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Centralizator propuneri cu privire la sancțiunile contravenționale prevăzute de actele normative 

 din domeniul de competentă propuse să intre sub incidenta prevederilor Legii prevenției – Anexa nr. 1 -15.03.2017 

 

I – Ministerul Muncii și Justiției Sociale – propuneri via email din data de 09.03.2017 

Nr. 
Crt. 

Propunerea formulată 

Explicit – articolul de lege / explicație 
Contravenția  
prevăzută  
de lege 

Observații 
Art. alin., 
lit/pct. etc din 
Lege 

Actul normativ 
 ( Legea nr./) 

1. Art. 260 alin.1 
lit.b 

Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicat cu 
modificările si 
completările ulterioare 

“Art. 260 alin.1 lit.b)  - încălcarea de către angajator a 
prevederilor art. 34 alin. (5)” 
 
=> refuzul angajatorului ca la solicitarea salariatului sau a unui 
fost salariat, sa elibereze un document care sa ateste 
activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, 
vechimea in munca, in meserie si in specialitate(art.34 alin.5); 

300 lei-1.000 lei  

2. Art.260 alin.1 
lit.n 

Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicat cu 
modificările si 
completările ulterioare 

“Art.260 alin.1 lit.n) -nerespectarea prevederilor legale 
privind inregistrarea de catre angajator a demisiei.” 

1.500lei-3.000lei  

3. Art.9 alin.2 lit.f HG nr. 500/2011 privind 
registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu 
modificările si 
completările ulterioare 

“Art.9 alin.2 lit.f) -netransmiterea modificărilor aduse 
elementelor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-l) în termenele 
prevăzute la art. 4^1 alin. (3)” 
 
=>“art. 3 alin. (3) Registrul public se completează în ordinea 
încheierii contractelor individuale de muncă/actelor 
administrative de numire pentru funcţionarii publici/altor acte 
privind exercitarea funcţiei de către personalul plătit din 
fonduri publice şi cuprinde următoarele elemente: 
  a) elementele de identificare ale instituţiei/autorităţii 
publice: denumire, cod unic de identificare - CUI/codul de 
identificare fiscală - CIF, sediu; 
  b) elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite 
din fonduri publice: numele şi prenumele, codul numeric 
personal - CNP; 
  c) funcţia persoanei, conform Legii-cadru nr. 284/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  d) datele din actele de studii de lungă durată/studii medii 
ale persoanei, precum şi datele privitoare la 
profilul/specializarea/calificarea, conform actelor/certificatelor 
de calificare; 

5.000lei-8.000lei  
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  e) numărul anexei la Legea-cadru nr. 284/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, în care este prevăzută 
funcţia, capitolul, litera şi numărul curent; 
  f) gradul/treapta profesională, potrivit Legii-cadru nr. 
284/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
  g) gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă; 
  h) clasa de salarizare corespunzătoare funcţiei, potrivit 
Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  i) salariul de bază lunar/indemnizaţia lunară din care clase 
de salarizare suplimentare, astfel cum sunt prevăzute în 
contractul individual de muncă, respectiv în actul în baza căruia 
este exercitată funcţia respectivă; 
  j) sporurile şi cuantumul acestora; 
  k) indemnizaţiile/compensaţiile; 
  l) salariul brut;” 
 
=> “ART. 4^1 - (3) Orice modificare a elementelor prevăzute la 
art. 3 alin. (3) lit. a)-p) se transmite în registrul public într-un 
termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării. 
Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare 
a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ, 
când înregistrarea modificărilor în registrul public se face în 
termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezumă, 
potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.” 

4. Art.9 alin.3 lit.a HG nr. 500/2011 privind 
registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu 
modificările si 
completările ulterioare 

„Art.9 alin.3 lit.a) completarea registrului privat/public de 
către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (7)” 
 
=> 
“Art. 2. alin (7) Întocmirea, completarea şi transmiterea datelor 
în registrul privat/public se realizează de către una sau mai 
multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către 
angajatori persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, 
de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa 
postului, în cazul instituţiilor/autorităţilor publice, şi de către 
prestatorii prevăzuţi la alin. (6)” 
 
=> 
“Alin. (6) Angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de 
drept privat pot contracta serviciul de întocmire, completare şi 
transmitere a datelor în registrul privat prin încheierea de 
contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi desfăşoară 
activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare” 

3.000lei-6.000lei  
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5. Art.9 alin.3 lit.d HG nr. 500/2011 privind 
registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu 
modificările si 
completările ulterioare 

„Art.9 alin.3 lit.d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (9) 
privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu 
privire la prestatorii de servicii” 
 
=> „Art.2, alin. (9) Angajatorii persoane fizice sau persoane 
juridice de drept privat au obligaţia de a notifica, în scris, 
inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au 
sediul/domiciliul despre încheierea contractelor de prestării 
servicii prevăzute la alin. (6), precum şi datele de identificare 
ale prestatorului, anterior transmiterii de către prestator a 
datelor în registrul privat” 
 
=> “Alin. (6) Angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de 
drept privat pot contracta serviciul de întocmire, completare şi 
transmitere a datelor în registrul privat prin încheierea de 
contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi desfăşoară 
activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare.” 

3.000lei-6.000lei  

6. Art.9 alin.4 HG nr. 500/2011 privind 
registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu 
modificările si 
completările ulterioare 

„Art.9 alin. (4) -... încălcarea obligaţiei de a păstra dosarul 
personal/profesional întocmit pentru fiecare dintre salariaţi la 
sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, dacă 
este delegată competenţa încadrării personalului prin 
încheierea de contracte individuale de muncă” 

2.000lei-5.000lei  

7. Art. 9 alin.5 HG nr. 500/2011 privind 
registrul general de 
evidenţă a salariaţilor cu 
modificările si 
completările ulterioare 

„Art. 9 alin.(5) - ...refuzul angajatorilor de a elibera 
documentele solicitate de către salariat şi prevăzute la art. 8 
alin. (4^1) şi (4^2)” 
 
=> „art. 8 alin. (4^1) - La încetarea activităţii  salariatului/ 
persoanei plătite din fonduri publice, angajatorii au obligaţia să 
îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea 
desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în 
muncă şi în specialitate.” 
 
=> „art. 8 alin. (4^2) - La solicitarea scrisă a salariatului sau a 
unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze 
acestuia un extras din registrul privat/public, datat şi certificat 
pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea 
desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în 
muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul 
privat/public şi din dosarul personal/profesional, în termen de 
cel mult 15 zile de la data solicitării” 

300lei–1.000lei  

8. Art. 23 
pentru încălcarea 

LEGEA nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul 

“Art. 23 - Constituie contravenţie şi se sancţionează de 
către persoanele cu atribuţii de control conform art. 20, cu 

10.000 lei  
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dispozițiilor 
prevăzute la: 
-art.5, 
- art.7 alin.1 
- art.8 alin.2 
- art.9 alin.1 
- art.9 alin.4 
- art.11 
- art.12 

de muncă, republicată   amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la 
art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (2), 
art. 9 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 11, 12, art. 14 alin. (2) şi art. 
15” 
 
=> “Art.5 -Angajatorul are obligaţia de a desemna un 
coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea 
dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării 
pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă” 
 
=>” art.7 alin.(1) -  Poate încheia contract de ucenicie persoana 
care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
  a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin 
mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea 
forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, 
după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, 
acreditat în condiţiile legii; 
  b) a împlinit vârsta de 16 ani; 
  c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează 
ucenicia la locul de muncă; 
  d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională 
prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, 
conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
=> “art.8 alin.(2) - Persoana fizică autorizată sau, după caz, 
reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte 
ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de 
ucenicie.” 
 
=> “art.9 alin.(1) - Durata contractului de ucenicie se stabileşte 
în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se 
pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: 
  a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se 
organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare 
unei calificări de nivel 1; 
  b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se 
organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare 
unei calificări de nivel 2; 
  c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se 
organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare 
unei calificări de nivel 3.” 
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=> “art.9 alin. (4) - Timpul necesar pregătirii teoretice a 
ucenicului este inclus în programul normal de muncă.” 
 
=> “art. 11 -(1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de 
prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care 
reglementează acea ocupaţie. 
  (2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile 
celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt contrare 
statutului ucenicului.” 
 
=> “art.12 - În vederea formării profesionale a ucenicului, 
angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la 
pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile 
necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat 
şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte 
formarea ucenicului.” 

9. Art.37 alin.1 
pentru incălcarea 

dispozițiilor 
prevăzute la: 
- art.7 alin.2 
- art.8 
- art.9 alin.1 
- art.11-13 
- art.29 

Legea nr. 202/2002 
privind egalitatea de 
şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, 
republicată cu 
modificările si 
completările ulterioare 

“Art.37 alin.(1) -  Constituie contravenţii şi se sancţionează 
cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000 lei 
încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 alin. (2), art. 
8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) şi (9), art. 11-
22 şi art. 29.” 
 
=> “art.7 alin.(2) - În conformitate cu prevederile alin. (1), de 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 
relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele 
care exercită o activitate independentă, precum şi soţiile/soţii 
lucrătorilor independenţi care nu sunt salariate/salariaţi sau 
asociate/asociaţi la întreprindere, în cazul în care 
acestea/aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, 
participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent 
şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.” 
 
=> “art.8 -  Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror 
comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul 
de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: 
  a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între 
angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice 
fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea 
discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de 
organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale 
unităţilor; 
  b) să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor 

3000lei-100.000lei  
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sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru 
angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin 
crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de 
umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum 
sunt definite la art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11; 
  c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin 
afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au 
în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă; 
  d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile 
publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi.” 
 
=> “art.9 alin.(1) - (1) Este interzisă discriminarea prin 
utilizarea de către angajator a unor practici care 
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu 
relaţiile de muncă, referitoare la: 
  a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi 
selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din 
sectorul public sau privat; 
  b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea 
raportului juridic de muncă ori de serviciu; 
  c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 
  d) stabilirea remuneraţiei; 
  e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi 
la securitate socială; 
  f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, 
calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare 
profesională; 
  g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
  h) promovarea profesională; 
  i) aplicarea măsurilor disciplinare; 
  j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile 
acordate de acesta; 
  k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei 
în vigoare.” 
 
=> “art. 11  - onstituie discriminare bazată pe criteriul de sex 
orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire 
sexuală, având ca scop sau efect: 
  a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de 
ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată; 
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  b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea 
ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile 
de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 
profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un 
comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală” 
 
=> “art. 12 - (1) Constituie discriminare şi este interzisă 
modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a 
condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate 
care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau 
care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. 
(2), la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării 
prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a 
rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără 
legătură cu cauza. 
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător 
membrilor organizaţiei sindicale, reprezentanţilor salariaţilor 
sau oricărui alt salariat care au competenţa ori pot să acorde 
sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit 
dispoziţiilor art. 30 alin. (1).” 
 
=> “art. 13 - Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare 
bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea 
contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, 
grup de unităţi şi unităţi, părţile contractante vor stabili 
introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare 
şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a 
sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate 
prin asemenea fapte.” 
 
=> “art. 29 - (1) Confederaţiile sindicale desemnează, în cadrul 
organizaţiilor sindicale din unităţi, reprezentanţi cu atribuţii 
pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi la locul de muncă. 
  (2) Reprezentanţii sindicali desemnaţi primesc de la 
persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de 
sex sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a 
acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor 
angajaţilor, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1). 
  (3) În unităţile în care nu există organizaţie sindicală unul 
dintre reprezentanţii aleşi ai salariaţilor are atribuţii pentru 
asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi la locul de muncă. 
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  (4) Opinia reprezentanţilor sindicali din unităţi, cu atribuţii 
pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi la locul de muncă, se menţionează în mod 
obligatoriu în raportul de control privind respectarea 
prevederilor prezentei legi.” 

10. Art.217 alin.1 lit.c LEGEA nr. 62 din 10 mai 
2011 a dialogului social, 
republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

„Art.217 alin.1 lit. c) - nedepunerea spre publicare de către 
părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de 
grup de unităţi sau sector de activitate. Responsabilitatea 
revine solidar părţilor” 

3.000lei  

11. Art.13 alin. 1 Legea nr. 67/2006  
privind protecţia 
drepturilor salariaţilor în 
cazul transferului 
întreprinderii, al unităţii 
sau al unor părţi ale 
acestora 

„Art.13 alin. 1 - Nerespectarea de către cedent sau cesionar a 
obligaţiilor prevăzute în prezenta lege...” 

1500-3000 lei  

12. Art. 113 lit.a) Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă,  
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art. 113 lit.a) - nerespectarea prevederilor art. 10” 
 
=>”Art. 10 - (1) Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru 
ocuparea forţei de muncă, în căror rază îşi au sediul, respectiv 
domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la vacantarea acestora. 
  (2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi au obligaţia de 
a comunica lunar agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în 
a căror rază îşi au sediul date privind numărul şomerilor mediaţi 
şi încadraţi în muncă” 

3.000-5.000  

13. Art. 113 lit.b) Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă,  
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art. 113 lit.b) -neutilizarea Clasificării ocupaţiilor din 
România prevăzute la art. 15” 
 
=>”Art. 15 - Utilizarea Clasificării ocupaţiilor din România este 
obligatorie la completarea documentelor oficiale.” 

3.000-5.000  

14. Art. 113 lit.e) Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă,  
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art. 113 lit.e) - nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2)” 
 
=>”Art. 41, alin. (2) - Angajatorii care au încadrat în muncă, 
conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii 
de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost 
înregistraţi.” 

5.000 -10.000  

15. Art. 113 lit.h) Legea nr. 76/2002 privind „Art. 113 lit.h) - necomunicarea datelor şi informaţiilor, 3.000-5.000  
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sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă,  
cu modificările şi 
completările ulterioare 

altele decât cele prevăzute la lit. k), solicitate în scris de 
către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, pentru 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege” 
 
=>”lit. k) -  necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi 
neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date şi 
documente solicitate de organele de control ale agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în timpul 
desfăşurării controlului şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute de lege” 

16. Art. 113 lit.i Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă,  
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art. 113 lit.i) - furnizarea, fără acreditarea prevăzută de 
lege, a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă” 

5.000 -10.000  

17. Art.9 lit.a Legea nr. 467/2006 
privind stabilirea cadrului 
general de informare şi 
consultare a angajaţilor 

„Art.9 lit.a) - ... nerespectarea de către angajator a obligaţiei 
de a transmite reprezentanţilor angajaţilor informaţiile 
prevăzute la art. 5 alin. (1)” 
 
=> „art. 5 alin. (1) - Angajatorii au obligaţia sa informeze şi sa 
consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în 
vigoare, cu privire la: 
  a) evoluţia recenta şi evoluţia probabila a activităţilor şi 
situaţiei economice a întreprinderii; 
  b) situaţia, structura şi evoluţia probabila a ocupării forţei de 
muncă în cadrul întreprinderii, precum şi cu privire la 
eventualele măsuri de anticipare avute în vedere, în special 
atunci când exista o ameninţare la adresa locurilor de muncă; 
  c) deciziile care pot duce la modificări importante în 
organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile 
de muncă, inclusiv cele vizate de legislaţia română privind 
procedurile specifice de informare şi consultare în cazul 
concedierilor colective şi al protecţiei drepturilor angajaţilor, în 
cazul transferului întreprinderii.” 

1.000-20.000lei  

18. Art.9 lit.b Legea nr. 467/2006 
privind stabilirea cadrului 
general de informare şi 
consultare a angajaţilor 

„Art.9 lit.b) - ... nerespectarea obligaţiei angajatorului de a 
iniţia consultări potrivit art. 5 alin. (3)” 
 
=> „art. 5 alin. (3) - Consultarea are loc: 
  a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut 
corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor 
sa examineze problema în mod adecvat şi sa elaboreze un punct 

2.500-25.000lei  
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de vedere; 
  b) la un nivel relevant de reprezentare a conducerii şi a 
reprezentanţilor angajaţilor, în funcţie de subiectul discutat; 
  c) pe baza informaţiilor furnizate de angajator, în 
conformitate cu prevederile art. 3 lit. e) şi a punctului de 
vedere pe care reprezentanţii angajaţilor au dreptul sa îl 
formuleze; 
  d) astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să se 
intalneasca cu angajatorul şi să obţină un răspuns motivat la 
orice punct de vedere pe care îl pot formula; 
  e) în vederea negocierii unui acord privind deciziile care se 
încadrează în obligaţiile angajatorului, prevăzute la alin. (1) lit. 
c).” 

19. Art.9 lit.c Legea nr. 467/2006 
privind stabilirea cadrului 
general de informare şi 
consultare a angajaţilor 

„Art.9 lit.c) - ... transmiterea cu rea-credinţa de informaţii 
incorecte sau incomplete, în condiţiile art. 5 alin. (2), de 
natura a nu permite reprezentanţilor angajaţilor formularea 
unui punct de vedere adecvat pentru pregătirea unor 
consultări ulterioare ” 
 
=> „art. 5 alin. (2) - Informarea se face într-un moment, într-un 
mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite 
reprezentanţilor angajaţilor sa examineze problema în mod 
adecvat şi sa pregătească, dacă este cazul, consultarea.” 

5.000-50000lei  

20. Art.35 pentru 
incălcarea 
dispozitiilor 
prevăzute la: 
- art.4 alin.2 
- art.5 alin.1 si 2 
- art.8 alin.1 si 3 
- art.14 alin.1 
- art.15 alin.1 si 2 
- art.16 
- art.18 
- art.21 alin.2 
 

LEGEA nr. 
335/10.12.2013 privind 
efectuarea stagiului 
pentru absolvenţii de 
învăţământ superior 

„Art.35 - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei încălcarea dispoziţiilor 
prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. 
(1) şi (3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 
18 şi art. 21 alin. (2). ...” 
 
=> „art.4 alin.(2) – Este interzisă utilizarea stagiarilor la 
prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în 
afara celor prevăzute în fişa postului şi în contractul de stagiu „ 
 
=> „art.5 alin.(1) si (2) - 1) La propunerea conducătorului 
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, 
mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu 
o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care 
urmează să se realizeze stagiul. 
    (2) Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în 
acelaşi timp, cel mult 3 stagiari. „ 
 
=> „art.8 alin.(1) si (3) –(1) Comisia de evaluare întocmeşte, cu 
5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un 

1000lei-2000lei 
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referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente: 
    a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar; 
    b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de 
performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în 
perioada de stagiu; 
    c) competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit 
stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare 
postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu; 
    d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada 
stagiului; 
    e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu; 
    f) alte menţiuni. 
    (3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia 
de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă 
de finalizare a stagiului„ 
 
=> „art.14 alin.(1) – Referatul comisiei de evaluare pentru 
perioada de stagiu se aduce la cunoştinţa stagiarului la data 
completării sale de către comisia de evaluare „ 
=> „art.15 alin.(1) si (2) – 1) În termen de 5 zile de la 
finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera 
stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului. 
   (2)Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul 
teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul 
angajatorul „ 
=> „art.16 – (1) Contractul de stagiu se încheie odată cu 
încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile 
prezentei legi. 
  (2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia 
situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă 
perioadă de stagiu. 
  (3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă 
scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de 
stagiu în formă scrisă revine angajatorului „ 
=> „art.18 – Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin 
contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, 
pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în 
medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu 
prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă 
aplicabil „ 
=> „art.21 alin.(2) – Durata obligaţiei stagiarului de a presta 
muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile 
ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte 
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aspecte în legătură cu obligaţiile stagiarului, ulterioare formării 
profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul 
individual de muncă „ 

21. Art.39 alin.(2) 
doar pentru 
incălcarea 
dispozitiilor 
prevăzute la:  
- art. 13 lit. c 

Legea 319/2006 a 

securității și sănătății în 

muncă cu modificările și 
completările ulterioare 

„Art.39 alin.(2) - Constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea 
dispoziţiilor art. 13 lit. b), c), p) şi r)” 
 

=>” art. 13 lit. (c) – angajatorul are obligația să obţină 
autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi 
sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, 
conform prevederilor legale” 

5000-10000lei  

22. Art. 39 alin. (6) 
lit. a) doar pentru 
încălcarea 

dispozițiilor 
prevăzute la: 
- art. 9 alin. (1) 
 

Legea 319/2006 a 

securității și sănătății în 

muncă cu modificările și 
completările ulterioare 

„Art. 39 alin. (6) lit. a) - încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. 
(1), ale art. 10 şi 16” 
 
=>” art. 9 alin. (1) – În toate cazurile, pentru a se ocupa de 
organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie, 
ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de 
riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia 
acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, se impune ca: 
  a) lucrătorii desemnaţi să aibă capacitatea necesară şi să 
dispună de mijloacele adecvate; 
  b) serviciile externe să aibă aptitudinile necesare şi să 
dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate; 
  c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe să fie în număr 
suficient” 

3000 – 6000lei  

23. Art. 39 alin. (6) 
lit. b) doar pentru 
încălcarea 

dispozițiilor 
prevăzute la art. 

art. 14 și art. 15; 

Legea 319/2006 a 

securității și sănătății în 

muncă cu modificările și 
completările ulterioare 

„Art. 39 alin. (6) lit. b) - încălcarea dispoziţiilor art. 14, 15 şi 
ale art. 34 alin. (1)” 
 
