concretă pentru fiecare faptă în parte, cu respectarea cerințelor 
prevăzute de OG nr. 2/2001 și să aplice câte o sancțiune contravențională principală (în cazul 
PVCCAS-R, PVCCAS-R(L) sau PVCCAS-356) pentru fiecare contravenție reținută. 
Punctul 6: toate documentele ridicate sau încheiate în timpul acțiunii de control, care susţin 
faptele constatate sau care completează sau actualizează date ale furnizorului/persoanei 
controlate constituie anexe la PVCCAS (fișe de măsurători/verificări etc.). În PVCCAS se 
menţionează numărul de pagini al fiecărei anexe. Documentele anexate vor fi numerotate (x/y), 
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iar pe prima pagină se menţionează numărul anexei la PVCCAS-ul încheiat. Pe documentele 
ridicate de la furnizor/persoana controlată sau încheiate în timpul acțiunii de control se va 
menţiona doar pe prima pagină a fiecărei anexe „Conform cu originalul” şi vor fi semnate în 
original pe fiecare pagină de către reprezentantul furnizorului/persoanei controlate şi de către 
agenţii constatatori ai ANCOM. Numărul total de pagini trebuie sa fie identic în cazul celor trei 
exemplare ale PVCCAS-ului (inclusiv anexele). 
La PVCCAS se vor anexa toate Fișele de măsurători indiferent dacă prin acestea se constată 
încălcări ale legislației sau, dimpotrivă, rezultă conformitatea cu dispozițiile legale.  
 
Punctul 7:  
– în cazul în care prin PVCCAS-R se constată contravenţia prevăzută la art. 142 pct. 10 
din OUG nr. 111/20113, în temeiul dispoziţiilor art. 139 coroborat cu art. 144 din acelaşi act 
normativ, prin PVCCAS, personalul de control poate dispune încetarea imediată a încălcării şi 
poate lua orice măsuri pe care le apreciază necesare pentru a asigura respectarea dispoziţiilor 
legale. 
– în cazul în care prin PVCCAS-D se constată, în conformitate cu art. 55 alin. (1) teza I din 
OUG nr. 13/2013, contravenţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din același act normativ, 
personalul de control, în temeiul dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi (2) lit.a) din acelaşi act normativ, 
poate dispune, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale şi măsurile necesare 
pentru a asigura încetarea încălcării şi remedierea situaţiei produse şi va prevedea un termen în 
care furnizorul trebuie să se conformeze acestora.  
 
În cazul în care nu este necesar să fie dispuse măsuri de către agentul constatator, spaţiul alocat 
completării acestor măsuri se va bara de către echipa care a efectuat acțiunea de control 
(precizare valabilă atât pentru PVCCAS-R, cât și pentru PVCCAS-D).  
 
Punctul 8:  
A. Se va completa cu alte menţiuni ale agentului constatator şi care nu au fost specificate la 
descrierea faptei. De exemplu, în cazul în care ca urmare a verificării obligațiilor legale se constată 
că acestea sunt respectate la acest punct se vor menționa în mod explicit care sunt obligațiile 
legale verificate în timpul acțiunii de control, faptul că acestea sunt respectate, se va indica 
data/perioada şi locul/locurile în care a fost efectuată acțiunea de control şi se completează cu 
alte aspecte relevante privind activitatea furnizorului (dacă este cazul).  
 
În cadrul acestui punct se va face mențiune și despre cazul în care reprezentantul prezent la fața 
locului refuză să furnizeze datele de identificare. Se vor menționa indicațiile și orientările necesare 
pentru evitarea pe viitor a încălcării dispozițiilor legale. De asemenea, în situația neprezentării 
registrului unic de control, cauzele neprezentării se consemnează în PVCCAS. Având în vedere 
dispozițiile art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 270/2017, tot la acest punct se vor menționa în mod 
expres indicațiile și orientările oferite contravenientului de personalul de control pentru evitarea 
pe viitor a încălcării prevederilor legale. Astfel, nu se va indica doar faptul că au fost oferite astfel 
de indicații și orientări, ci și în ce au constat acestea. 
 