=>” art. 14 – Alimentaţia de protecţie se acordă în mod 
obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care 
lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se 
stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul 
individual de muncă” 
 
=>” art. 15 – (1) Materialele igienico-sanitare se acordă în mod 
obligatoriu şi gratuit de către angajatori. 
  (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi 
locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin 
contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de 
muncă” 

3000 – 6000lei  

24. Art. 39 alin. (8), 
lit. a) doar pentru 
încălcarea 

Legea 319/2006 a 

securității și sănătății în 

muncă cu modificările și 

„Art. 39 alin. (8), lit. a) - ncălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. 
(1) lit. c) şi d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) şi (6) şi ale art. 
36” 

2000 – 4000lei  
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dispozițiilor 
prevăzute la: 
- art.12, alin.(1), 
lit.d 
- art.13, lit.g  
- art.18, alin.(6) 

completările ulterioare  

=>” art.12, alin.(1), lit.d) – Angajatorul are obligația să 
elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu 
reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă 
suferite de lucrătorii săi” 
 
=>” art.13, lit.g) - În vederea asigurării condiţiilor de securitate 
şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă 

şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligația să asigure 
echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor” 
 
=>” art.18, alin.(6) - Angajatorul trebuie să acorde 
reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără 
diminuarea drepturilor salariale, şi să le furnizeze mijloacele 
necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care 
decurg din prezenta lege” 
 

25. Art. 40 Legea 319/2006 a 

securității și sănătății în 

muncă cu modificările și 
completările ulterioare 

„Art. 40 - ... neprezentarea de către serviciile externe a 
raportului semestrial de activitate” 

  

26. Art.23 alin.(1) Legea nr.200/2006 
privind constituirea si 
utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata 
creantelor salariale, cu 
modificarile ulterioare 

“Art.23 alin.(1) - Constituie contravenţii următoarele fapte: 
  a) necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris 
de agenţiile teritoriale, pentru îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute de prezenta lege; 
  b) comunicarea de date şi informaţii incomplete sau 
eronate.” 

a) 1.000-3.000lei 
 
b) 5.000-10.000lei 

 

 
 

II – Ministerul Afacerilor Interne– propuneri via email din data de 09.03.2017 

27. Art. 36 Legea Arhivelor Naționale 
nr. 16/1996, republicată 

„Art. 36 - Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi 
următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 
  a) neinventarierea documentelor sau neîntocmirea de 
către creatorii acestora, persoane juridice, a 
nomenclatoarelor arhivistice pentru documentele proprii, 
potrivit art. 8 alin. (2); 
  b) nepredarea de către compartimentele unităţii 
creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de 
păstrare permanent, pe bază de inventar şi proces-verbal de 
predare-primire, conform prevederilor art. 9; 

1.000-25.000lei  
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  c) neselecţionarea documentelor create şi deţinute de 
către persoane juridice, la termenele prevăzute în 
nomenclatorul propriu, de către comisia de selecţionare a 
documentelor, în condiţiile prevăzute la art. 11; 
  d) neasigurarea condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi 
protejare a documentelor create şi deţinute de către 
creatorii şi deţinătorii de arhivă, persoane juridice sau 
persoane fizice, potrivit art. 12; 
  e) nepredarea, la Arhivele Naţionale şi, după caz, la 
serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale, a documentelor 
care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de 
către creatorii şi deţinătorii de documente de arhivă, la 
expirarea termenelor prevăzute la art. 13; 
  f) oferta de vânzare sau vânzarea documentelor care fac 
parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către 
persoane fizice sau persoane juridice, fără respectarea 
priorităţii Arhivelor Naţionale de a le cumpăra, potrivit 
prevederilor art. 15 alin. (2); 
  g) nedepunerea la Arhivele Naţionale sau la serviciile 
judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, de către creatorii 
şi deţinătorii de documente de arhivă, a inventarelor pe care 
le deţin la expirarea termenelor de depunere, în condiţiile 
prevăzute la art. 17; 
  h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (4) 
şi alin. (5) lit. a), art. 19 alin. (1) şi (4), art. 24 şi art. 29 alin. 
(1), precum şi practicarea de servicii arhivistice cu depăşirea 
limitelor maxime stabilite potrivit art. 29 alin. (3); 
  i) nerespectarea de către toţi creatorii şi deţinătorii de 
documente a condiţiilor de păstrare, conservare, punere în 
valoare, publicitate, precum şi a celor de acces la 
documente, în condiţiile legii.” 

28. Art. 50 alin. (1) Legea nr. 
477/2003privind 
pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului 
pentru apărare, 
republicată 

„Art. 50 alin. (1)- Următoarele fapte constituie contravenţii: 
  a) întârzierea peste termenele stabilite a transmiterii 
datelor, cererilor, prognozelor şi sintezelor prevăzute în 
hotărâri ale Guvernului sau în metodologiile întocmite de 
către Administraţia Naţională pentru elaborarea şi 
actualizarea planului de mobilizare sau a planului de 
pregătire; 
  b) nerespectarea condiţiilor prevăzute în avizele date de 
organele în drept, referitoare la măsurile şi acţiunile legate 
de pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare; 
  c) neîntocmirea la timp sau întocmirea necorespunzătoare 

lit. b), e), f), h) 
5.000 - 50.000lei  
 
lit. a), c), d) g) 
1.000 - 10.000lei 
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a documentelor prevăzute de actele normative în domeniu; 
  d) nerespectarea obligaţiilor şi a termenelor prevăzute la 
art. 21 alin. (1); 
  e) nerespectarea condiţiilor tehnice de păstrare şi 
întreţinere a rezervelor de mobilizare, stabilite prin acte 
normative; 
  f) împiedicarea sub orice formă a organelor de control să 
îşi exercite atribuţiile; 
  g) neîndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în cap. V 
secţiunea a 2-a; 
  h) neîndeplinirea obligaţiei de restituire la termenul 
prevăzut în actul normativ de scoatere.” 

29. Art. 33 alin. (1) Legea nr. 132/1997 
privind rechiziţiile de 
bunuri ţi prestările de 
servicii în interes public, 
republicată 

„Art. 33 alin. (1) - Următoarele fapte constituie contravenţii: 
a)necomunicarea de către persoanele fizice şi juridice, la 
cererea şi la termenul solicitat de autorităţile administraţiei 
publice implicate, a datelor de evidenţă privind bunurile 
rechiziţionabile, precum şi a schimbărilor survenite în 
evidenţa acestora; 
b)absenţa nejustificată sau refuzul persoanelor fizice legal 
chemate de a presta servicii în interes public pentru 
prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor 
dezastre.” 

Persoane fizice: 
500 - 5.000lei 
 
Persoane Juridice: 
7.500 – 25.000 

 

30. Art. 16 O.U.G.  nr. 95/2002 
privind industria de 
apărare, cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art. 16 - Constituie contravenţie următoarele fapte: 
a)păstrarea necorespunzătoare a capacităţilor de producţie 
pentru apărare trecute în conservare şi finanţate de la 
bugetul de stat; 
b)nerespectarea termenelor stabilite pentru întocmirea sau 
actualizarea inventarului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) 
şi (3); 
c)nesolicitarea de către agenţii economici a avizelor 
prevăzute la art. 6 şi 7; 
d)întocmirea parţială ori necorespunzătoare a inventarului.” 
 
=>”art.4, alin. (2) - Inventarul prevăzut la alin. (1) se 
întocmeşte de către agentul economic în termen de 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
se avizează de ministerul de resort şi se aproba de autoritatea 
de specialitate. 
  (3) Inventarul prevăzut la alin. (1) se actualizează anual, 
până la data de 30 septembrie, sau în situaţia modificării listei 
prevăzute la art. 3” 
 
=>”art.6 - Dimensionarea şi restructurarea agenţilor economici 

lit. a), b): 
5.000 – 10.000lei 
 
lit. c),d): 
2.000 – 5.000lei 
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din industria de apărare, atunci când acestea afectează 
capacităţile definite la art. 2 lit. b), se face cu avizul autorităţii 
de specialitate şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a 
Tarii, potrivit criteriilor stabilite prin strategiile şi programele 
de restructurare aprobate potrivit legii.” 
 
=>”Art.7 - Asocierea agenţilor economici din industria de 
apărare cu persoane juridice române sau străine, prin care se 
creează o noua persoana juridică, se face cu avizul ministerului 
de resort, potrivit legii” 

31. Art. 35 alin. (1) Legea nr. 232/2016 
privind industria naţională 
de apărare, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 

„Art. 35 alin. (1) - Sunt considerate contravenţii următoarele 
fapte: 
a)neîntocmirea şi neprezentarea inventarului capacităţilor de 
producţie si/sau servicii pentru apărarea situaţiilor anuale 
privind potenţialul de fabricaţie al capacităţilor, gradul de 
încărcare/utilizare şi perspectiva acestora, conform 
prevederilor de la art. 8 alin. (1) şi (3); 
b)refuzul nejustificat al operatorului economic de a se 
supune controlului în baza unui mandat emis de ministerul de 
resort/autoritate de specialitate, conform prevederilor art. 
32-34; 
c)gestionarea necorespunzătoare a documentaţiei tehnice 
realizate din fonduri pentru apărare, conform prevederilor 
art. 10 şi art. 38 alin. (1) lit. b) şi f); 
d)neexecutarea lucrărilor de întreţinere conform 
specificaţiilor tehnice la capacităţile operatorilor economici 
cu capital integral şi/sau majoritar de stat, conform art. 9.” 

lit. a) şi b) – 
persoane fizice: 
5.000 – 10.000lei 
persoane juridice: 
22.000 – 25.000lei 
 
lit. c) şi d) - 
persoane fizice: 
7.000 – 15.000lei 
persoane juridice: 
20.000 – 55.000lei 

 

32. Art. 110^1 Legea nr.18/1991 privind 
fondul funciar 

„Art. 110^1 - Constituie contravenţii la normele privind 
reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte:  
b) neafişarea datelor menţionate în art. 27 alin. (4^1) de 
către primar în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii 
precedente; 
 c) afişarea de către primar a unor date privind reconstituirea 
sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund 
realităţii. 
d) fapta oricărei persoane fizice care are calitatea de 
membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a 
absenta nemotivat de la oricare şedinţă a acesteia; 
e) fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, 
în timpul programului de lucru, fără a desemna o persoană în 
măsura să ofere toate informaţiile şi documentele necesare 
controlului efectuat de Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor sau prefect ori împuterniciţii 

lit. b) şi c): 
50.000.000 lei -
100.000.000 lei 
 
lit. d): 
500 lei (RON) la 
1.000 lei (RON), 
pentru fiecare 
absenta nemotivată 
 
lit. e) şi f): 
2.000 lei (RON) la 
10.000 lei (RON) 
 
lit. g): 
50.000 lei (RON) la 
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acestuia; 
 f) fapta oricărei persoane fizice de a împiedica sau de a 
limita accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public 
privind aplicarea legilor fondului funciar; 
g) fapta oricărei persoane de a împiedica, prin orice mijloace 
- inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau 
informaţiile solicitate - şi în orice mod, efectuarea 
controalelor de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor, prefect sau împuterniciţii 
acestuia” 

100.000 lei (RON). 

33. Art. 5^1 Legea nr.247/2005 
privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente 

„Art. 5^1 - 1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de 
prezenta ordonanţa de urgenţă atrage răspunderea 
contravenţională a instituţiei sau, după caz, a conducătorului 
instituţiei căreia îi incumbă respectarea acestor obligaţii. 
  (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
  a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (2^4); 
  b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7); 
  c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1^1 alin. (2) 
de către unitatea deţinătoare; 
  d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a 
informaţiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) şi (8); 
  e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1); 
  f) încălcarea interdicţiei de înstrăinare prevăzute la art. 
4^2 alin. (1). 
  (3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) se sancţionează 
cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. 
  (4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sancţionează cu 
amenda de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei. 
  (5) Neîncheierea de către deţinătorul actual a protocolului 
de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligaţia 
acestuia de a plăţi noului proprietar o suma, calculată pe zi 
de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţa 
a imobilului” 
 
=>” art. 1 alin. (2^4) - În situaţia în care imobilul retrocedat 
prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se află în domeniul 
public al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, 
acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rămânerii 
definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare” 
 

alin. (2) lit. a)-e): 
5.000.000 lei la 
50.000.000 
 
alin. (2) lit. f) 
100.000.000 lei la 
1.000.000.000 lei 
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=>” art. 1 alin. (7) - Membrii Comisiei speciale de retrocedare, 
precum şi persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al 
acesteia, beneficiază de indemnizaţie de şedinţa reprezentând 
50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia 
lunară; într-o lună se poate acorda o singura indemnizaţie, 
indiferent de numărul şedinţelor de lucru ” 
 
=> „art. 1^1 alin. (2) - În situaţiile prevăzute la alin. (1) 
Comisia specială de retrocedare va transmite cererea de 
retrocedare unităţii deţinătoare, care are obligaţia de a o 
soluţiona în termen de 60 de zile de la data completării 
dosarului” 

34. Art. 110^1 Legea nr.247/2005 
privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente 

„Art. 110^1 - Constituie contravenţii la normele privind 
reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte: 
a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al 
comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a 
împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat 
reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de 
proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către 
persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea titlului de 
proprietate fără îndeplinirea condiţiilor legale; 
b) neafişarea datelor menţionate în art. 27 alin. (4^1) de 
către primar în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii 
precedente; 
c) afişarea de către primar a unor date privind reconstituirea 
sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund 
realităţii. 
 d) fapta oricărei persoane fizice care are calitatea de 
membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a 
absenta nemotivat de la oricare şedinţă a acesteia; 
e) fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, 
în timpul programului de lucru, fără a desemna o persoană în 
măsură să ofere toate informaţiile şi documentele necesare 
controlului efectuat de Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor sau prefect ori împuterniciţii 
acestuia; 
f) fapta oricărei persoane fizice de a împiedica sau de a limita 
accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public privind 
aplicarea legilor fondului funciar; 
g) fapta oricărei persoane de a împiedica, prin orice mijloace 
- inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau 
informaţiile solicitate - şi în orice mod, efectuarea 

lit. a): 100.000.000 
lei la 300.000.000 
lei; 
 
lit. b) şi c): 
50.000.000 lei la 
100.000.000 lei. 
 
lit. d): 
500 lei (RON) la 
1.000 lei (RON), 
pentru fiecare 
absenţă nemotivată 
 
lit. e) şi f): 
2.000 lei (RON) la 
10.000 lei (RON) 
 
lit. g): 
50.000 lei (RON) la 
100.000 lei (RON) 
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controalelor de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor, prefect sau împuterniciţii 
acestuia” 

35. Art. 82 Hotărârea Guvernului 
nr.890/2005 pentru 
aprobarea Regulamentului 
privind procedura de 
constituire, atribuţiile şi 
funcţionarea comisiilor 
pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată 
asupra terenurilor, a 
modelului şi modului de 
atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi 
punerea în posesie a 
proprietarilor 

„Art. 82 - Arhivele Naţionale, prin filialele judeţene, Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile 
judeţene, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin 
direcţiile silvice şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, 
Agenţia Domeniilor Statului precum şi alte instituţii 
deţinătoare de documente privind drepturile de proprietate 
ale foştilor proprietari sau preluarea de către stat a 
terenurilor funciare proprietate privată sunt obligate să 
permită, la cerere, consultarea arhivei, să elibereze 
persoanelor interesate copii de pe actele conţinând 
asemenea informaţii în termen de 30 zile.” 

5.000 – 10.000lei  

36. Art. 118 Legea nr.215/2001 a 

administrației publice 
locale 

“Art. 118 - Constituie contravenţii următoarele fapte: 
  a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor 
consiliului local de către primar; 
  b) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor 
consiliului judeţean de către preşedintele consiliului 
judeţean; 
  c) neprezentarea în termenul prevăzut de Legea 
finanţelor publice locale a proiectului bugetului unităţii 
administrativ-teritoriale de către primar, respectiv 
preşedintele consiliului judeţean, din culpa lor; 
  d) neprezentarea de către primar sau preşedintele 
consiliului judeţean a rapoartelor prevăzute de lege, din 
culpa lor; 
  e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către 
primar sau preşedintele consiliului judeţean, în calitatea 
acestora de reprezentanţi ai statului în unităţile 
administrativ-teritoriale.” 

1.000-5.000lei  

37. Art. 36 Legea 165/2013 privind 
măsurile pentru 
finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau 
prin echivalent, a 
imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada 
regimului comunist în 
România 

„Art. 36 - onstituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre 
următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 
  a) neîndeplinirea de către membrii comisiei locale a 
obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1); 
  b) necomunicarea situaţiei centralizatoare de către 
preşedintele comisiei prevăzute la art. 5, în condiţiile art. 6 
alin. (4); 
  c) fapta persoanei care împiedică în orice mod întocmirea 

10.000-100.000lei  
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situaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1); 
  d) refuzul de a preda suprafeţele de teren rămase la 
dispoziţia comisiilor locale şi judeţene sau, după caz, a 
Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti Agenţiei 
Domeniilor Statului; 
  e) refuzul institutelor, staţiunilor de cercetare şi 
instituţiilor publice de a preda Agenţiei Domeniilor Statului 
imobilele solicitate în termenul prevăzut de art. 9 alin. (3); 
  f) nerespectarea ordinii de atribuire prevăzute la art. 12 
alin. (1); 
  g) fapta persoanei care refuză să pună la dispoziţia 
comisiei locale de fond funciar suprafeţele forestiere 
necesare finalizării procesului de restituire; 
  h) nerespectarea termenelor prevăzute de prezenta lege. 
  i) fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al 
comisiei locale sau judeţene, de a împiedica în orice mod sau 
de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după 
caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de 
proprietate către persoanele îndreptăţite.” 

38. Art. 24 Ordonanța Guvernului 
nr.20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor 
existente, republicată 

„Art. 24 - Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum 
urmează: 
a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a 
obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4) privind expertizarea 
tehnică; 
b) nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea 
lucrărilor de intervenţie, în termen de 2 ani de la notificarea 
încadrării în clasa I de risc seismic a construcţiei expertizate; 
c) neînceperea execuţiei lucrărilor de intervenţie în termen 
de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare; 
d) nerespectarea obligaţiei de a depune documentaţia pe 
baza căreia primăria poate să stabilească obligaţia de plată, în 
raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună 
aferentă fiecărei proprietăţi individuale, în termen de 60 de 
zile de la solicitarea acesteia de către autorităţile 
administraţiei publice locale;  
e) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a 
panourilor de înştiinţare în termen de 60 de zile de la data 
primirii raportului de expertiză tehnică, precum şi 
îndepărtarea acestora înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor de intervenţie; 
f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea 
construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) şi notificarea în 
scris a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor 

a) 5.000-10.000lei 
 
b) 5.000-10.000lei 
 
c) 7.500-15.000lei 
 
d) 2.500-5.000lei 
 
e) 25.000-35.000lei 
 
f) 35.000- 
50.000lei 
 
g) 50.000-75.000lei 
 
h) 50.000-70.000lei 
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ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de 
intervenţie; 
g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) şi b) 
privind contractarea proiectării/execuţiei lucrărilor de 
intervenţie în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în 
clasa I de risc seismic a construcţiei, respectiv de la data 
finalizării proiectului de consolidare. 
h) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (6^1) de către 
proprietarii construcţiilor/spaţiilor din aceste construcţii, 
persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, 
respectiv de către persoanele fizice sau juridice care au în 
administrare construcţii/spaţii din aceste construcţii.” 

43. Art. 22 alin.(1) 
lit.c) 

HG nr. 857/2011 privind 
stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele  
din domeniul sănătăţii 
publice, cu completările 
ulterioare. 

„Art. 22 alin.(1) lit.c) - necompletarea sau completarea 
incorectă a fişei medicale, conform reglementărilor legale în 
vigoare, de către echipajele de intervenţie din cadrul 
serviciilor publice şi private de urgenţă prespitalicească” 

Persoane fizice: 
500 – 1.500lei 
 
Persoane juridice: 
10.000 – 15.000lei 

 

40. Art. 22 alin.(1) 
lit.j) 

HG nr. 857/2011 privind 
stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele  
din domeniul sănătăţii 
publice, cu completările 
ulterioare. 

„Art. 22 alin.(1) lit.j) - internarea cazurilor cronice sau a 
cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de internare 
clare prin UPU sau CPU” 

Persoane fizice: 
500 – 1.500lei 
 
Persoane juridice: 
10.000 – 15.000lei 

 

41. Art. 1, lit. a) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva unor activităţi 
comerciale ilicite, 
republicată 

„Art. 1, lit. a) - efectuarea de activităţi de producţie, comerţ 
sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor 
stabilite prin lege” 

Persoane fizice: 
500 – 5.500lei 
 
Persoane juridice: 
2.000 – 20.000lei 

 

42. Art. 1, lit. f) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva unor activităţi 
comerciale ilicite, 
republicată 

„Art. 1, lit. f) - nedeclararea de către operatorii economici la 
organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale 
şi a celor de comision” 

Persoane fizice: 
500 – 5.500lei 
 
Persoane juridice: 
2.000 – 20.000lei 

 

43. Art. 1, lit. g) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva unor activităţi 
comerciale ilicite, 
republicată 

„Art. 1, lit. g) - omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la 
locurile de desfacere sau servire, de către operatorii 
economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a 
produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei 
de preţuri şi tarife” 

Persoane fizice: 
500 – 5.500lei 
 
Persoane juridice: 
2.000 – 20.000lei 

 

44. Art. 68, lit. a), b), 
c), d) 

OG nr. 39/2005 privind 
cinematografia, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

“Art. 68 - onstituie contravenţie nerespectarea dispoziţiilor 
prezentei ordonanţe privind: 
  a) înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor 
fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul 

5.000 – 25.000lei  
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cinematografiei; 
  b) desfăşurarea oricăror activităţi de distribuţie, difuzare 
sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de 
suportul de transpunere al acestora, fără certificat de 
clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei; 
  c) exploatarea, inclusiv prin comercializare şi/sau 
închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte 
condiţii decât cele prevăzute în certificatul de clasificare; 
  d) exploatarea sălilor şi/sau grădinilor de spectacole 
cinematografice fără certificatul de clasificare emis de 
Centrul Naţional al Cinematografiei;” 

45. Art. 139^2,  lit. 

a), b) și c) 

Legea nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor și 
drepturile conexe, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

“Art. 139^2,  Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a) încălcarea prevederilor art. 21; 
b) încălcarea prevederilor art. 88 şi 89; 
c) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3) şi (7);” 
 
=>”Art. 21 -(1) Autorul unei opere originale de artă grafică sau 
plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de 
suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din preţul net de 
vânzare obţinut la orice revânzare a operei, ulterioară primei 
înstrăinări de către autor, precum şi dreptul de a fi informat cu 
privire la locul unde se află opera sa. 
    (2) Dreptul menţionat la alin. (1) se aplică tuturor actelor de 
revânzare a unei opere originale de artă grafică sau plastică ori 
a unei opere fotografice care implică, în calitate de vânzători, 
cumpărători sau intermediari, saloane, galerii de artă, precum şi 
orice comerciant de opere de artă. 
   (3) În sensul prezentei legi, copiile operelor originale de artă 
sau fotografice, care au fost făcute într-un număr limitat de 
către însuşi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt 
considerate opere de artă originale. 
    (4) Suma datorată în temeiul alin. (1) se calculează conform 
următoarelor cote, fără a putea depăşi 12.500 euro sau 
contravaloarea în lei: 
    a) de la 300 la 3.000 euro - 5%; 
    b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%; 
    c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%; 
    d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%; 
    e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%; 
    f) peste 500.000 euro - 0,25% . 
    (5) Vânzătorul trebuie să îi comunice autorului informaţiile 
prevăzute la alin. (1), în termen de două luni de la data 
vânzării, răspunzând de reţinerea procentelor sau cotelor din 

3.000 – 30.000lei 
 
Sancţiunile 
contravenţionale 
prevăzute la art. 
139^2 se aplică şi 
persoanelor juridice. 
În cazul în care 
contravenientul, 
persoană juridică, 
desfăşoară activităţi 
care implică, 
conform obiectului 
său de activitate, 
comunicarea publică 
de opere sau de 
produse purtătoare 
de drepturi de autor 
sau drepturi conexe, 
limitele amenzilor 
contravenţionale se 
măresc de două ori. 
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preţul de vânzare, fără adăugarea altor taxe, şi de plata către 
autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4). 
    (6) Beneficiarii dreptului de suită sau reprezentanţii acestora 
pot solicita, timp de 3 ani de la data revânzării, persoanelor 
prevăzute la alin. (2) informaţii necesare pentru a asigura plata 
sumelor datorate conform prevederilor alin. (4). 
    (7) Dreptul de suită nu poate face obiectul vreunei renunţări 
sau înstrăinări.” 
 
=>”Art. 88 - (1) Utilizarea unei opere care conţine un portret 
necesită consimţământul persoanei reprezentate în acest 
portret, în condiţiile prevăzute de art. 73, 74 şi 79 din Codul 
civil. De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul acesteia 
nu are dreptul să o reproducă ori să o utilizeze fără 
consimţământul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 
de ani după moartea acesteia, cu respectarea şi a dispoziţiilor 
art. 79 din Codul civil.    (2) În lipsa unei clauze contrare, 
consimţământul nu este necesar dacă persoana reprezentată în 
portret este de profesie model sau a primit o remuneraţie 
pentru a poza pentru acel portret. De asemenea, existenţa se 
prezumă în condiţiile art. 76 din Codul civil” 
 
=>”Art. 89 - Utilizarea unei corespondenţe adresate unei 
persoane necesită consimţământul destinatarului, iar după 
moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă 
destinatarul nu a dorit altfel. În toate cazurile, sunt deopotrivă 
aplicabile dispoziţiile art. 71 alin. (1) şi (2), art. 72, 74 şi 79 din 
Codul civil.” 
 
=>”Art. 107, alin (3) -Importatorii şi fabricanţii de suporturi şi 
aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligaţi să se înscrie 
la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul 
Naţional al Copiei Private, şi pot desfăşura activităţile 
respective de import sau de producţie numai după obţinerea de 
la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului de 
înregistrare. Acest certificat se eliberează de Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul 
de activitate declarat legal şi a Certificatului unic de 
înregistrare la registrul comerţului, în termen de 5 zile de la 
depunerea acestora 
(7) - Remuneraţiile negociate de părţi sunt procentuale şi sunt 
datorate pentru aparatele şi suporturile prevăzute la art. 34 
alin. (2), inclusiv pentru coli de hârtie pentru copiator format 
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A4 şi suporturi digitale ” 

46. Art. 52 Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri 
pentru asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

“Art. 52 - Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 41 
constituie contravenţie” 
 
=> “Art. 41 - Proprietarii sau administratorii de sisteme 
informatice la care accesul este interzis sau restricţionat pentru 
anumite categorii de utilizatori au obligaţia de a avertiza 
utilizatorii cu privire la condiţiile legale de acces şi utilizare, 
precum şi cu privire la consecinţele juridice ale accesului fără 
drept la aceste sisteme informatice. Avertizarea trebuie să fie 
accesibilă oricărui utilizator” 

500 – 5.000lei  

47. Art. 75 lit. e) O.U.G nr. 105 din 27 iunie 
2001 privind frontiera de 
stat a României, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

„Art. 75 lit. e) - ...Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în 
avizul eliberat de şeful serviciului teritorial al poliţiei de 
frontieră competent, de şeful Gărzii de Coastă sau de şeful 
structurii de coordonare a punctelor de trecere 
aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) ” 
 
=> „art. 45 alin. (1) - Orice activitate în punctele de trecere a 
frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de 
frontieră, se poate desfăşura numai după obţinerea prealabilă a 
avizului din partea şefului serviciului teritorial al poliţiei de 
frontieră competent, respectiv a şefului Gărzii de Coastă sau a 
şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere 
aeroportuare, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a 
altor autorităţi prevăzute de lege, după caz.” 

500 – 2.500lei  

 
 

III – Ministerul Educației Naționale– propuneri via email din data de 08.03 - 09.03.2017 

48. Art. 138, Alin.2 
 

Legea Educației Naționale 
nr. 1 / 2011 cu 

modificările și 
completările ulterioare 

“Art. 138, Alin.(2) - Un program de studii universitare 
funcţionează legal dacă este autorizat provizoriu sau 
acreditat şi funcţionează în condiţiile stabilite prin actul de 
autorizare, respectiv acreditare. Organizarea şi desfăşurarea 
de programe de studii universitare care nu funcţionează legal 
se sancţionează cu nerecunoaşterea studiilor pentru 
beneficiari, precum şi cu amendă pentru organizatori, 
potrivit legii penale, şi cu retragerea imediată, de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale, a autorizaţiei de funcţionare 
provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţia în cauză” 
 
=> Organizarea şi desfăşurarea de programe de studii 
universitare care nu funcţionează legal 

se sancţionează cu 
nerecunoaşterea 
studiilor pentru 
beneficiari, precum 
şi cu amendă pentru 
organizatori, potrivit 
legii penale, şi cu 
retragerea imediată, 
de către Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului, a 
autorizaţiei de 
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funcţionare 
provizorie, respectiv 
a acreditării pentru 
instituţia în cauză 

49. Art. 360, Alin.1 
 

Legea Educației Naționale 
nr. 1 / 2011 cu 

modificările și 
completările ulterioare 

„Art. 360, Alin.(1) - (1) Următoarele fapte constituie 
contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: 
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3), din culpa 
părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă 
între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul 
comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal; 
  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 143 alin. (5)” 
 
=> “Art. 86, alin. (3) - Părintele sau tutorele legal este obligat 
să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada 
învăţământului obligatoriu” 
 
=> “art. 143 alin. (5) - Este interzisă comercializarea de lucrări 
ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a 
calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de 
disertaţie sau de doctorat” 

a) 100 – 1.000 lei sau 

muncă echivalentă în 

folosul comunităţii, 
prestată de părinte 
sau de tutorele legal 
 
b) 5.000 – 50.000lei 

 

50. Art.41, pct.1 si 2 Legea Contabilității nr.82 
din 24 decembrie 1991, 
republicată 

“Art.41, pct.1 si 2 - Constituie contravenţie următoarele 
fapte: 
  1. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura 
activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni 
economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate; 
  2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul 
Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de 
reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 
alin. (3), cu privire la: 
  a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute 
de legislaţie; 
  b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; 
  c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi 
contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea 
în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, 
păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea 
documentelor pierdute, sustrase sau distruse; 
  d) efectuarea inventarierii; 
  e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a 
situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor 
financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor 
contabile; 

1– 1.000-10.000lei 
 
2-a), b), c): 
300-4.000lei 
 
2 –d): 
400-5.000lei 
 
2- f): 
1.000 – 3.000lei 
 
2 –g): 
100-200lei 
 
2- e): 
cele referitoare la 
întocmire şi 
semnare, cu amendă 
de la 2.000 lei la 
3.000 lei; cea 
referitoare la 
depunerea în 
termenul legal, cu 
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  f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul 
Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, 
precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a 
situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor 
publice, potrivit legii;  
  g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele 
prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfăşurat activitate, 
respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b)” 

amendă de la 300 lei 
la 1.000 lei, dacă 
perioada de 
întârziere este 
cuprinsă între 1 şi 15 
zile lucrătoare, cu 
amendă de la 1.000 
lei la 3.000 lei, dacă 
perioada de 
întârziere este 
cuprinsă între 16 şi 
30 de zile 
lucrătoare, şi cu 
amendă de la 1.500 
lei la 4.500 lei, dacă 
perioada de 
întârziere depăşeşte 
30 de zile lucrătoare 

 
 

IV – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale– propuneri via email din data de 08.03.2017 

51. Art. 31 Legea nr. 589/2004 
privind activitatea 
electronica notarială 

“Art. 31 - Constituie contravenţie fapta notarului public care: 
  a) efectuează acte notariale în formă electronică fără 
autorizaţia prevăzută la art. 7 alin. (1); 
  b) efectuează acte notariale pe perioada suspendării din 
profesie sau pe perioada necesară actualizării autorizaţiei; 
  c) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 8 alin. 
(1); 
  d) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 9 alin. 
(2)” 
 
=> “art. 7 alin. (1) - Actele notariale în formă electronică pot fi 
instrumentate de notarii publici numai după obţinerea unei 
autorizaţii din partea autorităţii de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu” 
 
=> “art. 8 alin. (1)- Notarii publici sunt obligaţi să notifice, în 
prealabil, autorităţii de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu orice modificare a sistemului informatic 
omologat” 
 
=> “art. 9 alin. (2) - Notarul public are obligaţia să notifice 
autorităţii de reglementare şi supraveghere specializată în 

lit. a) şi b): 
10.000.000 lei la 
250.000.000 lei 
 
lit. c) şi d): 
5.000.000 lei la 
50.000.000 lei 
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domeniu, în termen de 24 de ore, orice modificare survenită în 
legătură cu datele de identificare. Autoritatea de reglementare 
şi supraveghere specializată în domeniu are obligaţia să verifice 
noile date de identificare şi, în cazul în care acestea respectă 
legislaţia în vigoare, să actualizeze în cel mult 48 de ore 
autorizaţia deţinută de biroul notarial” 

52. Art. 19, cu 
referire doar la 
art. 6 

Legea   nr. 135 /2007 
privind arhivarea 
documentelor în formă 
electronică, republicată 

“Art. 19 - Constituie contravenţie dacă, potrivit legii, nu 
constituie infracţiuni, nerespectarea de către administratorul 
arhivei electronice a prevederilor art. 6, 8, 9, 11, 15 şi 16” 
 
=>“Art. 6 - (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor 
legate de arhivarea documentelor în formă electronică, 
persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de arhivare 
electronică au obligaţia de a notifica autoritatea de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire 
la data începerii acestor activităţi. 
  (2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), 
administratorul arhivei electronice are obligaţia de a comunică 
autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în 
domeniu toate informaţiile referitoare la procedurile de 
securitate şi de conservare utilizate, precum şi orice alte 
informaţii cerute de către autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu. 
  (3) Administratorul arhivei electronice are obligaţia de a 
comunică autorităţii de reglementare şi supraveghere 
specializate în domeniu, cu cel puţin 10 zile înainte, orice 
intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de 
conservare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intră 
în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma, în termen de 24 
de ore, modificarea efectuată. 
  (4) În cazurile de urgenţă în care securitatea serviciilor de 
arhivare este afectată, administratorul arhivei electronice poate 
efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de 
conservare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, 
autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în 
domeniu, modificările efectuate şi justificarea deciziei luate. 
  (5) Administratorul arhivei electronice este obligat să 
respecte, pe parcursul desfăşurării activităţii, procedurile de 
securitate şi de conservare declarate potrivit alin. (2)-(4)” 

3.000 – 10.000lei  

53. Art. 12 Legea 451/01.11.2004 
privind marca temporală 

„Art. 12 - (1) Constituie contravenţie ... fapta furnizorului de 
servicii de marcare temporală care furnizează serviciul de 
marcare temporală fără notificarea prealabilă prevăzută la 
art. 6. 

10.000.000 ÷ 
50.000.000 
 
5% din C.A. 
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  (2) Constituie contravenţie dacă... încălcarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b). 
  (3) Constituie contravenţie ... încălcarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) şi d)” 
 
=> „art. 6 - 1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor 
legate de emiterea mărcilor temporale, persoanele care 
intenţionează să furnizeze servicii de marcare temporală au 
obligaţia de a notifica autorităţii data începerii acestor 
activităţi. 
  (2) O dată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1) 
furnizorii de servicii de marcare temporală au obligaţia de a 
comunică autorităţii următoarele informaţii şi documente: 
  a) asigurarea activităţilor conform art. 8; 
  b) certificatul calificat pe baza căruia se va putea verifica 
semnătura asupra mărcii temporale; 
  c) politica referitoare la protecţia datelor cu caracter 
personal care să fie conformă cu legislaţia română în vigoare; 
  d) orice alte informaţii referitoare la activitatea de furnizare 
de servicii de marcare temporală cerute de autoritate.” 
 
=> „art. 8 alin. (1) lit. a) şi b)- (1) Furnizorii de servicii de 
marcare temporală au următoarele obligaţii: 
  a) să menţină înregistrări ale mărcilor temporale emise pe o 
perioadă de 10 ani; 
  b) să păstreze documentaţia aferentă algoritmilor şi 
procedurilor de generare a mărcilor temporale emise” 
 
=> „art. 8 alin. (1) lit. c) şi d)- c) să asigure posibilitatea 
obţinerii şi verificării on-line a mărcilor temporale; verificarea 
se face gratuit; 
  d) să asigure accesarea permanentă a bazei de timp.” 

 
50.000.000 ÷ 
500.000.000 

54. Art. 22 Legea nr. 365/2002 

privind comerțul 
electronic republicată in 
temeiul art. II din Legea 
nr.121/2006 

„Art. 22 - Constituie contravenţie, dacã nu este sãvârşitã în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sã constituie 
infracţiune, şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 
50.000 lei fapta furnizorului de servicii care: 
  a) efectueazã comunicãri comerciale încãlcând condiţiile 
stabilite la art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-d); 
  b) nu pune la dispoziţie destinatarilor şi autoritãţilor 
publice, în condiţiile prevãzute de lege, informaţiile 
prevãzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu furnizeazã toate aceste 
informaţii, sau furnizeazã informaţii inexacte; 
  c) nu pune la dispoziţie destinatarului, în condiţiile 

1.000 – 50.000lei  
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prevãzute de lege, informaţiile prevãzute la art. 8 alin. (1) 
lit. a)-e), ori nu furnizeazã toate aceste informaţii, sau 
furnizeazã informaţii inexacte, dacã nu sunt aplicabile 
prevederile art. 8 alin. (3) sau (5); 
  d) încalcã obligaţia prevãzutã la art. 8 alin. (2), dacã nu 
sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5); 
  e) încalcã obligaţia prevãzutã la art. 8 alin. (4); 
  f) încalcã obligaţia prevãzutã la art. 9 alin. (3); 
  g) încalcã obligaţiile prevãzute la art. 16 alin. (1)-(3); 
  h) nu furnizeazã informaţiile solicitate potrivit art. 17 
alin. (3) sau (5), ori nu furnizeazã toate aceste informaţii, sau 
furnizeazã informaţii inexacte.” 
 
=> „art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-d)- (1) Efectuarea de 
comunicãri comerciale prin poşta electronicã este interzisã, cu 
excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil 
consimţãmântul expres pentru a primi asemenea comunicãri. 
  (2) Comunicãrile comerciale care constituie un serviciu al 
societãţii informaţionale sau o parte a acestuia, în mãsura în 
care sunt permise, trebuie sã respecte cel puţin urmãtoarele 
condiţii: 
  a) sã fie clar identificabile ca atare; 
  b) persoana fizicã sau juridicã în numele cãreia sunt fãcute 
sã fie clar identificatã; 
  c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi 
cadourile, sã fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie 
îndeplinite pentru obţinerea lor sã fie uşor accesibile şi clar 
prezentate; 
  d) competiţiile şi jocurile promoţionale sã fie clar 
identificabile ca atare, iar condiţiile de participare sã fie uşor 
accesibile şi clar prezentate ” 
 
=> „art. 5 lit. a)-i) - (1) Furnizorul de servicii are obligaţia de a 
pune la dispoziţie destinatarilor şi autoritãţilor publice mijloace 
care sã permitã accesul facil, direct, permanent şi gratuit cel 
puţin la urmãtoarele informaţii: 
  a) numele sau denumirea furnizorului de servicii; 
  b) domiciliul sau sediul furnizorului de servicii; 
  c) numerele de telefon, fax, adresa de poştã electronicã şi 
orice alte date necesare contactãrii furnizorului de servicii în 
mod direct şi efectiv; 
  d) numãrul de înmatriculare sau alte mijloace similare de 
identificare, în cazul în care furnizorul de servicii este înscris în 
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registrul comerţului sau în alt registru public similar; 
  e) codul de înregistrare fiscalã; 
  f) datele de identificare ale autoritãţii competente, în cazul 
în care activitatea furnizorului de servicii este supusã unui regim 
de autorizare; 
  g) titlul profesional şi statul în care a fost acordat, corpul 
profesional sau orice alt organism similar din care face parte, 
indicarea reglementãrilor aplicabile profesiei respective în 
statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum şi a 
mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de 
servicii desfãşoarã o activitate profesionalã reglementatã; 
  h) tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate 
cu respectarea normelor privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţã, cu precizarea scutirii, includerii sau 
neincluderii taxei pe valoarea adãugatã, precum şi a 
cuantumului acesteia; 
  i) includerea sau neincluderea în preţ a cheltuielilor de 
livrare, precum şi valoarea acestora, dacã este cazul;” 
 
=> „art. 8 - (1) Furnizorul de servicii este obligat sã punã la 
dispoziţie destinatarului, înainte ca destinatarul sã trimitã 
oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a 
contracta fãcute de furnizorul de servicii, cel puţin urmãtoarele 
informaţii, care trebuie sã fie exprimate în mod clar, neechivoc 
şi într-un limbaj accesibil: 
  a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia 
contractul; 
  b) dacã contractul, odatã încheiat, este stocat sau nu de 
cãtre furnizorul de servicii şi dacã este accesibil sau nu; 
  c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la 
dispoziţie destinatarului pentru identificarea şi corectarea 
erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor; 
  d) limba în care se poate încheia contractul; 
  e) codurile de conduitã relevante la care furnizorul de 
servicii subscrie, precum şi informaţii despre modul în care 
aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice; 
  f) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în 
vigoare. 
  (2) Furnizorul de servicii are obligaţia sã ofere destinatarului 
posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace şi 
accesibil, care sã permitã identificarea şi corectarea erorilor 
survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii 
ofertei sau acceptãrii acesteia. 
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  (3) Furnizorul de servicii poate deroga de la dispoziţiile alin. 
(1) şi (2) numai în situaţia în care a convenit altfel cu 
destinatarul, cu condiţia cã niciuna dintre pãrţi sã nu aibã 
calitatea de consumator. 
  (4) Clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus 
trebuie puse la dispoziţie destinatarului într-un mod care sã îi 
permitã acestuia sã le stocheze şi sã le reproducã. 
  (5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplicã în privinţa 
contractelor încheiate exclusiv prin poştã electronicã sau prin 
alte mijloace de comunicare individualã echivalente.” 
 