B. Contravenientul nu a formulat/a formulat mențiuni (obiecțiuni). 

                                                           
3Art. 142 pct. 10 din OUG nr. 111/2011 – Producerea de către orice persoană şi în orice mod a unei interferenţe prejudiciabile”. 
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În cazul în care contravenientul este de față la încheierea PVCCAS-ului, se va aduce, la cunoştinţă 
acestuia, în mod obligatoriu, dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul PVCCAS. În 
situația în care contravenientul nu formulează mențiuni (obiecțiuni) este suficient să fie barat 
textul care nu se aplică. [de exemplu: „Contravenientul nu a formulat / a formulat menţiuni 
(obiecţiuni)”]. În cazul în care contravenientul nu este de față la încheierea PVCCAS-ului se va 
bara întregul spațiu alocat. [de exemplu: „Contravenientul nu a formulat / a formulat menţiuni 
(obiecţiuni)”]. 
În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, în PVCCAS 
se va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un 
martor, care nu poate fi un alt agent constatator. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi 
datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. 
Așadar, martorul confirmă doar împrejurarea potrivit căreia contravenientul nu se află de faţă, 
refuză sau nu poate să semneze PVCCAS, și nu alte împrejurări precum existența faptei, conduita 
contravenientului sau a organelor de control etc.  
În lipsa unui martor, se vor preciza motivele care au condus la încheierea PVCCAS-ului în acest 
mod. 
 
În cazul PVCCAS-D şi PVCCAS-356, agentul constatator va aplica şi sancţiunea, 
(contravențională principală și sancțiunea contravențională complementară în cazul 
PVCCAS-356) specificând prevederile legale în temeiul cărora se aplică aceasta (actul normativ 
şi articolul, alineatul, lit./pct./subpct. din actul normativ respectiv care prevede sancţiunea pentru 
contravenţia constatată). 
În cazul în care sunt mai multe contravenţii pentru care trebuie aplicate sancţiuni, se vor enumera 
toate prevederile în baza cărora se aplică sancţiunile. În cazul în care sancţiunea este avertisment, 
prevederile legale vor fi coroborate cu dispozițiile art. 7 din OG nr. 2/2001. 
 
Se barează avertisment sau amendă sau rămân nebarate în cazul în care sunt aplicabile ambele 
sancțiuni prin același document de control.  
Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare 
contravenţie în parte.  
 
În cazul PVCCAS-356, contravenientului îi va fi completată şi suma pe care poate să o plătească 
în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, aceasta reprezentând 
jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ. 
 

! Actele normative care permit contravenientului să achite, în termen de 15 zile de la data 

înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a 
sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, sunt următoarele: OUG nr. 111/2011, OUG 
nr. 34/2008, Legea audiovizualului nr. 504/2002, Legea nr. 506/2004, OUG nr. 13/2013, OUG nr. 
34/2014, Legea nr. 159/2016, HG nr. 487/2016 și HG nr. 740/2016. 
 
La paragrafele de final: 
Se completează numărul total de pagini al PVCCAS (inclusiv anexele), se trec datele de identificare 
ale martorului (dacă este cazul) sau în lipsa acestuia, motivul nesemnării PVCCAS de un martor. 
PVCCAS (inclusiv anexele) se completează pe fiecare pagină cu numele și prenumele agenţilor 
constatatori şi ale reprezentantului persoanei controlate/martorului şi se semnează în original de 
către aceştia. 
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La finalul PVCCAS, agentul constatator va completa, în cazul în care sancțiunea este amendă 
contravențională, suma pe care o are de plătit contravenientul în cifre şi litere, precum și: 
– în cazul PVCCAS-D, se va completa suma pe care o poate plăti în termen de cel mult 15 zile 

de la data înmânării/comunicării procesului-verbal (jumătate din cuantumul amenzii aplicate). 
– în cazul PVCCAS-356, se va completa suma pe care o poate plăti în termen de cel mult 15 

zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal (jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ). 

 
În cazul PVCCAS-R, în cazul în care sancțiunea este amendă contravențională, informațiile 
privind suma pe care o are de plătit contravenientul în cifre şi litere, precum și suma pe care o 
poate plăti în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal 
(jumătate din cuantumul amenzii aplicate) se vor completa după aplicarea sancțiunii prin rezoluție 
de către președintele ANCOM. 
 
Contravenientul va semna că a primit un exemplar al PVCCAS-D sau PVCCAS-356 şi va trece data 
primirii documentului de control. 
În cazul PVCCAS-R, agentul constatator va lăsa necompletată rubrica privind aplicarea sancţiunii 
prin rezoluţie de către preşedintele ANCOM, precum şi cea prin care se dispun măsuri. Toate 
exemplarele procesului-verbal se vor trimite persoanei responsabile de aplicarea sancţiunii şi 
stabilirea de măsuri în vederea intrării în legalitate.  
 
 
 
5.2.5.4. Dispunerea de măsuri prin documentele de control  
 
5.2.5.4.1. Măsuri dispuse în temeiul OUG nr. 111/2011  
 
I. Măsuri dispuse de personalul de control  
În cazul în care prin PVCCAS-R se constată contravenţia prevăzută la art. 142 pct. 104 din 
OUG nr. 111/2011, în temeiul dispoziţiilor art. 139 coroborat cu art. 144 din acelaşi act 
normativ, la pct. 7 din PVCCAS-R, personalul de control poate dispune încetarea imediată a 
încălcării şi poate lua orice măsuri pe care le apreciază necesare pentru a asigura respectarea 
dispoziţiilor legale. Măsurile impuse trebuie să fie adecvate şi proporţionale cu încălcarea săvârşită 
şi vor prevedea un termen în care contravenientul trebuie să se conformeze acestora. 
 
II. Măsuri dispuse de preşedintele ANCOM 
Preşedintele ANCOM poate dispune măsurile prevăzute la art. 149 din OUG nr. 111/2011, 
astfel: 
În cazul constatării unei contravenţii în conformitate cu prevederile art. 144 sau art. 145 din 
OUG nr. 111/2011, după parcurgerea procedurii notificării, acolo unde este cazul, prin PVCCAS 
sau decizia de sancţionare, alături de sancţiunea contravenţională principală, preşedintele ANCOM 
poate dispune una dintre măsurile prevăzute la art. 149 alin. (1) lit. a) şi b) din acelaşi act 

                                                           
4 Art. 142 pct. 10 din OUG nr. 111/2011 – „producerea de către orice persoană şi în orice mod a unei interferenţe 

prejudiciabile”. 
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normativ. Măsurile aplicate în temeiul art. 149 alin. (1) lit. a) şi b) se dispun prin rezoluţie pe 
PVCCAS sau prin decizia de sancţionare și pot consta în: 
a) încetarea încălcării fie imediat, fie într-un termen rezonabil, precum şi orice măsuri necesare 
pentru a asigura încetarea încălcării şi remedierea situaţiei produse. Măsurile vor fi adecvate şi 
proporţionale cu încălcarea săvârşită şi vor prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se 
conformeze acestora; 
b) suspendarea sau amânarea furnizării unui serviciu sau unui pachet de servicii, dacă furnizarea 
ar aduce prejudicii semnificative concurenţei, până la încetarea încălcării obligaţiilor de acces sau 
interconectare impuse în conformitate cu prevederile cap. VII din OUG nr. 111/2011. 
În temeiul art. 149 alin. (2) din OUG nr. 111/2011, în cazul în care nerespectarea de către 
furnizori a obligaţiilor prevăzute la art. 141 alin. (1) poate crea probleme grave de natură 
economică sau operaţională altor furnizori de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice sau 
utilizatorilor, ANCOM poate lua măsuri urgente cu caracter provizoriu pentru remedierea situaţiei.  
În temeiul art. 149 alin. (3) din OUG nr. 111/2011, în cazul în care nerespectarea de către 
furnizori a obligaţiilor prevăzute la art. 141 alin. (1) prezintă un pericol grav şi iminent la adresa 
apărării naţionale, ordinii publice, securităţii naţionale sau sănătăţii publice, ANCOM poate lua 
măsuri urgente, proporţionale şi cu caracter provizoriu pentru remedierea situaţiei. În această 
situaţie, ANCOM poate lua măsuri numai cu consultarea sau la solicitarea motivată a instituţiilor 
competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice, securităţii naţionale sau sănătăţii 
publice. 
 
Măsurile dispuse pot fi menţinute de ANCOM pentru o perioadă de cel mult 90 de zile. În situaţia 
în care punerea în executare a acestora necesită o durată mai mare de timp, ANCOM poate 
dispune prelungirea aplicabilităţii pentru o perioadă suplimentară de cel mult 90 de zile. 
Furnizorului în cauză i se va acorda posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere şi de a 
propune soluţii pentru remedierea definitivă a situaţiei create. Măsurile prevăzute la art. 149 alin. 
(2) și (3) din OUG nr. 111/2011 se dispun prin decizie a președintelui ANCOM. 
 