=> „9 alin. (3) - În cazul în care destinatarul trimite prin 
mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea 
ofertei ferme de a contracta fãcute de furnizorul de servicii, 
furnizorul de servicii are obligaţia de a confirma primirea ofertei 
sau, dupã caz, a acceptãrii acesteia, în unul dintre urmãtoarele 
moduri: 
  a) trimiterea unei dovezi de primire prin poştã electronicã 
sau printr-un alt mijloc de comunicare individualã echivalent, la 
adresa indicatã de cãtre destinatar, fãrã întârziere; 
  b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptãrii ofertei, 
printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea 
ofertei sau a acceptãrii ofertei, de îndatã ce oferta sau 
acceptarea a fost primitã de furnizorul de servicii, cu condiţia 
ca aceastã confirmare sã poatã fi stocatã şi reprodusã de cãtre 
destinatar” 
 
=> „16 alin. (1)-(3) - (1) Furnizorii de servicii sunt obligaţi sã 
informeze de îndatã autoritãţile publice competente despre 
activitãţile cu aparenţã nelegalã desfãşurate de destinatarii 
serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţã nelegalã 
furnizate de aceştia. 
  (2) Furnizorii de servicii sunt obligaţi sã comunice de îndatã 
autoritãţilor prevãzute la alin. (1), la cererea acestora, 
informaţii care sã permitã identificarea destinatarilor serviciilor 
lor, cu care aceşti furnizori au încheiat contracte privind 
stocarea permanentã a informaţiei. 
  (3) Furnizorii de servicii sunt obligaţi sã întrerupã, temporar 
sau permanent, transmiterea într-o reţea de comunicaţii ori 
stocarea informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului 
respectiv, în special prin eliminarea informaţiei sau blocarea 
accesului la aceasta, accesul la o reţea de comunicaţii ori 
prestarea oricãrui alt serviciu al societãţii informaţionale, dacã 
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aceste mãsuri au fost dispuse de autoritatea publicã definitã la 
art. 17 alin. (2); aceastã autoritate publicã poate acţiona din 
oficiu sau ca urmare a plângerii ori sesizãrii unei persoane 
interesate.” 
 
=> „art. 17 alin. (3) sau (5) – (3) – Autoritatea poate solicita 
furnizorilor de servicii orice informaţii necesare în vederea 
exercitãrii atribuţiilor sale, menţionând baza legalã şi scopul 
solicitãrii, şi poate stabili termene pânã la care aceste 
informaţii sã îi fie furnizate, sub sancţiunea prevãzutã de 
prezenta lege. 
(5) -În exercitarea atribuţiilor de investigare personalul de 
control împuternicit în acest scop al Autoritãţii sau al persoanei 
juridice prevãzute la alin. (12) poate solicita furnizorilor de 
servicii informaţiile care îi sunt necesare, menţionând baza 
legalã şi scopul solicitãrii, şi poate stabili termene pânã la care 
aceste informaţii sã îi fie furnizate, sub sancţiunea prevãzutã de 
prezenta lege” 
 

55. Art.41   Legea nr. 161/2003  
privind unele masuri 
pentru asigurarea 
transparentei in 
exercitarea demnitatilor 
publice, a functiilor 
publice si in mediul de 
afaceri, prevenirea si 
sanctionarea coruptiei, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

“Art. 42 - Proprietarii sau administratorii de sisteme 
informatice la care accesul este interzis sau restricţionat 
pentru anumite categorii de utilizatori au obligaţia de a 
avertiza utilizatorii cu privire la condiţiile legale de acces şi 
utilizare, precum şi cu privire la consecinţele juridice ale 
accesului fără drept la aceste sisteme informatice. 
Avertizarea trebuie să fie accesibilă oricărui utilizator.” 

5.000.000- 
50.000.000lei 

 

56. Art. 44 Legea nr. 455/2001 
privind semnătura 
electronică republicata in 
2014 

„Art. 44 - constituie contravenţie...fapta furnizorului de 
servicii de certificare care: 
  a) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 13 alin. 
(1); 
  b) omite să informeze autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu asupra procedurilor de 
securitate şi de certificare utilizate, în condiţiile şi cu 
respectarea termenelor prevăzute la art. 13; 
  c) nu îşi îndeplineşte obligaţia de a facilita exercitarea 
atribuţiilor de control de către personalul autorităţii de 
reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, anume 
împuternicit în acest sens; 
  d) realizează transferul activităţilor legate de certificarea 

500-10.000lei  
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semnăturilor electronice cu nerespectarea prevederilor art. 
24 alin. (3).” 
 
=>” art. 13 -  (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor 
legate de certificarea semnăturilor electronice persoanele care 
intenţionează să furnizeze servicii de certificare au obligaţia de 
a notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu cu privire la data începerii acestor 
activităţi. 
  (2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), 
furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica 
autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în 
domeniu toate informaţiile referitoare la procedurile de 
securitate şi de certificare utilizate, precum şi orice alte 
informaţii cerute de autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu. 
  (3) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a 
comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere 
specializate în domeniu, cu cel puţin 10 zile înainte, orice 
intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de 
certificare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intră 
în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma în termen de 24 de 
ore modificarea efectuată. 
  (4) În cazurile de urgenţă, în care securitatea serviciilor de 
certificare este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale 
procedurilor de securitate şi de certificare, urmând să 
comunice, în termen de 24 de ore, autorităţii de reglementare 
şi supraveghere specializate în domeniu modificările efectuate 
şi justificarea deciziei luate. 
  (5) Furnizorii de servicii de certificare sunt obligaţi să 
respecte, pe parcursul desfăşurării activităţii, procedurile de 
securitate şi de certificare declarate, potrivit alin. (2), (3) şi 
(4).” 
 
 
=>” art. 24 alin. (3) - Furnizorul de servicii de certificare poate 
transfera, în tot sau în parte, activităţile sale unui alt furnizor 
de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit 
următoarelor condiţii: 
  a) furnizorul de servicii de certificare va înştiinţa fiecare 
titular de certificate neexpirate, cu cel puţin 30 de zile înainte, 
despre intenţia sa de transferare a activităţilor legate de 
certificarea semnăturilor electronice către un alt furnizor de 
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servicii de certificare; 
  b) furnizorul de servicii de certificare va menţiona 
identitatea furnizorului de servicii de certificare căruia 
intenţionează să îi transfere activităţile sale; 
  c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute 
fiecărui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest 
transfer, precum şi termenul şi condiţiile în care refuzul poate fi 
exercitat; în lipsa unei acceptări exprese a titularului, în 
termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, 
certificatul va fi revocat de către acesta din urmă” 

57. Art. 45 Legea nr. 455/2001 
privind semnătura 
electronică republicata in 
2014 

„Art. 45 - Constituie contravenţie, fapta furnizorului de 
servicii de certificare care: 
  a) nu furnizează persoanelor menţionate la art. 14 alin. 
(1), în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2), 
informaţiile obligatorii prevăzute la art. 14 alin. (3) ori nu 
furnizează toate aceste informaţii sau furnizează informaţii 
inexacte; 
  b) încalcă obligaţiile privitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal prevăzute la art. 16; 
  c) omite să efectueze înregistrările obligatorii, potrivit 
legii, în registrul electronic de evidenţă a certificatelor 
eliberate, prevăzut la art. 17, sau le efectuează cu 
nerespectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (5), art. 23 
alin. (1) sau (2) ori înregistrează menţiuni inexacte; 
  d) eliberează certificate prezentate titularilor ca fiind 
calificate, care nu conţin toate menţiunile obligatorii 
prevăzute la art. 18; 
  e) eliberează certificate calificate care conţin informaţii 
inexacte, informaţii care sunt contrare legii, bunelor 
moravuri sau ordinii publice, ori informaţii a căror exactitate 
nu a fost verificată în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (4); 
  f) eliberează certificate calificate fără a verifica 
identitatea solicitantului, în condiţiile prevăzute la art. 19; 
  g) omite să ia măsuri de natură să garanteze 
confidenţialitatea în cursul procesului de generare a datelor 
de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorul de 
servicii de certificare generează astfel de date; 
  h) nu păstrează toate informaţiile cu privire la un 
certificat calificat o perioadă de minimum 5 ani de la data 
încetării valabilităţii certificatului; 
  i) stochează, reproduce sau dezvăluie terţilor datele de 
creare a semnăturii electronice, cu excepţia cazului în care 
semnatarul solicită aceasta, în cazul în care furnizorul 

1.000– 25.000 lei  
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eliberează certificate calificate; 
  j) stochează certificatele calificate într-o formă care nu 
respectă condiţiile prevăzute la art. 20 lit. j); 
  k) utilizează dispozitive de creare a semnăturii 
electronice, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 
pct. 8, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare 
eliberează certificate calificate; 
  l) în cazul în care intenţionează să înceteze activităţile 
legate de certificarea semnăturilor electronice sau în oricare 
dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când află că va 
fi în imposibilitate de a continua aceste activităţi, nu 
informează cu cel puţin 30 de zile înainte de încetarea 
activităţilor autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu despre intenţia sa, respectiv despre 
existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea 
de continuare a activităţilor; 
  m) în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (5), 
când se află în imposibilitate de a continua activităţile legate 
de certificarea semnăturilor electronice şi nu a putut 
prevedea această situaţie cu cel puţin 30 de zile înainte ca 
încetarea activităţilor să se producă, nu a informat 
autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) despre 
existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea 
de continuare a activităţilor;  n) aflându-se în unul dintre 
cazurile prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), omite să ia 
măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor 
sale sau pentru asigurarea prelucrării datelor cu caracter 
personal în condiţiile legii; 
  o) nu suspendă sau nu revocă certificatele eliberate, în 
cazurile în care suspendarea sau revocarea este obligatorie, 
sau le revocă cu nerespectarea termenului legal; 
  p) continuă să desfăşoare activităţi legate de certificarea 
semnăturilor electronice în situaţia în care autoritatea de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu a 
dispus suspendarea sau încetarea activităţii furnizorului de 
servicii de certificare; 
  q) eliberează certificate sau desfăşoară alte activităţi 
legate de certificarea semnăturilor electronice, folosindu-se 
fără a avea dreptul de calitatea de furnizor de servicii de 
certificare acreditat, prin prezentarea unei menţiuni 
distinctive care să se refere la această calitate sau prin orice 
alte mijloace; 
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  r) omite să solicite, în termenul prevăzut la art. 29 alin. 
(1), înregistrarea în Registru a datelor şi informaţiilor 
menţionate la art. 29.” 
 
=> „art. 14 - (1) Furnizorul de servicii de certificare va asigura 
accesul la toate informaţiile necesare utilizării corecte şi în 
condiţii de siguranţă a serviciilor sale. Informaţiile respective 
vor fi furnizate anterior naşterii oricărui raport contractual cu 
persoana care solicită un certificat sau, după caz, la cererea 
unui terţ care se prevalează de un asemenea certificat. 
  (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi formulate în 
scris, într-un limbaj accesibil, şi vor fi transmise prin mijloace 
electronice, în condiţii care să permită stocarea şi reproducerea 
lor. 
  (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor face referire cel 
puţin la: 
  a) procedura ce trebuie urmată în scopul creării şi verificării 
semnăturii electronice; 
  b) tarifele percepute; 
  c) modalităţile şi condiţiile concrete de utilizare a 
certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizării acestora, cu 
condiţia ca aceste limite să poată fi cunoscute de terţi; 
  d) obligaţiile care incumbă, potrivit prezentei legi, titularului 
certificatului şi furnizorului de servicii de certificare; 
  e) existenţa unei acreditări, dacă este cazul; 
  f) condiţiile contractuale de eliberare a certificatului, 
inclusiv eventualele limitări ale răspunderii furnizorului de 
servicii de certificare; 
  g) căile de soluţionare a litigiilor; 
  h) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. 
  (4) Furnizorul de servicii de certificare va transmite 
solicitantului un exemplar al certificatului. 
  (5) Din momentul acceptării certificatului de către solicitant, 
furnizorul de servicii de certificare va înscrie certificatul în 
registrul prevăzut la art. 17.” 
 
=> „art. 16 - (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu şi furnizorii de servicii de certificare au 
obligaţia să respecte dispoziţiile legale privitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
  (2) Furnizorii de servicii de certificare nu pot colecta date cu 
caracter personal decât de la persoana care solicită un certificat 
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sau, cu consimţământul expres al acesteia, de la terţi. 
Colectarea se face doar în măsura în care aceste informaţii sunt 
necesare în vederea eliberării şi conservării certificatului. 
Datele pot fi colectate şi utilizate în alte scopuri doar cu 
consimţământul expres al persoanei care solicită certificatul. 
  (3) Atunci când se utilizează un pseudonim, identitatea reală 
a titularului nu poate fi divulgată de către furnizorul de servicii 
de certificare decât cu consimţământul titularului sau la cererea 
unei autorităţi publice competente” 
 
=> „art. 17 -(1) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia 
de a crea şi de a menţine un registru electronic de evidenţă a 
certificatelor eliberate. 
  (2) Registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate 
trebuie să facă menţiune despre: 
  a) data şi ora exactă la care certificatul a fost eliberat; 
  b) data şi ora exactă la care expiră certificatul; 
  c) dacă este cazul, data şi ora exactă la care certificatul a 
fost suspendat sau revocat, inclusiv cauzele care au condus la 
suspendare sau la revocare. 
  (3) Registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate 
trebuie să fie disponibil permanent pentru consultare, inclusiv în 
regim on-line” 
 
=> „art. 18 -(1) Certificatul calificat va cuprinde următoarele 
menţiuni: 
  a) indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de 
certificat calificat; 
  b) datele de identificare a furnizorului de servicii de 
certificare, precum şi cetăţenia acestuia, în cazul persoanelor 
fizice, respectiv naţionalitatea acestuia, în cazul persoanelor 
juridice; 
  c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat 
ca atare, precum şi alte atribute specifice ale semnatarului, 
dacă sunt relevante, în funcţie de scopul pentru care este 
eliberat certificatul calificat; 
  d) codul personal de identificare a semnatarului; 
  e) datele de verificare a semnăturii, care corespund datelor 
de creare a semnăturii aflate sub controlul exclusiv al 
semnatarului; 
  f) indicarea începutului şi sfârşitului perioadei de valabilitate 
a certificatului calificat; 
  g) codul de identificare a certificatului calificat; 
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  h) semnătura electronică extinsă a furnizorului de servicii de 
certificare care eliberează certificatul calificat; 
  i) dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat 
sau limitele valorice ale operaţiunilor pentru care acesta poate 
fi utilizat; 
  j) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. 
  (2) Fiecărui semnatar i se va atribui de către furnizorul de 
servicii de certificare un cod personal care să asigure 
identificarea unică a semnatarului. 
  (3) Generarea codului personal de identificare şi a codului de 
identificare a certificatului calificat se va face pe baza 
reglementărilor stabilite de autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu. 
  (4) La solicitarea titularului furnizorul de servicii de 
certificare va putea înscrie în certificatul calificat şi alte 
informaţii decât cele menţionate la alin. (1), cu condiţia ca 
acestea să nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii 
publice, şi numai după o prealabilă verificare a exactităţii 
acestor informaţii. 
  (5) Certificatul calificat va indica în mod expres faptul că 
este utilizat un pseudonim, atunci când titularul se identifică 
printr-un pseudonim” 
 
=> „art. 24 –(1) În cazul în care furnizorul de servicii de 
certificare intenţionează să înceteze activităţile legate de 
certificarea semnăturilor electronice sau află că va fi în 
imposibilitate de a continua aceste activităţi, el va informa, cu 
cel puţin 30 de zile înainte de încetare, autoritatea de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu despre 
intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării 
care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor. 
  (2) Furnizorului de servicii de certificare îi revine obligaţia 
ca, în situaţia în care se află în imposibilitate de a continua 
activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice şi nu 
a putut prevedea această situaţie cu cel puţin 30 de zile înainte 
ca încetarea activităţilor să se producă, să informeze 
autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat 
cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre 
imposibilitatea continuării activităţilor. Informarea trebuie să se 
refere la existenţa şi natura împrejurării care justifică 
imposibilitatea de continuare a activităţilor. 
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  (3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, în 
tot sau în parte, activităţile sale unui alt furnizor de servicii de 
certificare. Transferul va opera potrivit următoarelor condiţii: 
  a) furnizorul de servicii de certificare va înştiinţa fiecare 
titular de certificate neexpirate, cu cel puţin 30 de zile înainte, 
despre intenţia sa de transferare a activităţilor legate de 
certificarea semnăturilor electronice către un alt furnizor de 
servicii de certificare; 
  b) furnizorul de servicii de certificare va menţiona 
identitatea furnizorului de servicii de certificare căruia 
intenţionează să îi transfere activităţile sale; 
  c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute 
fiecărui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest 
transfer, precum şi termenul şi condiţiile în care refuzul poate fi 
exercitat; în lipsa unei acceptări exprese a titularului, în 
termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, 
certificatul va fi revocat de către acesta din urmă. 
  (4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat în unul dintre 
cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), ale cărui activităţi nu sunt 
preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca 
certificatele în termen de 30 de zile de la data înştiinţării 
titularilor de certificate şi va lua măsurile necesare pentru 
asigurarea conservării arhivelor sale, precum şi pentru 
asigurarea prelucrării datelor personale, în condiţiile legii. 
  (5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a 
activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice, în 
înţelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, 
voluntară ori judiciară, falimentul, precum şi orice altă cauză de 
încetare a activităţii, cu excepţia aplicării sancţiunilor 
prevăzute la art. 33 alin. (2) şi (3)” 
 
=> „art. 29 –(1) Înregistrarea în Registrul prevăzut la art. 28 a 
datelor de identificare şi a informaţiilor necesare cu privire la 
activitatea furnizorilor de servicii de certificare menţionaţi la 
art. 28 alin. (2) se efectuează pe bază de cerere individuală, 
care trebuie introdusă la autoritatea de reglementare şi 
supraveghere specializată în domeniu, cel mai târziu la data 
începerii activităţii furnizorului. 
  (2) Conţinutul obligatoriu al cererii prevăzute la alin. (1) şi 
documentaţia necesară se stabilesc prin reglementări de către 
autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu” 
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V – Ministerul Turismului– propuneri via email din data de 09.03.2017 

58. Art.15, lit. c) H.G. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor 
de clasificare, a licenţelor 
şi brevetelor de turism, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art.15, lit. c) - nerespectarea prevederilor art. 5 şi 12” 
 
=> În situaţia în care au apărut modificări cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării 
certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar şi / 
sau administrator al unei structuri de primire turistice este 
obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire 

turistice în cauză, în termen de 30 zile de la apariția 
modificărilor (încalcă art.5, al. 1). 
=> În cazul încetării activităţii structurii de primire turistică 
operatorul economic proprietar şi / sau administrator al 

structurii de primire turistică în cauză are obligația să solicite 

autorității administraţiei publice responsabile în domeniul 

turismului radierea certificatului de clasificare și să restituie 

certificatul de clasificare şi fișa/fișele anexe în original, prin 

poștă, cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la 

registratura autorității administrației publice centrale 
responsabile în domeniul turismului (încalcă art.5, al. 2). 
-În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea 

condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de turism şi / 
sau a anexei la aceasta, operatorul economic va solicita 

autorității administrației publice centrale responsabile în 

domeniul turismului eliberarea unei noi licențe de turism, în 

termen de 30 de zile de la apariția modificărilor (încalcă art.12, 
al.1). 

 => În cazul încetarii activităţii agenției de turism și/sau a 

sediilor secundare/reprezentanțelor acesteia,operatorul 

economic în cauza are obligația să solicite autorității 

administrației publice centrale responsabile în domeniul 

turismului radierea licenței de turism și/sau a anexelor la acasta 

și să restituie licența de turism și anexa/anexele în original, prin 

poștă, cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la 

registratura autorității administrației publice centrale 
responsabile in domeniul turismului (încalcă art.12, al. 2). 

Între 5.000 lei si 
10.000 lei 

 

59. Art.15,lit. d) H.G. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor 
de clasificare, a licenţelor 
şi brevetelor de turism, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art.15,lit. d) - încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) şi 
b)” 
 
=> Nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării 

între 
8.000 lei si 50.000 lei 

 



41 
 

60. Art.15,lit. p) H.G. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor 
de clasificare, a licenţelor 
şi brevetelor de turism, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art.15,lit. p) - nerespectarea criteriilor în baza cărora s-au 
eliberat licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta” 

între 
8.000 lei si 50.000 lei 

 

61. Art.15,lit. e) H.G. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor 
de clasificare, a licenţelor 
şi brevetelor de turism, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art.15,lit. e) - nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi 
art. 13 alin. (2) lit. d)” 
 

=> Operatorul economic proprietar și / sau administrator de 
structuri de primire turistice este obligat să furnizeze în 

materialele de promovare, în oferte și pe propriile pagini de 

internet informații real ecu privire la denumirea și tipul 
structurii de primire turistice, categoría de clasificare sau 
servivciile prestate (încalcă art.6, al 2). 
 

=>Operatorul economic care desfășoară activități specifice 

agențiilor de turism are obligația să prezinte informații reale în 

materialele de promovare, în oferte și pe propriile pagini de 

internet cu privire la serviciile și pachetele de servicii turistice 
oferite (încalcă art.13, al. 2,  lit.d). 