5.2.5.4.2. Măsuri dispuse în temeiul OUG nr. 13/2013 
 
I. Măsuri dispuse de personalul de control  
În cazul în care prin PVCCAS-D se constată, în conformitate cu art. 55 alin. (1) teza I din 
OUG nr. 13/2013, contravenţiile prevăzute la art. 52 alin.  (1), personalul de control va 
dispune, în temeiul dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, odată 
cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale şi măsurile necesare pentru a asigura încetarea 
încălcării şi remedierea situaţiei produse şi va prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se 
conformeze acestora. Măsurile dispuse trebuie să fie adecvate şi proporţionale cu încălcarea 
săvârşită. 
 
II. Măsuri dispuse de preşedintele ANCOM  
1. În cazul în care prin PVCCAS-R se constată, în conformitate cu art. 55 alin. (2) din OUG nr. 
13/2013, contravențiile prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 1, 2, 4-6 și 15-22 din OUG nr. 
13/2013, preşedintele ANCOM va dispune, în temeiul dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (2) 
lit. b) din acelaşi act normativ, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale și măsurile 
necesare pentru a asigura încetarea încălcării şi remedierea situaţiei produse. Măsurile vor fi 
proporţionale şi se va prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora. 
Măsurile dispuse trebuie să fie adecvate şi proporţionale cu încălcarea săvârşită. 
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2. În cazul în care prin decizia de sancționare se constată, în conformitate cu art. 55¹ din OUG 
nr. 13/2013, contravenţiile prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 3, pct. 7-12 și pct. 14 din 
OUG nr. 13/2013, preşedintele ANCOM va dispune, în temeiul dispoziţiilor art. 56 alin. (1) 
şi alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ, odată cu aplicarea sancţiunii contravenționale principale 
și măsurile necesare pentru a asigura încetarea încălcării şi remedierea situaţiei produse. Măsurile 
dispuse vor fi adecvate şi proporţionale cu încălcarea săvârşită şi se va prevedea un termen în 
care furnizorul trebuie să se conformeze acestora. 
 
5.2.5.4.3. Măsuri dispuse de preşedintele ANCOM în temeiul OUG nr. 34/2014 
 
În cazul în care prin PVCCAS-R se constată oricare din contravenţiile prevăzute la art. 28 
alin. (5) lit. e)-k), m)-u) și w)-y) din OUG nr. 34/2014, în temeiul dispoziţiilor art. 149 din 
OUG nr. 111/2011, președintele ANCOM poate dispune încetarea imediată a încălcării şi poate lua 
orice măsuri pe care le apreciază necesare pentru a asigura respectarea dispoziţiilor legale. 
Măsurile impuse trebuie să fie adecvate şi proporţionale cu încălcarea săvârşită şi vor prevedea 
un termen în care contravenientul trebuie să se conformeze acestora. 
 
5.2.5.4.4. Măsuri dispuse de preşedintele ANCOM în temeiul Legii nr. 159/2016 
 
În cazul în care prin PVCCAS-R se constată oricare dintre contravenţiile prevăzute la art. 42 
din Legea nr. 159/2016, în temeiul dispoziţiilor art. 45 din acelaşi act normativ, președintele 
ANCOM poate dispune prin PVCCAS-R orice măsuri necesare  pentru a asigura încetarea încălcării 
şi remedierea situației produse. Măsurile impuse trebuie să fie adecvate şi proporţionale cu 
încălcarea săvârşită şi vor prevedea un termen în care contravenientul trebuie să se conformeze 
acestora.  
 
5.2.5.4.5. Măsuri dispuse de preşedintele ANCOM în temeiul HG nr. 487/2016  
 
Preşedintele ANCOM dispune, prin decizie, măsurile prevăzute la art. 36 și 39 din OUG nr. 
487/2016 după cum urmează: 
În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 35, ANCOM constată că aparatul 
nu este conform cerinţelor legale, operatorului economic relevant i se solicită de îndată să 
întreprindă toate măsurile corective necesare. 
a) Astfel, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și (4) din HG nr. 487/2016, preşedintele 
ANCOM va dispune prin decizie una dintre măsurile prevăzute la art. 36 alin. (1) din acelaşi act 
normativ, care vor consta în: 

- aducerea aparatului în conformitate cu cerinţele respective și să restricționeze punerea la 
dispoziție pe piață, 
    - ori în retragerea aparatului de pe piaţă şi/sau în rechemare, într-un termen rezonabil stabilit 
proporţional cu natura riscului. 