între 
8.000 lei si 12.000 lei 

 

62. Art.15,lit. n) H.G. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor 
de clasificare, a licenţelor 
şi brevetelor de turism, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art.15,lit. n) - nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4)” 
 

=> Agențiile de turism au obligația de a presta servicii turistice 

conform tipului de activitate înscrisă în licența de turism, 
respectiv touroperatoare sau detailistă (încalcă art.13, al. 4). 

între 
3.000 lei si 10.000 lei 

 

63. Art.15,lit. q) H.G. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor 
de clasificare, a licenţelor 
şi brevetelor de turism, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

„Art.15,lit. q) - nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi 
(3) şi art. 13 alin. (2) lit. a)-c)” 
 

=> Operatorul economic proprietar și / sau administrator de 

structuri de primire turistice este obligat să afișeze la recepție 
sau în holul structurilor de primire turistice care un dispun de 

recepție și în spațiul de la intrare în saloanele de serviré a mesei 
certificatul de clasificare, în copie, numărul de telefon al 

autorității administrației publice centrale responsabile în 

domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiști (încalcă 
art.6, al.1). 

=>Certificatul de clasificare și anexa/anéxele la certificatul de 

clasificare se păstrează în permanență în original în structura de 
primire turistică în cauză (încalcă art.6, al. 3). 
 

între 
1.000 lei si 5.000 lei 
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=>Operatorii economici care desfășoară activități specifice 

agențiilor de turism au următoarele obligații, conform art.13, al. 
2): 

a) să afișeze în incinta agenției de turism și a 

reprezentanțelor / sediilor secundare ale acesteia copia licenței 

de turism și / sau a anexei la aceasta, precum și numărul de 

telefon al autorității administrației publice centrale responsabile 
în domeniul turismului. 

b) să înscrie numărul licenței de turism și al poliței de 

asigurare pe documéntele emise, materialele de promovare și 
pe propriile pagini de internet. 

c) să păstreze în permanență în sediul agenției de turism și 

al reprezentanțelor / sediilor secundare ale acesteia originalul 

licenței de turism și / sau al anexei la aceasta. 

64. Art. 3 alin. 1 H.G. 237/2001 pentru 
aprobarea normelor 
metodologice cu privire la 
accesul, evidenţa si 
protecţia turiştilor în               
stucturile de primire 
turistică, republicată 

„Art. 3 alin. (1) - Săvârşirea următoarelor fapte constituie 
contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate 
infracţiuni: 
  a) refuzul cazării turiştilor în cazul în care există locuri de 
cazare disponibile; 
  b) neasigurarea ordinii, liniştii publice şi a bunelor 
moravuri în structurile de primire turistice; 
  c) neasigurarea securităţii turiştilor şi a bunurilor acestora 
în structurile de primire turistice; 
  d) nerespectarea obligaţiei privind întocmirea fişei de 
anunţare a sosirii şi plecării şi completarea cărţii de imobil, 
după caz; 
  e) transmiterea de către personalul structurilor de primire 
turistice a unor informaţii cu privire la sejurul turiştilor, cu 
excepţia cazului în care aceste informaţii sunt solicitate de 
ofiţerii sau subofiţerii Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative; 
  f) cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neînsoţiţi de 
părinţi sau de reprezentanţii legali, cu excepţia celor aflaţi în 
drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni 
similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi; 
  g) permiterea de către personalul structurilor de primire 
turistice a vizitării unui turist fără a avea acordul acestuia; 
  h) permiterea de către personalul structurilor de primire 
turistice a rămânerii peste noapte a unui vizitator al turistului 
fără ca pentru acesta să fie întocmită fişa de anunţare a 
sosirii şi plecării sau fără a se completa cartea de imobil, 
după caz; 
  i) neinformarea de către personalul structurilor de primire 

între 5.000-10.000 
lei  pentru faptele 
prevăzute la alin 
(1),lit.a),b),c),f),i),j) 
şi k) 
 
Între2.000-5.000 lei 
(RON) pentru faptele 
prevăzute la alin 
(1),lit.d),e),g) şi h) 
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turistice a organelor de poliţie cu privire la apariţia unor 
persoane care au săvârşit infracţiuni şi care au fost date în 
urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanţi, 
turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.; 
  j) efectuarea unor controale în spaţiile de cazare a 
turiştilor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 
  k) angajarea de către deţinătorii sau administratorii 
spaţiilor de cazare a unor persoane neinstruite.” 

65. Art.4 H.G. 559/2001 privind 
unele măsuri de 
comercializare a 
produselor alimentare şi 
nealimentare în staţiunile 
turistice 

„Art. 4 - Nerespectarea prevederilor art. 1-3 constituie 
contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu 
amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.” 
 

=> “ART. 1 (1) Comercializarea în staţiunile turistice a 

alimentelor, respectiv a preparatelor şi semipreparatelor din 
carne, lapte, oua, a produselor de panificatie, de patiserie şi de 
cofetarie, precum şi a băuturilor alcoolice, băuturilor 
nealcoolice, calde şi reci, este permisă numai în structurile de 
primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică clasificate 
şi în unităţile specializate. 
  (2) Comercializarea produselor menţionate la alin. (1) prin 
rulote, standuri şi chioscuri este permisă numai în zone publice 
special amenajate şi autorizate conform reglementărilor legale. 
Orice alt mod de comerţ ambulant este interzis în staţiunile 
turistice.” 
 
=> „ART. 2 -Comercializarea produselor nealimentare, a 
produselor alimentare preambalate, precum şi a legumelor şi 
fructelor se face în zone/spaţii stabilite de autorităţile 
administraţiei publice locale, cu avizul Ministerului Turismului, 
şi care îndeplinesc condiţiile impuse de normele sanitare.” 
   
=>”ART. 3 -Desfacerea băuturilor alcoolice, a băuturilor 
nealcoolice şi a cafelei la dozator, a inghetatei prin aparat de 
inghetata, precum şi a băuturilor răcoritoare imbuteliate şi a 
inghetatei preambalate se face cu respectarea normelor 
sanitare” 

între 80 –100 lei  

66. Art.4 H.G. 511/2001 privind 
unele măsuri de 
organizare a activităţii de 
agrement în staţiunile 
turistice 

„Art.4 -  Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie 
infracţiuni, următoarele fapte: 
  a) desfăşurarea de activităţi de agrement în staţiuni 
turistice fără autorizaţie de funcţionare; 
  b) nerespectarea condiţiilor în baza cărora s-au eliberat 

între 80 –100 lei  
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avizul Ministerului Turismului şi autorizaţia de funcţionare ” 

67. Art.8 alin.(1), 
lit.b, d, f, h, i, j, 
l, m, n, o 

OUG nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării 
Negre şi controlul 
activităţilor        
desfăşurate  pe plajă, cu 
modificările şi 
completările ulterioare   

-dacă agentul economic respecta accesul liber pe plaja sau în 

spațiul plajei 

-dacă agentul economic menține în bună stare de funcționare  
dotările de pe plaja inclusiv a celor de agrement 
-dacă agentul economic a amenajat plaja la începutul sezonului 
turistic 

-dacă pe plajă sunt amplasate alte construcții sau dotări decât 
cele admise 
-dacă se permite camparea pe plajă (nu este voie) 
-dacă se asigură organizarea serviciul public de salvare şi a 
posturilor de prim ajutor  
-dacă se permite activitatea de comert ambulant pe plaja (nu 
este voie) 
-dacă se permite accesul cu animale pe plaje (nu au voie decât 
câinii aflaţi în dotarea MAI şi cei utilitari) 
-dacă agentul economic a îndepărtat obiectele periculoase de 
pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere 
-dacă sunt afişate instrucţiunile de utilizare a plajei şi a zonei 
de îmbăiere 

Între 10.000 -20.000 
lei 

 

68. Art.10, lit. a, f, g, 
h 

H.G. 452/2003  privind 
desfăşurarea activităţii de 
agrement nautic 

-dacă agentul economic respectă exactitatea amplasamentului 
zonelor de agrement nautic legal aprobate; 
-dacă respectă criteriile stabilite prin O.M.T.C.T. 292/2003, 
care cuprinde normele metodologice privind desfăşurarea 
activităţii de agrement nautic; 
-dacă se depăşesc limitele perimetrului zonei de agrement 
nautic : 
-dacă se permite accesul înotătorilor în perimetrul destinat 
navigaţiei ambarcaţiunilor de agrement nautic; 

intre 100-500 lei  

69. Art. 41 alin (1) HG nr. 77/2003 privind 
instituirea unor măsuri 
pentru prevenirea 
accidentelor montane şi 
organizarea activităţii de 
salvare în munţi 

- dacă consiliile judeţene, care au zone montane în raza 
administrativ-teritorială, au organizat servicii publice 
SALVAMONT 
- dacă  consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, au 
efectuat lucrările de amenajare şi întreţinere a traseelor 
turistice montane 

- dacă au fost asigurate formațiile Salvamont 
- dacă au fost asigurate cabane nominalizate cu baremurile 
minime de materiale, medicamente, instrumente şi dispozitive 
prevăzute în prezenta hotărâre; 
- dacă au fost dotate cabanele cu semnalizatoare luminoase 
pentru orientarea turiştilor în timpul nopţii şi în condiţii 
meteorologice care prezintă pericol de accidentare; post 
telefonic fix sau mobil şi staţie de emisie-recepţie radio; 

între 2.000-5.000 lei  
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mijloace de avertizare sonore la cabanele de creastă, 
- dacă au fost montate panouri cu traseele din zonă, diferite 
pentru sezonul de vară şi pentru cel de iarnă, cu marcarea 
distinctivă a porţiunilor periculoase şi a refugiilor care pot fi 
folosite; 

- dacă a fost întocmit graficul de trafic al turiștilor, afișarea 
zilnică a buletinului meteorologic, dacă este realizată 

informarea turiștilor asupra celor mai convenabile căi de acces, 
în funcţie de condiţiile meteorologice ale zilei. 

- dacă în acțiunile turistice organizate în munți  sunt utilizați 
ghizi montani calificaţi, dotaţi cu mijloace de comunicaţie 
(telefon mobil, staţie radio de comunicaţie) capabile să asigure 
legătura cu punctele de alarmare a formaţiilor SALVAMONT, 
turiştii au fost informaţi asupra condiţiilor meteorologice ale 
zilei, dacă sunt utilizate variantele de trasee turistice montane 
adecvate componenţei grupului şi condiţiilor meteorologice. 

70. Art. 33, lit. a Legea nr. 402/2006 
privind prevenirea 
accidentelor şi 
organizarea activităţii de 
salvare din mediul 
subteran speologic, 
republicată 

- dacă organizarea acțiunilor turistice ori de vizitare în mediul 
subteran speologic se realizează cu respectarea  următoarelor  
obligaţii principale ( folosirea ghizilor calificaţi cu specializarea 
speologie, dotaţi cu mijloace de comunicaţie, capabili să asigure 
alarmarea echipelor judeţene salvaspeo, să informeze turiştii 
despre echipamentul necesar pentru vizitarea mediului subteran 
speologic, să aleagă cavităţile în care organizează vizitele, în 
funcţie de componenţa grupului şi de nivelul de pregătire a 
membrilor grupului, să se informeze asupra condiţiilor 
meteorologice, în special în zonele unde există riscul apariţiei 
viiturilor). 
- dacă persoanele juridice care au în custodie sau administrează 
cavităţi subterane au afişat la intrarea în aceste cavităţi semne 
de avertizare pe care să fie trecute numerele de alarmare a 
echipei judeţene salvaspeo în a cărei rază teritorială se găsesc 
aceste cavităţi şi să includă în proiectul de management al 
cavităţii un plan de intervenţie, în cazul producerii unui 
accident. 

între 2.000-5.000 lei  

71. Art. 33, lit. b Legea nr. 402/2006 
privind prevenirea 
accidentelor şi 
organizarea activităţii de 
salvare din mediul 
subteran speologic, 
republicată 

dacă  fiecare centru judeţean salvaspeo a realizat, pentru 
zonele în care acţionează, un plan de prevenire a accidentelor şi 
de intervenţie în cazul producerii unui accident. 

între 2.000-5.000 lei  

72. Art.7 lit.b, c, d, e, 
f, g 

H.G. nr. 263/2001 
modificată cu HG 5/2004 

-dacă în locurile şi la obstacolele periculoase sunt asigurate 
indicatoare de semnalizare, balize şi mijloace de protecţie( 

între 1.000-5.000 lei  
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privind amenajarea, 
omologarea, întreţinerea 
şi exploatarea pârtiilor şi 
a traseelor de schi pentru 
agrement 

art.6, lit b) 
-dacă sunt luate măsuri de interdicţie totală sau partială a 
accesului pe pârtie şi traseele de schi pentru agrement în caz de 
ceaţă, viscol, pericol de declanşare a avalanşelor, precum şi în 
cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competiţii 
sportive( art. 6, lit c) 
-dacă au fost efectuate lucrări pe pârtiile şi traseele de schi 
pentru agrement omologate, altele decât cele prevăzute în 
proiectele de amenajare turistică; 
-dacă pârtiile şi traseele de schi pentru agrement sunt utilizate 
pentru păşunat; 
-existenţa postului de prim ajutor pe pârtiile de schi pentru 
agrement omologate 
- dacă accesul sau circulaţia pe pârtiile ori traseele de schi 
pentru agrement se efectuează cu automobile, tractoare sau 
orice alt tip de vehicul, fără drept, cu excepţia celor aparţinând 
serviciilor publice Salvamont, serviciilor de ambulanţă, poliţie, 
jandarmi, pompieri, precum şi altele asemenea(art. 6, lit g) 

73. Art. 31 O.G. nr. 107/1999 privind 
activitatea de 
comercializare a 
pachetelor de servicii 
turistice, republicată 

“Art. 31 - Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu 
este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, 
să fie considerată infracţiune, încălcarea prevederilor art. 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, art. 16 lit. c), art. 19, art. 20 alin. 
(1), art. 23 şi 25” 
 

=> dacă sunt respectate prevederile  Ordonanței Guvernului 
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii 
turistice 
 
=> ART. 6  
  Orice informaţii privind pachetul de servicii turistice, preţul 
acestuia şi toate celelalte condiţii aplicabile contractului, 
comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, 
trebuie să conţină indicaţii corecte şi clare, care să nu permită 
interpretări echivoce ale acestora. 
  ART. 7  
  Agenţia de turism are obligaţia să furnizeze turiştilor, în 
scris, în vederea încheierii contractului, informaţii referitoare 
la: 
  a) localitatea de destinaţie; 
  b) ruta de parcurs; 
  c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, 
caracteristicile şi categoria acestuia/acestora; 
  d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de 

de la 400 lei la 1.000 
lei 
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clasificare a acestora; 
  e) serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a 
unităţilor de alimentaţie; 
  f) durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării; 
  g) informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al 
vizelor, precum şi al asigurărilor de sănătate necesare pentru 
călătorie şi sejur; 
  h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul 
pentru achitarea restului de plată; 
  i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea 
programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în 
caz de anulare a călătoriei turistice; 
  j) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru 
asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea; 
  k) durata pentru care operează oferta turistică. 
   ART. 9  
  Organizatorul şi/sau detailistul trebuie să comunice 
turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, 
înaintea încheierii contractului, informaţiile de ordin general 
privind regimul paşapoartelor şi al vizelor şi formalităţile de 
sănătate necesare pentru călătorie şi şedere. 
.... 

 
 

VI – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – propuneri adresă SGA Lucian Dumitru nr. 238293/23.02.2017 

74. Art.58, literele a), 
b),  d) 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008, 
privind pescuitul şi 
acvacultura cu 
modificările ulterioare 

a) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor 
vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele 
piscicole naturale;   
b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci 
când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite 
să constate contravenţiile/infracţiunile;       
d) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşti şi altor 
vieţuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale.   

de la 300 lei la 600 
lei 

 

75. Art.59, literele  
b),c),d) 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008, 
privind pescuitul şi 
acvacultura cu 
modificările ulterioare 

b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;   
c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele 
salmonicole;   
d) reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul 
recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi/exemplare/zi, în 
total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte 
sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi din zona colinară şi de şes, 
cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a 
cărui greutate depăşeşte 5 kg;   

amendă de la 600 lei 
la 1.000 lei şi cu 
reţinerea şi 
suspendarea pe o 
perioadă de 90 de 
zile a permisului sau 
autorizaţiei, după 
caz 

 

76. Art.60, litera  e) Ordonanța de urgență a e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial. amendă de la 1.000  



48 
 

Guvernului nr. 23/2008, 
privind pescuitul şi 
acvacultura cu 
modificările ulterioare 

lei la 1.500 lei 

77. Art.61, litera b) Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008, 
privind pescuitul şi 
acvacultura cu 
modificările ulterioare 

b) nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de 
acvacultură. 

amendă de la 1.500 
lei la 3.500 lei 

 

78. Art.63, litera, h) Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008, 
privind pescuitul şi 
acvacultura cu 
modificările ulterioare 

h) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere 
şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi 
substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, 
bălţilor şi amenajărilor piscicole;   

amendă de la 4.000 
lei la 8.000 lei 

 

79. Art.32, alin. 1, 
lit.d) 

Legea nr. 72/2002 a 
zootehniei, republicată 

Monta clandestina, constand in folosirea reproducatorilor 
masculi neautorizati la monta femelelor. 

Sanctiune de la 500 
la 1.500 lei 

 

80. Art.32, alin. 1, 
lit.f) 

Legea nr. 72/2002 a 
zootehniei, republicată 

Mentinerea de reproducatori masculi necastrati cu intentia de a 
fi folositi la monta clandestina. 

Sanctiune de la 250 
la 500 lei 

 

81. Art.14, lit.a), b), 
c) 

Legea nr. 86/2014 pentru 
aprobarea OUG nr. 
34/2013 privind 
organizarea, 
administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
fondului funciar nr. 
18/1991 

a) Pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti  
in afara perioadei stabilite pentru pasunat. 
b) Introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat 
cele satbilite prin contract. 
c) Neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a 
obligatiilor prevazute in contract. 

a) Persoane fizice 
Sanctiune de la 500 
la 1.000 lei 
Persoane juridice 
Sanctiune de la 
4.000 la 8.000 lei. 
b) Persoane fizice 
Sanctiune de la 250 
la 500 lei 
Persoane juridice 
Sanctiune de la 
2.000 la 4.000 lei. 
c) Persoane fizice 
Sanctiune de la 250 
la 500 lei 
Persoane juridice 
Sanctiune de la 
2.000 la 4.000 lei. 

 

82. Art. 18, alin.1, 
lit.b), c), d), e), f) 

Legea nr.383/2013 a 
apiculturii 

b) Necompletarea carnetului de stupina. 
c) Neidentificarea  stupilor de catre apicultor, la formele 
asociative de profil legal constituite. 
d) Neidentificarea  stupilor de catre formele  asociative de profil 
legal constituite. 
e) Lipsa panoului de identificare la stupinele deplasate in 
pastoral. 

b) Avertisment sau 
amenda de la 50 la 
75 lei. 
c) Avertisment sau 
amenda de la 50 la 
100 lei. 
d) Avertisment sau 
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f) Vanzarea materialului biologic apicol de elita si multiplicare 
neautorizat. 

amenda de la 100 la 
150 lei. 
e) Avertisment sau 
amenda de la 50 la 
100 lei. 
f) Avertisment sau 
amenda de la 100 la 
150 lei. 

83. Art.13, lit.a), b), 

c) și  f) 

Legea nr. 297/2013 
privind stabilirea relaţiilor 
contractuale din sectorul 
laptelui şi al produselor 
lactate, precum şi 
recunoaşterea 
organizaţiilor de 
producători din sectorul 
laptelui şi al produselor 
lactate 

a) Efectuarea livrarii de lapte crud intre producator si prim-
cumparatorul de lapte fara incheierea contractului in forma 
scrisa. 

b) și c) Refuzul prim-cumparatorilor/producatorilor de a primi in 
control reprezentantii organismelor de control sau nepunerea la 
dispozitia acestora a documentelor solicitate. 
f) Netransmiterea de catre prim-cumparatorii de lapte crud 
autoritatii competente a informatiilor referitoare la cantitatea 
de lapte crud care le-a fost livrata in cursul fiecarei luni. 

500 – 1.000 lei  

84. Art. 14, alin. 1, 
lit.g), h), l) 

OUG nr.23/2010, modif. 
prin Legea nr. 191/2012 
privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor; 
ovinelor; caprinelor şi 
ecvideelor, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 

g) Neprezentarea deţinătorului/proprietarului ecvideelor 
pentru efectuarea individualizării, identificării şi înregistrării 
acestora, neacordarea de către deţinătorii/proprietarii de 
ecvidee a sprijinului necesar pentru efectuarea operaţiunilor de 
individualizare, identificare şi înregistrare a ecvideelor, 
nepredarea paşapoartelor ecvideelor de către deţinătorul/ 
proprietarul acestora la oficiul pentru ameliorare şi reproducţie 
în zootehnie judeţean, în termen de 7 zile lucrătoare de la 
moartea animalului, mişcarea ecvideelor între exploataţii, 
ferme, localităţi, abatoare, târguri, pieţe, expoziţii, centre de 
colectare fără paşaport 
h) Deţinerea, vânzarea, înstrăinarea în orice mod a ecvideelor, 
cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără 
paşaport, vânzarea/cumpărarea ecvideului fără operarea 
schimbării proprietarului în paşaport de către autoritatea 

competentă şi netransmiterea paşaportului către noul 
proprietar. 
l) Netransmiterea de către abator a paşaportului completat al 
ecvideului sacrificat, în termen de 48 de ore, către oficiul 
pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean unde 
este înregistrat ecvideul, sacrificarea ecvideului de către abator 
fără paşaportul emis pe numele persoanei fizice sau persoanei 
juridice care prezintă ecvideul la sacrificare, sacrificarea 
ecvideului de către abator fără citirea codului transmis de către 
transponder şi fără corelarea dintre codul transmis de 

g)500-1.000lei 
h)800-1.200lei 
l)3.000 – 6.000 lei 
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transponder şi cel înregistrat în paşaport. 