! În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din HG nr. 487/2016, aceste măsuri pot fi aplicate 

doar după îndeplinirea prevederilor art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 
 
b) În cazul în care, operatorul nu întreprinde măsurile dispuse conform art. 36 alin. (1) şi (4), 
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din HG nr. 487/2016 președintele ANCOM va lua, 
prin decizie, orice măsură provizorie corespunzătoare pentru a interzice sau a restricţiona 
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punerea la dispoziție pe piață a aparatului ori pentru a retrage aparatul de pe piață și/sau a-l 
rechema. 
 
Fără a exclude măsurile prevăzute la art. 36 și 39 din HG nr. 487/2016 ANCOM, în temeiul 
prevederilor art. 40, poate solicita operatorului economic relevant aducerea aparatului în 
conformitate, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se constată 
următoarele: 
a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a 
art. 15 din prezenta hotărâre; 
b) nu a fost aplicat marcajul CE; 
c) nu a fost întocmită declaraţia UE de conformitate; 
d) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; 
e) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; 
f) informaţiile menţionate la art. 6 lit. h) sau la art. 8 pct. 5 lipsesc, sunt false sau incomplete; 
g) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 6 sau la art. 8, după caz. 
 
5.2.5.4.6. Măsuri dispuse de preşedintele ANCOM în temeiul HG nr. 740/2016  
 
Preşedintele ANCOM dispune, prin decizie, măsurile prevăzute la art. 44, 47 și 48 din HG nr. 
740/2016, după cum urmează: 
În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), ANCOM constată că 
echipamentul radio nu este conform cerinţelor legale, operatorului economic relevant i se 
solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare.  
a) Astfel, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) și (4) din HG nr. 740/2016, 
preşedintele ANCOM va dispune, prin decizie, una dintre măsurile prevăzute la art. 44 alin. (1) 
din acelaşi act normativ, care vor consta în: 

- aducerea echipamentului radio în conformitate cu cerinţele respective și să restricționeze 
punerea la dispoziție pe piață, 

 sau 
- retragerea echipamentului radio de pe piaţă şi/sau rechemarea, într-un termen rezonabil 

stabilit proporţional cu natura riscului. 
! În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) din HG nr. 740/2016, aceste măsuri se pot aplica 
doar după îndeplinirea prevederilor art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 
 
b) În cazul în care, operatorul nu întreprinde măsurile dispuse conform art. 44 alin. (1) şi (4), în 
conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din HG nr. 740/2016 președintele ANCOM va lua, 
prin decizie toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricţiona 
punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentului radio ori pentru a retrage echipamentul radio de 
pe piaţă şi/sau a-l rechema.  
 
c) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), ANCOM constată că, 
deși aparatul este conform cerinţelor legale, acesta prezintă totuşi un risc cu privire la 
sănătatea sau siguranţa persoanelor ori pentru alte aspecte privind/ protecţia interesului public 
protejat, potrivit dispozițiilor art. 48 alin. (1) și (3) din HG nr. 740/2016, președintele ANCOM 
poate dispune, prin decizie, ca operatorul economic relevant să ia toate măsurile corective 
necesare pentru ca acel echipament radio să nu mai prezinte respectivul risc sau să retragă 
echipamentul radio de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil. 



 

 

19/23 

 

 
Fără a exclude măsurile dispuse conform art. 43-48 din HG nr. 740/2016, în temeiul prevederilor 
art. 49, ANCOM poate solicita operatorului economic aducerea echipamentului radio în 
conformitate cu prevederile HG nr. 740/2016, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în 
cazul în care se constată următoarele: 
a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a 
art. 21 din prezenta hotărâre; 
b) nu a fost aplicat marcajul CE; 
c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se utilizează procedura de 
evaluare a conformităţii prevăzută în anexa nr. 4, a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 
21 sau nu a fost aplicat; 
d) nu a fost întocmită declaraţia UE de conformitate; 
e) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; 
f) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; 
g) informaţiile prevăzute la art. 10 lit. j) sau k) ori la art. 13 lit. e) lipsesc, sunt false sau 
incomplete; 
h) informaţiile privind utilizarea prevăzută a echipamentelor radio, declaraţia UE de conformitate 
sau restricţiile de utilizare prevăzute la art. 10 lit. l), m) şi n) nu însoţesc echipamentele radio; 
i) cerinţele prevăzute la art. 16 privind identificarea operatorilor economici nu sunt îndeplinite; 
j) nerespectarea prevederilor art. 5. 
 