85. Art.31, alin.1, lit. 
(a), (d) 

OG nr. 4/1995 privind 
fabricarea, 
comercializarea şi 
utilizarea produselor de 
uz fitosanitar pentru 
combaterea bolilor, 
dăunătorilor şi buruienilor 
în agricultură şi 
silvicultură, cu 
modificarile si 
completarile ulterioare 

a) Nerespectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor de terenuri 
agricole pentru menţinerea culturilor agricole într-o stare 
fitosanitară corespunzătoare, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
 
d) Efectuarea tratamentelor fitosanitare fără respectarea 
instrucţiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a 
echipamentelor şi condiţiile de efectuare a tratamentelor 

100-2.000 lei  

86. Art. 31, alin. 4, 
lit. (c),(d),(e) 

OG nr. 4/1995 privind 
fabricarea, 
comercializarea şi 
utilizarea produselor de 
uz fitosanitar pentru 
combaterea bolilor, 
dăunătorilor şi buruienilor 
în agricultură şi 
silvicultură, cu 
modificarile si 
completarile ulterioare 

c)depozitarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi a 
materialului semincer tratat în spaţii neautorizate sau cu 
nerespectarea condiţiilor de depozitare; 
d)nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protecţie a 
plantelor de către fabricanţi, importatori, comercianţi şi 
distribuitori; 
e)crearea de stocuri de produse de protecţie a plantelor peste 
nevoile de utilizare, 

de la  
4.000-8.000 lei 

 

87. Art. 3, lit. h si lit. 
i 

HG 1230/2012 privind 
stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea 
prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 
1107/2009 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind 
introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare şi 
de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE şi 91/414/CEE 
ale Consiliului 

h) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, 
importatori şi exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind menţinerea evidenţei, 
pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a produselor de protecţie a 
plantelor pe care le produc, le importă, le exportă, le stochează 
sau le introduc pe piaţă; 
i)nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor 
art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind 
menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a 
produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează; 

de la  
4.000-8.000 lei 

 

88. Art. 18 ORDONANŢĂ nr. 136 din 
31 august 2000 privind 
măsurile de protecţie 
împotriva introducerii şi 
răspândirii organismelor 
de carantină dăunătoare 

Se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 3500 lei 
obstrucţionarea organelor de carantină fito-sanitară în 
exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării 
reglementărilor fitosanitare de către importatorii, exportatorii, 
comercianţii, producătorii, depozitele, centrele de expediere 
sau oricare altă persoană implicată în producerea sau circulaţia 

de la 1500 lei la 3500 
lei 
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plantelor sau produselor 
vegetale în România 

plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate. 

89. Art. 19 ORDONANŢĂ nr. 136 din 
31 august 2000 privind 
măsurile de protecţie 
împotriva introducerii şi 
răspândirii organismelor 
de carantină dăunătoare 
plantelor sau produselor 
vegetale în România 

Se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei 
nefurnizarea informaţiilor solicitate, în scris, de către organele 
de carantină fito-sanitară în termenul stabilit de acestea. 

de la 1000 lei la 2000 
lei 

 

90. Art. 20 ORDONANŢĂ nr. 136 din 
31 august 2000 privind 
măsurile de protecţie 
împotriva introducerii şi 
răspândirii organismelor 
de carantină dăunătoare 
plantelor sau produselor 
vegetale în România 

Se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei refuzul de a 
permite accesul inspectorilor fito-sanitari în locurile prevăzute 
la art. 8 lit. a). 

de la 500 lei la 1000 
lei 

 

91. Art. 111, lit. a), 
e), g), h) 

LEGEA fondului funciar nr. 
18/1991* Republicată 

a)efectuarea de schimburi de terenuri şi a schimbării categoriei 
de folosinţă a terenurilor de la superioară la inferioară, precum 
şi folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole şi 
silvice în alte scopuri decât pentru producţia agricolă şi silvică; 
e)amplasarea obiectivelor de orice fel, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 92, pe terenurile situate în extravilan, fără 
avizele şi aprobările prevăzute de lege; 
g)degradarea terenurilor şi culturilor prin depozitarea de 
materiale ori deşeuri de pietriş, moloz, nisip, prefabricate, 
construcţii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie şi 
altele asemenea; 
h)neluarea unor măsuri corespunzătoare de către persoane 
juridice sau fizice pentru evitarea afectării terenurilor limitrofe 
prin reziduurile provenite din activitatea de producţie şi prin 
scurgeri de orice fel. 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 111 
se sancţionează 
astfel: 
  a) cele de la lit. 
a) - c), cu amenda 
de la 500.000 lei la 
1.000.000 lei; 
  b) cele de la lit. 
d) - h), cu amenda 
de la 1.000.000 lei la 
2.000.000 lei. 
  ART. 113  
  Sancţiunile se pot 
aplica şi persoanelor 
juridice, după cum 
urmează: 
  a) cele de la art. 
111 lit. a) - c), cu 
amenda de la 
5.000.000 lei la 
10.000.000 lei; 
  b) cele de la lit. 
d) - h), cu amenda 
de la 10.000.000 lei 
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la 20.000.000 lei. 

92. Art. 1071 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
nr. 34 din 23 aprilie 2013 
privind organizarea, 
administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
fondului funciar nr. 
18/1991 

Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor, aşa cum sunt 
evidenţiate la art. 78 alin. (1) indice 1, fără aprobările legale în 
vigoare 

amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei şi cu 
sancţiunea 
complementară 
constând în 
desfiinţarea 
lucrărilor şi aducerea 
terenului în starea 
iniţială pe cheltuiala 
contravenientului 

 

93. Art 14, lit. i) și h) ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
nr. 34 din 23 aprilie 2013 
privind organizarea, 
administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
fondului funciar nr. 
18/1991 

i)scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de 
folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare. 
h)amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele 
prevăzute la art. 5 alin. (3); 

i) de la 1.000 lei la 
3.000 lei 
 
h) amendă de la 
5.000 lei la 10.000 
lei; sancţiunea 
complementară 
constând în 
desfiinţarea 
lucrărilor şi aducerea 
terenului în starea 
iniţială pe cheltuiala 
contravenientului 

 

94. Art. 83, alin. (1), 
lit. (b), (g) 

Legea nr. 138/2004 a 
îmbunătăţirilor funciare – 
Republicată 

b) neexecutarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv ale instalaţiilor şi 
echipamentelor din amenajări, şi nerespectarea regulamentelor 
de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare şi a regimului de folosinţă a acestora de 
către administratorii de lucrări sau de persoanele juridice ori 
fizice care exploatează amenajările, având ca rezultat risipa de 
apă sau degradarea solului; 
g) executarea de construcţii ori modificarea sau extinderea 
construcţiilor în amenajările de îmbunătăţiri funciare, fără 
avizul şi acordul prealabil al Agenţiei, al organizaţiilor sau 
federaţiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu 
încălcarea condiţiilor prevăzute în acord; 

b) 3.000 la 7.000 lei 
g) 7.000 la 15.000 lei 

 

95. Art. 65, alin 1, pct 
2.b), pct 3.c), pct 
5.e), pct 6.f),  pct 
7.g), pct 14.n), 
pct 16.p), 
pct19.s), pct 

Legea nr. 164/2015 a viei 

și vinului, în sistemul 
organizării comune de 

piață 

pct 2.b) - încălcarea prevederilor legale prin înfiinţarea de 
plantaţii mai mari de 0,1 ha sau extinderea peste această limită 
a celor existente, cu soiuri/clone neadmise în Catalogul comun 
al soiurilor de plante agricole; 
pct 3.c) - încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) prin 
plantarea în arealele viticole sau în extravilanul localităţilor 

pct 2.b) - de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, defrişarea 
plantaţiilor pe 
cheltuiala 

proprietarului. 
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20.ş), pct22.ţ), 
pct 29.aa)  
 
 

situate în afara arealelor viticole cu unul dintre soiurile de 
hibrizi direct producători interzişi; 
pct5.e) - nerespectarea prevederilor legale privind bunele 
condiţii agricole şi de mediu existente pe suprafeţele pe care le 
deţin, prevăzute la art. 12; 
pct 6.f) - încălcarea prevederilor art. 5 alin. (4) privind 
comunicarea de către proprietarul parcelei sau către 
împuternicitul acestuia a modificării datelor unei parcele 
viticole; 
pct 7.g) - încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) privind 
întocmirea dosarului exploataţiei viticole şi actualizarea datelor 
din dosar; 
pct 14.n) - încălcarea prevederilor privind nerespectarea 
condiţiilor de comercializare a vinului vrac, stabilite prin ordin 
al Autorităţii; 
pct 16.p) - încălcarea prevederilor art. 27 privind expunerea 
spre comercializare ori comercializarea vinurilor; 
pct19.s) - încălcarea prevederilor privind omisiunea sau 
înscrierea de date incomplete sau eronate, precum şi 
nedepunerea în termenul prevăzut în normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi a declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi 
de producţie; 
pct 20.ş) - încălcarea prevederilor art. 29 şi 30 privind 
întocmirea şi depunerea de către producătorii şi comercianţii de 
struguri, vinuri şi alte produse vitivinicole, în vrac, a evidenţelor 
acestora şi înscrierea în S.I.N.V.V.; 
pct22.ţ) - încălcarea prevederilor privind omisiunea înscrierii 
sau înscrierea de date inexacte în registrele de evidenţă a 
produselor vitivinicole; 
23.u) încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1)-(3) prin omiterea 
înscrierii de date sau înscrierea de date eronate în documente; 
pct 29.aa)  - încălcarea prevederilor privind comercializarea 
unui produs sub o menţiune tradiţională pe care nu este 
îndreptăţit să o poarte; 
 

pct 3.c) - de la 8.000 
lei la 12.000 
lei,defrişarea 
plantaţiilor pe 
cheltuiala 
proprietarului. 

pct5.e) - de la 8.000 
lei la 12.000 lei, 
pct 6.f) - de la 8.000 
lei la 12.000 lei, 
pct 7.g) - de la 
12.000 lei la 20.000 
lei 
pct 14.n) - de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 
pct 16.p) - de la 
12.000 lei la 20.000 
lei 
pct19.s) - de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 
pct 20.ş) - de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 
pct22.ţ) - de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 
pct 29.aa)  - de la 
12.000 lei la 20.000 
lei 
a)retragerea 
produselor de la 
comercializare; 
b)denaturarea 
vinurilor şi 
produselor vinicole 
cu clorură de sodiu 
şi/sau clorură de 
amoniu pe cheltuiala 
comerciantului 
pentru vin vrac 
şi/sau a 
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îmbuteliatorului 
pentru vinul 
îmbuteliat. 

96. Art.2, alin.(1), 
lit.c 

Hotărârea de Guvern 
nr.131/2013 pentru 
stabilirea măsurilor şi 
sancţiunilor necesare în 
vederea respectării 
prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului 
din 28 iunie 2007 privind 
producţia ecologică şi 
etichetarea produselor 
ecologice, precum şi de 
abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 
2.092/91 

lipsa documentelor operatorului, respectiv a înregistrărilor 
obligatorii prin care se poate identifica trasabilitatea produsului 
în toate etapele de producţie, procesare şi distribuţie, 
prevăzute de art. 66, 70,    71-73, 73a, 73b, 74-76, 79a, 79b, 
79c, 83, 86, 88 şi 89 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 

de la 25.000 lei la 
35.000 lei 

 

97. Art. 2, alin. (2), 
lit.b) 

Ordonanța nr.29/2014 
pentru modificarea art. 6 
alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice, 
precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în 
domeniul produselor 
agroalimentare ecologice 

nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. c) din Ordonanța 
nr.29/2014, respectiv nedeţinerea documentele care fac parte 
din dosarul de control prevăzut la art. 2 lit. (s) din Regulamentul 
(CE) nr. 889/2008 

de la 35.000 lei la 
40.000 lei 

 

98. Art. 16, alin. (1), 
lit.a), lit. b) 

Ordinul MADR 
nr.895/2016 pentru 
aprobarea regulilor 
privind organizarea 
sistemului de inspecţie şi 
certificare, de aprobare a 
organismelor de inspecţie 
şi certificare/organismelor 
de control şi de 
supraveghere a activităţii 
organismelor de control, 
în agricultura ecologică 

a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit.b), j), y), z) din 

Ordinul MADR nr.895/2014, privind obligațiile organismelor de 
control faţă de operatorii care desfăşoară activităţi în sectorul 
de agricultură ecologică 
 
b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1), lit.a), 
b),e), h), i), j) din Ordinul MADR nr.895/2014, privind obligaţiile 
organismelor de control faţă de structura cu atribuţii de 
inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice 

avertisment scris  

99. Art.9 alin 1 Legea nr.312/2003 
privind producerea şi 
valorificarea legumelor de 

Neconformitate legume, pepeni şi ciuperci 1000-5000 lei  
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câmp republicată 

100. Art.11 alin 1 Legea nr.312/2003 
privind producerea şi 
valorificarea legumelor de 
câmp republicată 

Lipsă atestat de producător şi carnet de comercializare 1000-5000 lei  

101. Art.13 alin 1 Legea nr.312/2003 
privind producerea şi 
valorificarea legumelor de 
câmp republicată 

Practicarea unor metode de cultivare nesănătoase 1000-5000 lei  

102. Art.29 alin 1 Legea nr.348/2003 a 
Pomiculturii republicată. 

Lipsa autorizaţiei de înfiinţare Plantaţie pomi sau arbuşti 
fructiferi 

1000-5000  lei  

103. Art.14 alin 3 Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din 
sectorul agricol 

Lipsa etichetei afişate ptr.produsele expuse la vânzare 100-300 lei  

104. Art.10 Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din 
sectorul agricol 

Nerespectarea regimului de utilizare a carnetului de 
comercializare 

200-1000 lei  

105. art. 13 alin. (1) şi 
(2) 

Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din 
sectorul agricol 

nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor 
art 13 alin 1 şi 2 

12000-37500 lei  

106. Art.3, art.4, art.8 Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din 
sectorul agricol 

 15000-22500 lei  

107. Art. 111, lit. c), 
d), g) 

HG nr. 267 /2004 privind 
instituirea Sistemului de 
clasificare a carcaselor de 
porcine, bovine si ovine, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

c) nevirarea lunara catre Comisia de clasificare a sumei fixate 
aprobate din tariful de clasificare; 
d) neafisarea de catre abatoare a tarifului de clasificare si a 
grilei de preturi; 
g) nefunctionarea echipamentelor utilizate la clasificare la 
parametrii corespunzatori 

pentru c) și d): 
de la 5.000 lei la 
8.000 lei 
 
pentru g): 
de la 2.500 lei la 
5.000 lei 

 

108. Art.45,Lit e), 
Lit.f) 

Legea 266/2002 privind 
producerea, prelucrarea, 

controlul și certificarea 

calității, comercializarea 

semintelor și a 

e) lipsa registrului de intrări și ieșiri prevăzut la art. 5 lit 
 
f) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea 

semințelor, precum și evidențele prevăzute la lit. e), la cererea 

autorității oficiale de control, imputernicite de Ministerul 

cele de la lit. e) cu 
amendă de la 3.001 
lei la 5.000 lei;  
Cele de la lit. f), cu 
amenda de la 8.001 
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materialului săditor, 

precum și testarea și 
înregistrarea soiurilor de 
plante. 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; lei la 12.000 lei. 

109. Art. 20, alin. a), 
alin b) 

HG nr.415/2004 privind 
regimul de comercializare 
a ouălor 

a) Neclasificarea şi nemarcarea ouălor 
b) Neasigurarea condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport 

a) de la 200 lei la 
2000 lei 
b) de la 500 lei la 
3000 lei 

 

110. Art.12, alin. (1) 

lit. a), b) și c) 

Hotărârea Guvernului nr. 
1904/2006 pentru 
modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 568/2002 
privind iodarea universală 
a sării destinate 
consumului uman, hranei 
pentru animale si utilizării 
in industria alimentara 

a) și c): Comercializarea sării iodate pentru consumul uman sau 
pentru fabricarea pâinii si a produselor de panificaţie, cu un 
conţinut de iod în afara limitelor stabilite de art. 4 alin. (2) 
Nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare şi 
comercializare a sării iodate, stabilite de producător în 
conformitate cu prevederile legale 
 
b) Comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, cu excepţia 
situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2) 

a) și c): de la 1.000 
lei la 4.000 lei 
 
b) Cu amenda de la 
5.000 lei la 10.000 
lei 

 

111. Art.11 alin. (3) Ordonanţă de Urgenţă nr. 
12/2006 pentru stabilirea 
unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe 
filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din 
cereale 

În structurile de vânzare cu amănuntul se afişează obligatoriu 
denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate şi 
preţul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg 
şi lei/bucată 

de la 3.000 lei la 
4.000 lei 

 

112. Art.14,alin.1), lit. 
a), b), c) 

Ordonanţă de Urgenţă nr. 
12/2006 pentru stabilirea 
unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe 
filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din 
cereale 

a) Funcţionarea capacităţilor de depozitare fără autorizaţie de 
depozit 
 
b) Neîndeplinirea condiţiilor existente la data acordării 
autorizaţiei de depozit 
 
c) Achiziţionarea cerealelor de către operatorii economici, din 
spaţii de depozitare care nu deţin autorizaţie de depozit 

a) de la 7.000 lei 
(RON) la 10.000 lei 
(RON) 
 
b) Cu amendă de la 
5.000 lei la 6.000 lei 
şi, după caz, cu 
suspendarea 
autorizaţiei de 
depozit pe perioada 
necesară remedierii 
deficienţelor sau 
anularea acesteia 
 
c) de la 4.000 lei la 
5.000 lei. 

 

113. Art. 26, lit. h) Hotărâre nr. 1336/2002 
privind instituirea 
Sistemului naţional de 

neeliberarea formularului de gradare de către gradatori la 
fiecare punct de recepţie a seminţelor de consum şi 
neînmânarea  unui exemplar al acestuia, după completare, 

Cu amendă de la 
1500 lei la 25000 lei 

 



57 
 

gradare a seminţelor de 
consum 

proprietarului seminţelor de consum sau reprezentantului legal 
al acestuia. 

114. Art. 26, lit. a) şi g) Hotărâre nr. 1336/2002 
privind instituirea 
Sistemului naţional de 
gradare a seminţelor de 
consum 

Efectuarea gradării de către alte persoane decât gradatorii 
autorizaţii prin licenţa de gradator Neînregistrarea de către 
gradatori a rezultatelor gradării pe formularul-tip. 

Cu amendă de la 
2500 lei la 5000 lei 

 

115. Art. 26, lit. c), d) 
şi e) 

Hotărâre nr. 1336/2002 
privind instituirea 
Sistemului naţional de 
gradare a seminţelor de 
consum 

Nevirarea lunară către Comisie a sumei fixate aprobate, din 
tariful de gradare,  
Neafişarea, potrivit art. 16 alin. (4) şi, respectiv, art. 18 alin. 
(3), a tarifului de gradare, a tarifului pentru serviciile prestate 
în cadrul activităţii de gradare, a sumei fixe pentru asigurarea 
funcţionării SNGSC, precum şi a planurilor de gradare prevăzute 
în Manualul de gradare a seminţelor de consum, 
Nerespectarea obligaţiei de a transmite lunar Comisiei date 
despre cantităţile de seminţe de consum recepţionate, potrivit 
formularului-tip 

de la 5000 lei la 8000 
lei 

 

116. Art. 26, lit. b) şi f) Hotărâre nr. 1336/2002 
privind instituirea 
Sistemului naţional de 
gradare a seminţelor de 
consum 

Neefectuarea gradării la punctele de recepţie a seminţelor de 
consum, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e), 
Efectuarea activităţii de gradare la punctele de recepţie, cu 
nerespectarea prevederilor Manualului de gradare a seminţelor 
de consum 

de la 8000 lei la 
10000 lei 

 

117. Art.21,lit. a) şi c) Legea nr. 101/2014 
privind măsuri de 
reglementare a 
depozitării seminţelor de 
consum şi a regimului 
certificatelor de depozit 
pentru acestea 

Neîndeplinirea de către depozitarul licenţiat a condiţiilor 
tehnice existente la data acordării licenţei, prevăzute în anexa 
nr. 2, 
Nerespectarea de către depozitarul licenţiat a condiţiilor 
financiare care au stat la baza acordării licenţei, prevăzute în 
anexa nr. 3. 

de la 5.000 lei la 
15.000 lei 

 

118. Art. 21, lit. b), f) 
şi g) 

Legea nr. 101/2014 
privind măsuri de 
reglementare a 
depozitării seminţelor de 
consum şi a regimului 
certificatelor de depozit 
pentru acestea 

Nerespectarea de către depozitarul licenţiat a prevederilor art. 
15 din lege referitoare la contractele de asigurare împotriva 
factorilor naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat şi pentru 
seminţele de consum depozitate, aferente certificatelor de 
depozit eliberate, 
Nerespectarea de către depozitar a prevederilor art. 14 alin. (3) 
din lege, referitoare la neafişarea de către depozitarul 
licenţiata tarifului de depozitare practicat, la loc vizibil, în 
spaţiile destinate relaţiilor cu publicul, 
Nerespectarea prevederilor art. 17 din lege, cu privire la refuzul 
nejustificat al depozitarului licenţiat de a accepta seminţele de 
consum până la capacitatea prevăzută în licenţă. 

de la 15.000 lei la 
20.000 lei. 

 

119. Art. 21, lit. e) Legea nr. 101/2014 
privind măsuri de 

Nerespectarea art. 31 din lege prin neremiterea de către 
depozitarul licenţiat deţinătorului legal al certificatelor de 

de la 20.000 lei la 
25.000 lei 
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reglementare a 
depozitării seminţelor de 
consum şi a regimului 
certificatelor de depozit 
pentru acestea 

depozit a seminţelor de consum în aceeaşi cantitate şi calitate 
cu cele specificate în certificatul de depozit 

120. Art. 21, lit. d) Legea nr. 101/2014 
privind măsuri de 
reglementare a 
depozitării seminţelor de 
consum şi a regimului 
certificatelor de depozit 
pentru acestea 

Nerespectarea de către depozitar a prevederilor art. 11 alin. 
(4), referitoare la interzicerea comercializării seminţelor de 
consum depozitate, pentru care au fost emise certificate de 
depozit, fără acordul scris al deţinătorului legal al acestor 
certificate 

de la 25.000 lei la 
35.000 lei 
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121. Art. 31, alin.(2),  
lit. a 

Legea nr.55/2006, privind 
siguranţa feroviară, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) (art. 9, alin. (4) “Toţi 
administratorii de infrastructură şi operatorii de transport 
feroviar prezintă anual autorităţii de siguranţă, înainte de 30 
iunie, un raport referitor la anul calendaristic precedent.”) 

de la 5.000 lei (RON) 
la 20.000 lei (RON) 

 

122. Art. 31, alin.(2), 
 lit. b 

Legea nr.55/2006, privind 
siguranţa feroviară, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (6) ( art. 10, alin (6) 
„Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română informează Agenţia 
Feroviară Europeană în termen de o lună cu privire la 
certificatele de siguranţă prevăzute la alin. (2) lit. a), care au 
fost emise, reînnoite, modificate sau revocate, menţionând 
denumirea şi adresa operatorului de transport feroviar, data 
emiterii, domeniul de aplicare şi valabilitatea certificatului de 
siguranţă şi, în caz de revocare, motivele deciziei sale.”) 

de la 10.000 lei 
(RON) la 20.000 lei 
(RON) 

 

123. Art. 31, alin.(2),  
lit. c 

Legea nr.55/2006, privind 
siguranţa feroviară, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) ( art. 11, alin. (3) 
„Autorizaţia de siguranţă este reînnoită, la cererea 
administratorului de infrastructură, la intervale care nu 
depăşesc 5 ani şi este actualizată, în întregime sau parţial, ori 
de câte ori au loc modificări substanţiale ale infrastructurii, 
semnalizării, aprovizionării cu energie sau ale principiilor de 
exploatare sau întreţinere a acesteia. Titularul autorizaţiei de 
siguranţă informează fără întârziere Autoritatea de Siguranţă 
Feroviară Română cu privire la toate aceste modificări. 
Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate cere ca 
autorizaţia de siguranţă să fie revizuită în urma unor modificări 
substanţiale ale cadrului de reglementare în domeniul 
siguranţei. Dacă Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română 
constată că un administrator de infrastructură autorizat nu mai 
îndeplineşte condiţiile pentru o autorizaţie de siguranţă, revocă 
autorizaţia, motivându-şi decizia.”) 

de la 10.000 lei 
(RON) la 20.000 lei 
(RON) 

 

124. Art. 31, alin.(2),  Legea nr.55/2006, privind nerespectarea prevederilor art. 18  de la 10.000 lei  



59 
 

lit. d siguranţa feroviară, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

(art. 18 „În fiecare an Autoritatea de Siguranţă Feroviară 
Română publică în Buletinul AFER şi pe site-ul său din cadrul 
Autorităţii Feroviare Române - AFER un raport anual privind 
activităţile sale în anul precedent şi îl trimite Agenţiei Feroviare 
Europene cel mai târziu până la 30 septembrie.”) 

(RON) la 20.000 lei 
(RON 

125. Art. 2, pct. 1 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

neasigurarea în spaţiile afectate transportului feroviar public din 
staţiile de cale ferată şi de metrou a cerinţelor tehnice şi de 
întreţinere impuse instalaţiilor de iluminat, încălzit, informare 
şi avizare a publicului călător, ventilaţie, distribuţie a apei 
potabile şi evacuare a apelor uzate, precum şi neîntreţinerea şi 
neasigurarea funcţionării grupurilor sanitare; 

amendă de la 1.150 
lei la 10.350 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 3.450 
lei la 20.700 lei 
(pers. juridice) 

 

126. Art. 2, pct. 2 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

punerea în circulaţie a trenurilor de călători sau de metrou fără 
să fie asigurată în vagoane funcţionarea instalaţiilor sanitare, de 
încălzire, iluminat, ventilaţie şi climatizare sau, după caz, fără 
a fi salubrizate şi dotate cu materiale igienico-sanitare;  

amendă de la 1.150 
lei la 10.350 lei / 
amendă de la 3.450 
lei la 20.700 lei 
(pers. juridice) 

 

127. Art. 2, pct. 3 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

neîntocmirea fişei postului pentru personalul cu responsabilităţi 
în siguranţa circulaţiei şi/sau neintroducerea în fişa postului a 
obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în reglementările 
specifice pentru acest personal; 

amendă de la 1.150 
lei la 10.350 lei / 
amendă de la 3.450 
lei la 20.700 lei 
(pers. juridice) 

 

128. Art. 2, pct. 5 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

nerespectarea normelor admise la linii, schimbătoare de cale şi 
poduri, tuneluri, viaducte şi podeţe;  

amendă de la 1.150 
lei la 10.350 lei / 
amendă de la 3.450 
lei la 20.700 lei 
(pers. juridice) 

 

129. Art. 2, pct. 19 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

neîntocmirea sau întocmirea fără respectarea reglementărilor 
legale în vigoare a dosarelor de investigare a accidentelor şi a 
incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul; 

amendă de la 4.600 
lei la 29.900 lei 
(pers.fizice) / 
amendă de la 8.050 
lei la 60.950 lei 
(pers. juridice) 
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modificările și 
completările ulterioare 

130. Art. 2, pct. 21 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

efectuarea de către operatorii economici de activităţi privind 
operaţiuni de manevră, transpunere, transbordare sau 
intermediere a transporturilor feroviare prin case de expediţie, 
fără a deţine licenţă;  

amendă de la 4.600 
lei la 29.900 lei 
(pers.fizice) / 
amendă de la 8.050 
lei la 60.950 lei 
(pers. juridice) 

 

131. Art. 2, pct. 24 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

refuzul accesului organelor competente, potrivit legii, în incinta 
unităţilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
transport feroviar;  

amendă de la 4.600 
lei la 29.900 lei 
(pers.fizice) / 
amendă de la 8.050 
lei la 60.950 lei 
(pers. juridice) 
 

 

132. Art. 2, pct. 25 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

desfiinţarea liniilor ferate industriale fără respectarea legislaţiei 
în vigoare; 

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

133. Art. 2, pct. 27 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

neactualizarea planului tehnic de exploatare a staţiei de cale 
ferată;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

134. Art. 2, pct. 29 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

neefectuarea reviziilor tehnice şi a reparaţiilor planificate la 
vehicule de cale ferată şi de metrou la termenele prevăzute în 
reglementările specifice în vigoare;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

135. Art. 2, pct. 30 O.G. nr. 39/2000 pentru neefectuarea la termen a lucrărilor de revizie sau reparaţii a amendă de la 8.050  
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stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

subsistemelor structurale ale sistemului feroviar prevăzute în 
programele aprobate;  

lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

136. Art. 2, pct. 31 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

neefectuarea verificării condiţiilor tehnice la vehicule sau la 
subsistemele structurale ale sistemului feroviar, conform 
reglementărilor specifice în vigoare;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

137. Art. 2, pct. 33 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

menţinerea în exploatare a vehiculelor şi a elementelor 
infrastructurii feroviare la care nu s-au efectuat reviziile şi 
reparaţiile planificate la termenele scadente, precum şi a 
vehiculelor cu durata normată de funcţionare depăşită; 

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

138. Art. 2, pct. 34 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

neîndeplinirea condiţiilor tehnice de funcţionare a staţiilor de 
cale ferată şi de metrou;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

139. Art. 2, pct. 35 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

instruirea profesională şi autorizarea personalului cu 
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei în centre neautorizate;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

140. Art. 2, pct. 36 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 

punerea în exploatare a elementelor infrastructurii feroviare, 
inclusiv a componentelor instalaţiilor de semnalizare, de control 
al circulaţiei şi de alimentare cu energie electrică aferente căii 
ferate, fără efectuarea recepţiei tehnice sau fără ca acestea să 

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
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operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

fie autorizate din punct de vedere tehnic cu ocazia construirii, 
modernizării ori reparării acestora;  

lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

141. Art. 2, pct. 38 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

utilizarea în activităţile de calificare, formare profesională 
continuă, evaluarea competenţelor profesionale şi autorizare, a 
personalului fără atestat;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

142. Art. 2, pct. 39 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

utilizarea în cadrul desfăşurării activităţilor de transport 
feroviar a vehiculelor care nu sunt înmatriculate, inscripţionate 
sau autorizate, conform reglementărilor în vigoare; 

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

143. Art. 2, pct. 41 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

furnizarea de produse sau servicii fără respectarea 
reglementărilor specifice obligatorii pentru furnizorii feroviari 
cu privire la autorizarea/certificarea de conformitate, 
omologarea, agrementarea tehnică ori inspecţia tehnică;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

144. Art. 2, pct. 42 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

achiziţionarea sau utilizarea în activităţile de construcţie, 
modernizare, reparare, întreţinere şi exploatare a vehiculelor şi 
a infrastructurii feroviare a produselor ori a serviciilor fără 
respectarea reglementărilor specifice obligatorii cu privire la 
autorizarea sau la certificarea de conformitate, omologarea, 
agrementarea tehnică ori inspecţia tehnică;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

145. Art. 2, pct. 43 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 

utilizarea de laboratoare, standuri şi dispozitive speciale pentru 
încercarea şi verificarea caracteristicilor determinante pentru 
siguranţa circulaţiei ale produselor feroviare, fără ca acestea să 
fie autorizate, atestate sau recunoscute, după caz, de către 
Autoritatea Feroviară Română - AFER;  

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 
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completările ulterioare 
146. Art. 2, pct. 44 O.G. nr. 39/2000 pentru 

stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării 
licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor, atestatelor sau 
agrementelor emise de către Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii ori de către Autoritatea Feroviară Română - 
AFER;   

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

147. Art. 2, pct. 45 O.G. nr. 39/2000 pentru 
stabilirea şi sancţionarea 
unor fapte 
contravenţionale în 
operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

executarea de lucrări neautorizate în zona de siguranţă şi de 
protecţie a căii ferate, fără autorizaţie eliberată de către 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, sau nerespectarea 
condiţiilor impuse prin autorizaţie; 

amendă de la 8.050 
lei la 50.600 lei 
(pers. fizice) / 
amendă de la 16.100 
lei 100.000 lei (pers. 
juridice) 

 

148. Art. 19 OG nr. 60/2004, privind 
reglementările referitoare 
la construirea, 
întreţinerea, repararea şi 
exploatarea căilor ferate, 
altele decât cele 
administrate de Compania 
Naţională de Căi Ferate 
"C.F.R." - S.A., cu 

modificările și 
completările ulterioare 

a)nerespectarea prevederilor art. 4 de către proprietarii liniilor 
ferate industriale respective,   
 
b)nerespectarea art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) şi art. 
121,   
 
 
c)nerespectarea art. 14 alin. (2) şi (3), 

a)amendă de la 
50.000.000 lei la 
100.000.000 lei;  
  
b)amendă de la 
50.000.000 lei la 
200.000.000 lei; 
   
c)amendă de la 
200.000.000 lei la 
400.000.000 lei. 

 

149. Art. 92 din 
Regulament 

HG nr. 117/2010 pentru 
aprobarea 
Regulamentului de 
investigare a accidentelor 
şi a incidentelor, de 
dezvoltare şi 
îmbunătăţire a siguranţei 
feroviare pe căile ferate 
şi pe reţeaua de transport 
cu metroul din România. 

Nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (4) şi art. 51 din 
Regulament constituie contravenţie. 

amendă de la 5.000 
lei la 15.000 lei 

 

150. Art.1 lit.b) HG 842/2015 privind 
stabilirea unor 
contravenţii în domeniul 
securităţii aviaţiei civile 

incapacitatea ori refuzul structurii care face obiectul activităţii 
de monitorizare a conformităţii de a furniza informaţiile 
solicitate de un auditor de securitate a aviaţiei civile 

6000 – 10000 lei  

151. Art.1 lit.c) HG 842/2015 privind netransmiterea la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, de 3000 - 5000 lei  
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stabilirea unor 
contravenţii în domeniul 
securităţii aviaţiei civile 

către structura supusă activităţii de monitorizare a 
conformităţii, a planului de acţiuni pentru remedierea 
deficienţelor constatate şi/sau pentru aplicarea recomandărilor 
rezultate în urma unei activităţi de monitorizare a 
conformităţii, la termenul prevăzut la art. 6 alin. (9) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în 
domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 149/2012 

152. Art.1 lit.e) HG 842/2015 privind 
stabilirea unor 
contravenţii în domeniul 
securităţii aviaţiei civile 

neefectuarea de către structura supusă activităţii de 
monitorizare a conformităţii, la termenele stabilite, a acţiunilor 
corective cuprinse în planul de acţiuni pentru remedierea 
deficienţelor constatate şi/sau pentru aplicarea recomandărilor 
rezultate în urma unei activităţi de monitorizare a 
conformităţii, aprobat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
şi devenit obligatoriu pentru structura respectivă, conform 
prevederilor art. 6 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 
17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012 

3000 - 5000 lei  

153. Art.1 lit.g) HG 842/2015 privind 
stabilirea unor 
contravenţii în domeniul 
securităţii aviaţiei civile 

neaplicarea, la termenele solicitate, a măsurilor dispuse de 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru eliminarea 
neconformităţii programului de securitate al unei structuri 
supuse activităţii de monitorizare a conformităţii, cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme 
comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, neconformităţi constatate 
în exercitarea oricăreia dintre atribuţiile prevăzute la art. 3 
alin. (2) lit. g) -i) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012 

3000 - 5000 lei  

 
 

VIII – Ministerul Apelor și Pădurilor – adresă nr. 923/AP/10.03.2017 

154. Art.87, pct.18 Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apă, ale 
canalelor, lacurilor, bălţilor şi pe faleza marii, pe baraje şi 
diguri sau în zonele de protecţie a acestora a materialelor de 
orice fel; 

Constituie 
contravenţie silvică 
şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 
lei până la 2.000 lei 

 

155. Art.87, pct.2 Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

exploatarea sau întreţinerea lucrărilor construite pe ape sau 
care au legătura cu apele, fără respectarea prevederilor 
autorizaţiei de gospodărire a apelor; 

cu amendă de la 
35.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 10.000 
lei la 15.000 lei, 
pentru persoane 
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fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct. 1)-4) 

156. Art. 87, pct. 47 Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor 
dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale autorităţii 
publice centrale din domeniul apelor şi ale Administraţiei 
Naţionale "Apele Române"; 

cu amendă de la 
35.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 10.000 
lei la 15.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct. 43)-51) 

 

157. Art.87, pct.1 Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

executarea sau punerea în funcţiune de lucrări construite pe 
ape sau care au legătură cu apele, precum şi modificarea sau 
extinderea acestora, fără aviz/autorizaţie sau fără respectarea 
avizului ori a autorizaţiei de gospodărire a apelor; 

cu amendă de la 
35.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 10.000 
lei la 15.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct. 1)-4) 

 

158. Art.87, pct.5 Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

extragerea agregatelor minerale din albiile, malurile, luncile şi 
terasele cursurilor de apă, canalelor, lacurilor, de pe plajă sau 
de pe faleza mării, fără aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor 
sau fără respectarea prevederilor acestora; 

cu amendă de la 
75.000 lei la 80.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 25.000 
lei la 30.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct. 5) 

 

159. Art. 87, pct. 58 Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

nerespectarea termenelor de punere în funcţiune a lucrărilor 
precizate în programele de etapizare aprobate; 

cu amendă de la 
75.000 lei la 80.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 25.000 
lei la 30.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct. 58)-66); 
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160. Art. 87, pct. 26, Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

neanunţarea unităţilor de gospodărire a apelor cu privire la 
producerea unei poluări accidentale, de către utilizatorii care 
au produs-o; 

cu amendă de la 
35.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 10.000 
lei la 15.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct. 24)-27) 

 

161. Art.87, pct. 46 Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

refuzul de a permite, personalului cu atribuţii de serviciu în 
gospodărirea apelor şi celor cu drept de control, accesul la ape, 
pe terenurile şi incintele utilizatorilor de apă sau ale 
deţinătorilor de lucrări, precum şi în orice alt loc unde este 
necesar a efectua constatări, a monta şi a întreţine aparatura 
de măsura şi control, a preleva probe de apă sau a interveni în 
aplicarea prevederilor legale; 

cu amendă de la 
35.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 10.000 
lei la 15.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct. 43)-51) 

 

162. Art.87, pct. 42 Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

inexistenţa dispozitivelor sau a aparaturii de măsura şi control al 
debitelor de apă captate sau evacuate; 

cu amendă de la 
25.000 lei la 30.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 6.500 
lei la 7.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, faptele 
prevăzute la art.42); 
 

 

163. Art. 93, alin. 2, lit 
a 

Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

a) utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără 
autorizaţia de gospodărire a apelor sau fără notificarea 
activităţii; 

constituie 
infracţiune şi se 
pedepseşte cu 
închisoare de la o 
lună la un an sau cu 
amendă. 

 

164. Art. 87, pct.40, Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a 
lacurilor de acumulare şi prizelor de apă, precum şi 
neasigurarea debitelor salubre şi a debitelor de servitute; 

cu amendă de la 
35.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 10.000 
lei la 15.000 lei, 
pentru persoane 
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fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct.40 

165. Art.93, alin.2, lit. 
d 

Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

utilizarea albiilor minore fără autorizaţia de gospodărire a 
apelor, precum şi a plajei şi ţărmului mării în alte scopuri decât 
îmbăierea sau plimbarea. 

constituie 
infracţiune şi se 
pedepseşte cu 
închisoare de la o 
lună la un an sau cu 
amendă. 