5.2.5.5. Nulitatea PVCCAS-ului  
 
Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele 
şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit 
un asemenea cod iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a 
faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator 
atrage nulitatea absolută a PVCCAS. Nulitatea se poate constata de către instanța de judecată 
şi din oficiu. 
! În mod obligatoriu aceste mențiuni trebuie să fie complete, sub sancțiunea anulării 
procesului-verbal de către instanța de judecată (cu titlu de exemplu, nu este permisă 
indicarea numai a localității sau străzii pe care se află sediul contravenientului, fără a indica, acolo 
unde acestea există, numărul imobilului, blocului, scării, apartamentului etc.). 
 
Lipsa celorlalte menţiuni poate atrage nulitatea relativă (expresă sau virtuală) a procesului-
verbal, ce va fi constatată de instanţă în anumite condiţii. 
Prin urmare, completarea tuturor rubricilor din PVCCAS, precum şi o descriere detaliată a faptei 
constatate, care nu se limitează doar la citarea actului normativ încălcat, sunt absolut necesare 
şi obligatorii pentru validitatea documentelor de control. 
De asemenea, în momentul încheierii PVCCAS-ului, agentul constatator este obligat să aducă la 
cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de 
constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", 
sub sancţiunea nulităţii acestuia. 
! Obiecţiunile/menţiunile persoanei controlate se consemnează în documentul de control numai 
de agentul constatator. Acesta are obligația de a scrie întocmai obiecțiunile/mențiunile 
contravenientului. Nu este permisă scrierea obiecțiunilor/mențiunilor în mod direct de către 
contravenient în cuprinsul documentului de control. 
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5.2.5.8. Sancţiunea aplicabilă 
Sancţiunile care pot fi aplicate pentru faptele contravenţionale sunt de două feluri: principale 
(avertismentul şi amenda contravenţională) şi complementare. 
 
5.2.5.8.1. Sancţiunile contravenţionale principale 
 
a) Avertismentul (sancţiune care nu produce efecte patrimoniale, care poate fi asemănată cu 
o sancţiune morală) se aplică în cazul unor fapte de mică gravitate şi când se apreciază că 
persoana în cauză, chiar şi fără aplicarea altei sancţiuni mai aspre, nu va mai săvârşi alte 
contravenţii. 
Aprecierea gradului de pericol social al faptei contravenţionale se face ţinând seama şi de 
persoana contravenientului, de comportarea sa anterioară, de atitudinea acestuia faţă de fapta 
săvârșită, de angajamentul că pe viitor nu o va mai repeta, de împrejurările în care a fost comisă 
fapta, de consecinţele săvârşirii acestei contravenţii, de istoricul contravenţional anterior etc. 
Sancţionarea cu avertisment se face în scris în cadrul procesului-verbal, iar, în cazul în care 
contravenientul este prezent la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul 
constatator, acesta se va adresa şi verbal fiind însoţit şi de recomandarea, adresată 
contravenientului, de a respecta dispoziţiile legale, precum și de indicațiile și orientările oferite 
pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. 
 
b) Amenda contravenţională constă în obligarea la plata unei sume de bani, care variază în 
funcţie de natura şi gravitatea faptei. Amenda contravenţională se aplică în limitele prevăzute de 
actul normativ. În vederea individualizării sancţiunii, ANCOM ia în considerare gradul de pericol 
social concret al faptei săvârşite, perioada de timp în care obligaţia legală a fost încălcată, precum, 
şi dacă este cazul, consecinţele încălcării asupra concurenţei sau alte consecințe/urmări produse 
(de exemplu, asupra utilizatorilor finali, altor furnizori de servicii de comunicații electronice etc). 
Gradul de pericol social concret este apreciat în funcţie de împrejurările în care a fost săvârşită 
fapta, modul şi mijloacele de săvârşire a faptei contravenţionale, scopul urmărit, urmarea 
produsă, circumstanţele personale ale contravenientului, celelalte date înscrise în procesul-verbal.  
În cazul în care se va încheia un PVCCAS unic pentru mai multe contravenţii a căror sancţiune se 
aplică pe loc de către personalul de control, se stabilesc sancţiuni (amenzi și/sau avertismente), 
în mod separat pentru fiecare faptă, fără însă ca totalul sumei care trebuie platită să depaşească 
dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă. 
Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o singură sancţiune contravenţională 
principală și una sau mai multe sancțiuni complementare. 
 
5.2.5.8.2. Sancţiunile contravenţionale complementare  
 
a) În domeniul comunicațiilor electronice 
– în cazul săvârşirii contravenţiilor stabilite de dispoziţiile art. 142 din OUG nr. 111/2011, odată 
cu aplicarea sancțiunii principale prevăzute la art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ se dispune, 
conform dispoziţiilor art. 150 din același act normativ, şi confiscarea bunurilor destinate, 
rezultate sau folosite la săvâşirea contravenţiilor respective. Bunurile confiscate vor fi valorificate 
în condiţiile legii 
 
b) În domeniul serviciilor poștale 



 

 

21/23 

 

– în cazul săvârşirii contravenţiilor stabilite de dispoziţiile art. 52 din OUG nr. 13/2013, odată 
cu aplicarea sancțiunii principale prevăzute la art. 53 în acelaşi act normativ se dispune, conform 
dispoziţiilor art. 58 alin. (5), şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din 
infracţiuni ori contravenţii. Bunurile vor fi confiscate în condiţiile legii. 
 
c) În domeniul echipamentelor radio și compatibilităţii electromagnetice 
– în cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute de dispoziţiile art. 51 alin. (1) pct. 48 din HG nr. 
740/2016, ANCOM poate dispune, în temeiul art. 53 alin. (1) lit. a) din acest act normativ, 
cu titlu de sancţiune complementară, prin PVCCAS-R interzicerea utilizării până la aducerea 
echipamentelor în conformitate cu cerinţele esenţiale; 
- în cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute de dispoziţiile art. 51 alin. (1) pct. 40 din HG nr. 
740/2016, ANCOM poate dispune, în temeiul art. 53 alin. (1) lit. b) din acest act normativ, 
cu titlu de sancţiune complementară, prin PVCCAS-R, şi confiscarea echipamentelor sau 
dispozitivelor; 
 
– în cazul săvârşirii contravenţiei stabilite de dispoziţiile art. 43 alin. (1) pct. 32, din HG nr. 
487/2016, ANCOM poate dispune, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. a) din acest act normativ, 
cu titlu de sancţiune complementară, prin PVCCAS-R, şi interzicerea utilizării până la aducerea 
echipamentelor în conformitate cu cerinţele esenţiale; 
- în cazul săvârşirii contravenţiei stabilite de dispoziţiile art. 43 alin. (1) pct. 34, din HG nr. 
487/2016, ANCOM poate dispune, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. a) din acest act normativ, 
cu titlu de sancţiune complementară, prin PVCCAS-R, şi confiscarea echipamenetelor sau 
dispozitivelor; 
 
d) În domeniul radiocomunicațiilor  
- în cazul săvârşirii contravenţiilor stabilite de dispoziţiile art. 6 lit. b) și c) și art. 7 lit. a) și b) din 
Legea nr. 356/2018, ANCOM poate dispune, în temeiul art. 9 alin. (4) din acest act normativ, cu 
titlu de sancţiune complementară, prin PVCCAS-356, şi suspendarea autorizaţiei de radioamator 
sau a certificatului de operator, după caz, pentru o perioadă de până la 6 luni sau retragerea 
acestora. 
 
5.2.5.10. Căile de atac  
 
Potrivit art. 145 alin. (4) din OUG nr. 111/2011, decizia de sancţionare contravențională 
emisă de preşedintele ANCOM poate fi atacată de contravenient în contencios administrativ la 
Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii 
prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.  
Decizia constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, acţiunea în contencios suspendând 
executarea numai în ceea ce priveşte achitarea amenzii, până la pronunţarea de către instanţa 
de judecată a unei hotărâri definitive.  
 
Potrivit dispoziţiilor art. 551 alin. (5) din OUG nr. 13/2013, decizia de sancţionare 
contravențională emisă de preşedintele ANCOM poate fi atacată de contravenient, în condiţiile 
art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, în contencios administrativ 
la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen 
de 30 de zile de la comunicare. 
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Potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 159/2016, decizia de sancţionare 
administrativă emisă de preşedintele ANCOM poate fi atacată de contravenient în contencios 
administrativ, în condiţiile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, la 
Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii 
prealabile prevăzute la art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 și constituie titlu 
executoriu fără vreo altă formalitate. 
 
Deciziile prin care au fost dispuse măsuri în temeiul HG nr. 740/2016 sau HG nr. 
487/2016, pot fi atacate în contencios administrativ, conform art. 12 alin. (5) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 22/2009, la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii 
prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în termen de 
30 de zile de la comunicare. 
 
Potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din OG nr. 2/2001, împotriva PVCCAS-R 
se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, la judecătoria 
în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. 
Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea împotriva PVCCAS-R poate fi atacată 
cu apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotârârii.  
 
Potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din OG nr. 2/2001, împotriva PVCCAS-
R/PVCCAS-R(L)/PVCCAS-535  se poate face plângere în termen de 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. 
 
Împotriva PVCCAS-D încheiat conform Legii audiovizualului nr. 504/2002 se poate face 
plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei 
circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.  
 
Împotriva PVCCAS-D încheiat conform OUG nr. 13/2013, OUG nr. 34/2008, HG nr. 
740/2016 sau HG nr. 487/2016, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. 
 
Împotriva PVCCAS-356 se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. 
 
Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea împotriva PVCCAS-R/PVCCAS-
R(L)/PVCCAS-D/PVCCAS-535/PVCCAS-356 poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la 
data comunicării hotârârii.  
 
5.2.5.11. Punerea în executare a sancţiunilor   
 
a) Punerea în executare a sancţiunii cu amendă contravenţională 
Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face de către ANCOM în cazul în 
care nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal sau a deciziei prin care s-a aplicat 
sancţiunea amenzii contravenţionale în termenul de 15 zile de la înmânare sau comunicare, 
respectiv în termenul de 30 de zile de la comunicare. 
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În vederea punerii în executare a sancţiunii, în termen de maxim 30 de zile de la data 
expirării termenului legal prevăzut pentru exercitarea căii de atac împotriva PVCCAS sau 
a deciziei prin care s-a aplicat amenda contravenţională, (în cazul contravenţiilor pentru care 
sancţiunea se aplică prin decizie), ANCOM comunică din oficiu, un exemplar original al PVCCAS-
ului sau al deciziei de sancţionare cu amendă contravențională, organelor de specialitate ale 
ANAF, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică, respectiv 
pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, 
după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. 
În situația în care ANCOM deține informații că PVCCAS-ul sau decizia de sancționare au fost 
atacate în instanţă, nu mai transmite ANAF documentul de control, punerea în executare a 
sancţiunii amenzii contravenţionale urmând a fi făcută de către instanţa judecătorească. În cazul 
în care sancţiunea a fost aplicată prin decizie, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti 
prin care s-a soluţionat acţiunea în contencios administrativ, ANCOM va transmite către ANAF 
decizia de sancţionare.  
 
b) Punerea în executare a sancţiunii cu amendă administrativă 
Ulterior comunicării/înmânării către persoana sancționată a deciziei cu amendă 
administrativă, compartimentul cu atribuții de control transmite structurii responsabile cu 
executarea amenzii administrative o adresă prin care comunică lista furnizorilor sancționați cu 
amendă administrativă, precum și informații privind data confirmării primirii deciziei de 
sancționare, data de la care curge amendă administrativă și data îndeplinirii obligației legale, dacă 
este cazul.  
În situația în care persoana sancționată intră în legalitate, se solicită stoparea curgerii amenzii 
administrative. 
 
5.2.5.12. Notificarea transmisă furnizorului prin care i se aduce la cunoștință 
încălcarea constatată și sancțiunea aplicabilă prevăzută de lege pentru fapta 
săvârșită 
 
În cazul constatării nerespectării unei obligaţii legale, înainte de aplicarea sancţiunii, în funcție de 
regimul juridic aplicabil, structura cu atribuții de control transmite furnizorului în cauză o notificare 
prin care aduce la cunoștinţa acestuia încălcarea constatată şi sancţiunea aplicabilă, acordându-i 
un termen în vederea formulării unui punct de vedere. 
 
 