 

166. Art. 93, alin.40, Legea apelor nr. 
107/1996 cu modificările 

și completările ulterioare 

nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a 
lacurilor de acumulare şi prizelor de apă, precum şi 
neasigurarea debitelor salubre şi a debitelor de servitute; 

cu amendă de la 
35.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoane 
juridice, şi cu 
amendă de la 10.000 
lei la 15.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, faptele 
prevăzute la art. 87 
pct.40 

 

167. Art 21, lit. a O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

funcţionarea barajelor fără autorizaţie de funcţionare în 
siguranţa şi fără proiect de urmărire a comportării în timp a 
construcţiei; 

cu amendă de la 
5000 lei la 50000 lei, 
conform art. 22, 
alin. (1), lit. a), 

 

168. Art 21, lit. b O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

neîndeplinirea condiţiilor de siguranţă prevăzute prin ordine ale 
ministrului apelor şi protecţiei mediului şi ale ministrului 
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei; 
 

cu amendă de la 
5000 lei la 50000 lei, 
conform art. 22, 
alin. (1), lit. a) 

 

169. Art 21, lit. c O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

nerespectarea prevederilor acordului de funcţionare în siguranţă 
şi nerespectarea prevederilor autorizaţiei de funcţionare în 
condiţii de siguranţă; 
 

cu amendă de la 
5000 lei la 50000 lei, 
conform art. 22, 
alin. (1), lit. a) 

 

170. Art 21, lit. d O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

realizarea unor construcţii, depozite, amenajări sau a altor 
activităţi în ampriza barajelor ori în zonele de protecţie; 
 

cu amendă de la 
5000 lei la 50000 lei, 
conform art. 22, 
alin. (1), lit. a) 

 

171. Art 21, lit. e O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

nerealizarea remedierilor în termenul prevăzut de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, în cazul suspendării autorizaţiei de 
funcţionare în condiţii de siguranţă; 
 

cu amendă de la 
2.000 lei la 10.000 
lei, conform art. 22, 
alin. (1), lit. a) 

 

172. Art 21, lit. f O. O.U.G. 244/2000 
privind siguranta 
barajelor, republicata 

abandonarea unui baraj fără proiect de abandonare şi 
conservare elaborat de un expert certificat/avizat; 
 

cu amendă de la 
2.000 lei la 10.000 
lei, conform art. 22, 
alin. (1), lit. a) 
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173. Art 21, lit. g O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

nedeclararea barajelor deţinute şi a caracteristicilor acestora; 
 

cu amendă de la 
5000 lei la 50000 lei, 
conform art. 22, 
alin. (1), lit. a) 

 

174. Art 21, lit. h O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

neîndeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea siguranţei 
barajelor existente; 

cu amendă de la 
5000 lei la 50000 lei, 
conform art. 22, 
alin. (1), lit. a) 

 

175. Art 21, lit. i O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

nerealizarea sistemului de securitate şi pază prevăzut de 
prezenta ordonanţă de urgenţă; 

cu amendă de la 
2.000 lei la 10.000 
lei conform art. 22, 
alin. (1), lit. a),  

 

176. Art 21, lit. j O.U.G. 244/2000 privind 
siguranta barajelor, 
republicata 

neîndeplinirea condiţiilor de exploatare în siguranţă stabilite 
prin ordine ale ministrului apelor şi protecţiei mediului şi/sau 
ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. 
 

cu amendă de la 
2.000 lei la 10.000 
lei,  conform art. 22, 
alin. (1), lit. a) 

 

177. Art 21, lit. a Legea nr. 259/2010 
privind siguranta 
digurilor, republicata 

exploatarea digurilor fără autorizaţie, fără proiecte de urmărire 
specială sau instrucţiuni de urmărire curentă a comportării în 
timp a lucrărilor; 
 

amendă de la 2.000 
lei la 50.000 lei, 
conform art. 22, alin 
(1) 

 

178. Art 21, lit. b Legea nr. 259/2010 
privind siguranta 
digurilor, republicata 

nerespectarea prevederilor acordului sau ale autorizaţiei de 
functionare in siguranta; 
 

amendă de la 2.000 
lei la 50.000 lei, 
conform art. 22, alin 
(1) 

 

179. Art 21, lit. c Legea nr. 259/2010 
privind siguranta 
digurilor, republicata 

nerealizarea sistemului de securitate şi pază prevăzut de 
prezenta lege. 

amendă de la 2.000 
lei la 50.000 lei, 
conform art. 22, alin 
(1) 

 

180. Art.3, alin. (2) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 
 

Contractele de administrare/servicii silvice încheiate cu alte 
persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moştenitori 
legali ai terenurilor forestiere sau împuterniciţii legali ai 
acestora sunt nule de drept 
 

Constituie 
contravenţie silvică 
şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 
lei până la 2.000 lei 

 

181. Art.3, alin.(3), 
lit.a) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către 
proprietarii de fond forestier, moştenitorii legali sau 
testamentari, ori împuterniciţii legali ai acestora, prin ocoale 
silvice autorizate, pe bază de contract,  

Amendă de la 1.000 
lei până la 5.000 lei 

 

182. Art.3, alin.(3), 
lit.b) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari a 
limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate 
cu actele de proprietate, cu ţăruşi, borne, vopsea, şi/sau 
neîntreţinerea/nemenţinerea în stare corespunzătoare/vizibile a 
semnelor de hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor 
amenajistice şi/sau de hotar 

Amendă de la 1.000 
lei până la 5.000 lei 
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183. Art. 4 lit.a) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neasigurarea de către administratorii a întreţinerii şi reparării 
drumurilor şi a căilor ferate forestiere 

Amendă de la 1.000 
lei până la 2.000 lei  

 

184. Art.4 lit. b) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a 
asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a 
proprietarului/moştenitorului legal, administrarea/serviciile 
silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea. 
Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de 
existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa 
limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate 
Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care 
limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren din 
vina proprietarului solicitant. 
 

Amendă de la 1.000 
lei până la 2.000 lei  

 

185. Art. 6 lit.a) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului 
următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor 
evidenţelor prevăzute în amenajamentul silvic. Sancţiunea se 
aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei 
postului sau, în lipsa acesteia, se aplică şefului ocolului silvic; 
 

Amendă de la 1.000 
lei până la 2.000 lei 

 

186. Art. 6 lit.c) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

nematerializarea şi/sau neîntreţinerea semnelor amenajistice Amendă de la 1.000 
lei până la 2.000 lei 

 

187. Art.7 alin. (1), lit. 
d) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la termenul 
şi/sau în condiţiile prevăzute în aprobarea de ocupare 
temporară; 
 

Amendă de la 5.000 
lei până la 10.000 lei 

 

188. Art.7 alin. (1), lit. 
f) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură 
administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 
alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 
modificările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de 
incendii, în limita fondului de conservare şi regenerare a 
pădurilor, constituit conform legii 

Amendă de la 5.000 
lei până la 10.000 lei 

 

189. Art.9, lit. f) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

accesul persoanelor în fondul forestier naţional cu autovehicule 
nedestinate transportului masei lemnoase, fără acordul scris al 
proprietarului sau administratorului 

Amendă de la 2.000 
lei la 5.000 lei 

 

190. Art.10, lit. a) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice 
fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum şi în 
vegetaţia forestieră din afara fondului forestier 

Amendă de la 2.000 
lei la 5.000 lei 
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191. Art. 12 lit. a) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără 
drept sau în alte locuri decât cele aprobate şi delimitate de 
deţinătorul terenului forestier respectiv 

Amendă de la 500 lei 
până la 800 lei 

 

192. Art. 12 lit. b) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier 
proprietate publică în alte locuri şi în alte condiţii decât cele 
aprobate 

Amendă de la 500 lei 
până la 800 lei 

 

193. Art. 12 lit. c) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în fondul 
forestier de animale domestice şi păsări 

Amendă de la 500 lei 
până la 800 lei 

 

194. Art. 12 lit. d) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală Amendă de la 500 lei 
până la 800 lei 

 

195. Art. 12 lit. g) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neluarea de către proprietarii sau deţinătorii de obiective legal 
amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor 
privind salubrizarea şi igienizarea pădurilor limitrofe 
obiectivelor 

Amendă de la 500 lei 
până la 800 lei 

 

196. Art. 12 lit. h) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

înfiinţarea sau funcţionarea de centre sau puncte de colectare 
permanente sau volante de achiziţie a ciupercilor şi fructelor de 
pădure, precum şi a celorlalte produse nelemnoase specifice 
fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură 
administrarea sau serviciile silvice 

Amendă de la 500 lei 
până la 800 lei 

 

197. Art. 13, alin. (1),  
lit. e) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

nepredarea de către beneficiar şi/sau nepreluarea de către 
proprietar şi/sau ocolul silvic, după caz, a terenurilor oferite în 
compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de 
scoatere definitivă din fondul forestier naţional şi, respectiv, a 
terenurilor care fac obiectul compensării. Sancţiunea se aplică 
şefului ocolului silvic sau beneficiarului scoaterii definitive, 
după caz 

Amendă de la 2.000 
lei până la 5.000 lei 

 

198. Art. 13, alin. (1),  
lit. f) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul 
fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a 
fondului de conservare şi regenerare a pădurilor în condiţiile 
legii. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic care asigură 
administrarea sau proprietarului, în situaţia în care acesta are 
încheiat contract de servicii silvice 
 

Amendă de la 2.000 
lei până la 5.000 lei 

 

199 Art. 13, alin. (2) Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

nerespectarea obligaţiilor privind înscrierea în amenajamentele 
silvice sau neconducerea unei evidenţe la nivel de ocol silvic a 
suprafeţelor preluate în compensare în situaţia în care au fost 
aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în 

Amendă de la 1.000 
lei până la 3.000 lei 
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vigoare şi asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul 
terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut 
obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de 
zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a 
aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancţiunea se 
aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei 
postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului 
silvic 

200. Art. 15 alin.(1)  
lit.c) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

refuzul/tergiversarea de către deţinător, de a permite 
personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau 
exercitarea controlului  

Amendă de la 5.000 
lei până la 10.000 lei 

 

201. Art. 15 alin.(1) 
lit.e) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neasigurarea transparenţei comercializării masei lemnoase în 
condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică; 
 

Amendă de la 5.000 
lei până la 10.000 lei 

 

202. Art. 16 alin.(3)  Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor 
economici de către emitentul autorizaţiei de exploatare a masei 
lemnoase pe picior 

Amendă de la 1.000 
lei până la 3.000 lei 
 

 

203. Art.17, lit. a) 
 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

nerespectarea tehnologiilor şi traseelor de scos-apropiat 
prevăzute în autorizaţia de exploatare; 
 

Amendă de la 2.000 
lei până la 5.000 lei 
 

 

204. Art.17, lit. e) 
 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neexecutarea la termen şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia 
de exploatare a lucrărilor de curăţare a parchetelor 

Amendă de la 2.000 
lei până la 5.000 lei 
 

 

205. Art. 19 alin.(4)  
 lit.a) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neutilizarea Sistemului informatizat de urmărire a materialelor 
lemnoase, denumit în continuare SUMAL, sau transmiterea cu 
întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se 
facă raportarea lunară de către profesionişti, din culpa 

acestora, a datelor în SUMAL și cu suspendarea acordului de 
distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pentru o 
perioadă de 1 an. Sancţiunea se aplică numai cu condiţia 
notificării profesionistului în cauză de către structura teritorială 
de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură, în termen de maximum 5 zile de la data prevăzută 
de lege pentru raportarea datelor în SUMAL 

Amendă de la 15.000 
lei la 20.000 lei 

 

206. Art. 19 alin.(4) 
 lit.b) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a 
produselor din lemn derivate din acesta, aşa cum sunt definite 
în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce 

Amendă de la 15.000 
lei la 20.000 lei 
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revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn sau produse din 
lemn, cu confiscarea lemnului recoltat în mod ilegal sau a 
produselor din lemn derivate din acesta sau, după caz, cu 
interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn; 

207. art. 19 alin.(4) 
 lit.d) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a 
utiliza un sistem "due diligence", astfel cum este prevăzut la art. 
6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare 
a faptului că la primul control efectuat asupra unui operator 
care nu a utilizat un sistem "due diligence", agentul constatator 
acordă un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea 
constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în 
actul de constatare a neregulilor şi cu suspendarea pentru o 
perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire şi 
utilizare a documentelor cu regim special; 

Amendă de la 8.000 
lei la 15.000 lei  

 

208. Art. 19 alin.(4) 
lit.e) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a 
obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 

Amendă de la 8.000 
lei la 15.000 lei; 

 

209. Art. 19 alin.(4) 
lit.f) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care 
trebuia să se facă raportarea lunară, dar fără a depăşi termenul 
prevăzut la lit. a), de către profesionişti, din culpa acestora, a 

datelor în SUMAL și cu suspendarea acordului de distribuire şi 
utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până 
la 90 de zile 

Amendă de la 7.000 
lei la 10.000 lei 

 

210. Art. 19 alin.(4) 
lit.g) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

transmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor 
în SUMAL cu o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, faţă de 
data la care trebuia să se facă raportarea. Pe lângă amendă, 
structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură are obligaţia notificării 
profesionistului în cauză în termen de maximum 5 zile de la data 
prevăzută de lege pentru raportarea datelor în SUMAL; 

Amendă de la 5.000 
lei la 8.000 lei.  

 

211. Art. 19 alin.(4) 
lit.h) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

implementarea de către operator a propriului sistem "due 
diligence" care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 
din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 

Amendă de la 5.000 
lei la 8.000 lei; 

 

212. Art.19, alin.(4), 
lit. i) 
 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise în sistemul 
"due diligence" pe care îl utilizează 

Amendă de la 5.000 
lei la 8.000 lei; 

 

213. Art.19, alin.(4), 
lit. m) 
 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 

nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor 
referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL 
 

Amendă de la 1.000 
lei până la 3.000 lei 
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contravenţiilor silvice 

214. Art. 19 alin.(4) 
lit.o) 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind 
normele detaliate referitoare la sistemul "due diligence" şi la 
frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de 
monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor 
care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse 
din lemn 

Amendă de la 1.000 
lei la 3.000 lei. 

 

215. Art.21, lit. a) 
 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor 
de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele 
asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare 

Amendă de la 1.000 
lei până la 5.000  
 

 

216. Art.21, lit. b) 
 

Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

neîmprejmuirea de către deţinători a depozitelor, a altor spaţii 
destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de 
prelucrare a materialelor lemnoase; 
 

Amendă de la 1.000 
lei până la 5.000  
 

 

217. Art.8 alin. (1) 
lit.b) 

Legea 56 /2010 privind 
accesibilizarea fondului 
forestier naţional 
 

nealimentarea contului destinat fondului de accesibilizare a 
pădurilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) – respectiv 15 
zile termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data încasării 
contravalorii resurselor prevăzute la alin. (1). 

Amendă de la 20.000 
lei la 40.000 lei 

 

218. Art. 23 alin. (1) 
lit. m) 

LEGEA   407/2006 a 
vânătorii şi  protecţiei 
fondului cinegetic 

mutarea de către persoane neautorizate a hranei destinate 
vânatului 
 

Amendă de la 250 lei 
la 750 lei, conform 
Art. 48 

 

219. Art. 17 alin (1) LEGEA   407/2006 a 
vânătorii şi  protecţiei 
fondului cinegetic 

gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de 
interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe 
baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management 
cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru 
perioada de valabilitate a contractului de gestionare. 

Amendă de la 2.000 
lei la 5.000 lei, 
conform Art. 48 alin. 
(1) lit.d) 

 

220. Art. 23 alin. (1) 
lit. d), w) 

LEGEA   407/2006 a 
vânătorii şi  protecţiei 
fondului cinegetic 

d) tulburarea liniștiifaunei cinegetice în perioada de înmulțire și 

creștere a puilor,  
w) deranjararea exemplarelor de faună de interes cinegetic în 
scopul fotografierii sau filmării înafara traseelor turistice sau a 

căilor comunicație 

Amendă de la 500 lei 
la 1.500 lei, conform 
Art. 48 alin. (1) 
litera b) 

 

221. Art. 23 alin. (1) 
lit. c) 

LEGEA   407/2006 a 
vânătorii şi  protecţiei 
fondului cinegetic 

înființarea, întreținerea sau recoltarea culturilor agricole, fără 

asigurarea protecției faunei de interes cinegetic 

Amendă de la 1.000 
lei la 3.000 lei, 
conform Art. 48 alin. 
(1) 

 

222. Art. 13 alin. (5) și 
(6) 

Legea 242/2016 privind 

aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

(5) constatarea pagubelor prevăzute la alin. (4)și (5) și emiterea 
deciziei comisiei de constatare se realizează în termen de 
maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de către 

Amendă de la 2.000 
lei la 4.000 lei, 
conform Art. 48 alin. 
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60/2015 pentru 
suspendarea prevederilor 

art. 23 alin. (1), lit. e) și 

k) din Legea vânătorii și a 

protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 

persoana păgubită, la unitatea administrative – teritorială pe 
teritoriul căreia s-a produs paguba. 

(6)plățile către beneficiarii despăgubirilor se fac în termen de 
maximum 30 de zile de la emiterea deciziei de constatare 

(1) lit. c1), cu 

excepția pagubelor 
produse de speciile 
prevăzute în anexa 
nr. 2 

 
 

IX – Ministerul Finanțelor Publice – primite via email 10.03.2017  
223. Art.10 lit. f) OUG nr. 28/1999 privind 

obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza 
aparate de marcat 
electronice fiscale, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

f) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât 
cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate 
datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz; 
 

    a) cele prevăzute 
la art. 10 lit. f), cu 
amendă în cuantum 
de 3.000 lei, 

 

224. Art.10 lit.g) OUG nr. 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza 
aparate de marcat 
electronice fiscale, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul 
aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea 
facturii la solicitarea clientului; 

 g) se sancţionează 
cu amendă în 
cuantum de 1.250 
lei, care se aplică 
persoanelor fizice. 

 

225. Art.10 lit. h) OUG nr. 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza 
aparate de marcat 
electronice fiscale, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

 h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat 
electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare 
prevăzut la art. 1 alin. (11); 
 

    a) cele prevăzute 
la art. 10 lit. h),  cu 
amendă în cuantum 
de 3.000 lei, 

 

226. Art. 41 pct. 2 Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilității, 
republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor 
Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în 
domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire 
la: 
 a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de 
legislaţie;  
 
b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; 
 
c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi 
contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în 
contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea 
şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor 

 a), cu amendă de la 
300 lei la 4.000 lei; 
- cele prevăzute la 
pct. 2 lit. b) , cu 
amendă de la 300 lei 
la 4.000 lei; 
- cele prevăzute la 
pct. 2 lit. c), cu 
amendă de la 300 lei 
la 4.000 lei; 
 
 - cele prevăzute la 
pct. 2 lit. d), pct. 4 
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pierdute, sustrase sau distruse; 
d) efectuarea inventarierii; 
 
 e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a 
situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare 
anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile; 
 
 f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor 
Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la 
instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare 
trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii; 
  g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele 
prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) nu au desfăşurat activitate, 
respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b); 

şi 5, cu amendă de la 
400 lei la 5.000 lei; 
- cele prevăzute la 
pct. 2 lit. e), astfel: 
cele referitoare la 
întocmire şi 
semnare, cu amendă 
de la 2.000 lei la 
3.000 lei; cea 
referitoare la 
depunerea în 
termenul legal, cu 
amendă de la 300 lei 
la 1.000 lei, dacă 
perioada de 
întârziere este 
cuprinsă între 1 şi 15 
zile lucrătoare, cu 
amendă de la 1.000 
lei la 3.000 lei, dacă 
perioada de 
întârziere este 
cuprinsă între 16 şi 
30 de zile 
lucrătoare, şi cu 
amendă de la 1.500 
lei la 4.500 lei, dacă 
perioada de 
întârziere depăşeşte 
30 de zile 
lucrătoare. 
  - cele prevăzute la 
pct. 2 lit. f), cu 
amendă de la 1.000 
lei la 3.000 lei; 
 
- cele prevăzute la 
pct. 2 lit. g), cu 
amendă de la 100 lei 
la 200 lei; 
 

227. Art.41 pct.3 Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilității, 

3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate 
sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei 

- cea prevăzută la 
pct. 3, cu amendă 
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republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

raportoare; de la 200 lei la 1.000 
lei; 
 

228. Art.41 pct.4 Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilității, 
republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea 
declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31; 
  Art. 30 
    Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie 
scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care îşi 
asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare 
anuale şi confirmă că: 
   a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor 
financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările 
contabile aplicabile; 
   b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei 
financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată; 
 c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de 
continuitate. 
 
    Art. 31 
    Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoţite 
de o declaraţie scrisă a administratorului societăţii-mamă prin 
care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor 
financiare anuale consolidate şi confirmă că: 
   a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor 
financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile; 
   b) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine 
fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a 
celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului 

- cele prevăzute la  
pct. 4 , cu amendă 
de la 400 lei la 5.000 
lei; 

 

229. Art.41 pct. 5 Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilității, 
republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor 
organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a 
întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale; 

- cele prevăzute la 
pct 5, cu amendă de 
la 400 lei la 5.000 
lei; 
 

 

230. Art.41 pct. 6 Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilității, 
republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor 
organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale 
societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare 
anuale consolidate; 

- cea prevăzută la 
pct. 6, cu amendă 
de la 10.000 lei la 
30.000 lei; 
 

 

231. Art.41 pct. 7 Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilității, 
republicată, cu 

 7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a 
situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale 
consolidate; 

- cea prevăzută la 
pct. 7, cu amendă 
de la 30.000 lei la 
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modificările și 
completările ulterioare 

40.000 lei; 
 

232. Art.41 pct. 8 Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilității, 
republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

 8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare 
anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a 
raportărilor contabile; 

- cea prevăzută la 
pct. 8, cu amendă 
de la 2.000 lei la 
5.000 lei; 
 

 

233. Art.41 pct. 9 Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilității, 
republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

9. nerespectarea prevederilor art. 10:  
(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii 
la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) revine 
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane 
care are obligaţia gestionării entităţii respective. 
(2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în 
compartimente distincte, conduse de către directorul economic, 
contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească 
această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii 
economice superioare. Prin persoană împuternicită să 
îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se 
înţelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii 
economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea 
contabilităţii entităţii. 
 
 
(3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de 
contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, 
încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit 
legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România.  
(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a 
reglementărilor contabile revine directorului economic, 
contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să 
îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din 
subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază 
de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice 
sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 
răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, 
potrivit legii şi prevederilor contractuale.     
 
(4^1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), 
răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora. 
Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste 
persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea 

- cele prevăzute la 
pct.  9, cu amendă 
de la 1.000 lei la 
10.000 lei; 

 



78 
 

contabilităţii revine acestora. În cazul în care contabilitatea 
este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) sau pe 
bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului 
civil*) cu persoane fizice care au studii economice superioare, 
răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor 
persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale. 
(5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată 
în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate 
cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie 
publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de 
servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor 
financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, 
autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Încheierea 
contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind 
achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor 
respective se face din fonduri publice cu această destinaţi;. 
 
  
 
şi 36^1:Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii 
financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. 

234. Art. 1 lit.b) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

“ vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât 
cele autorizate de primării, consilii judeţene sau prefecturi; 
            . 
 

Art.2 alin. (1) 
Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 
persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 

 

235. Art.1 lit.c) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

  c) condiţionarea vânzării unor mărfuri sau a prestării unor 
servicii de cumpărarea altor mărfuri ori de prestarea de servicii; 
 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 

 



79 
 

persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 

236. Art. 1 lit. d) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

 d) expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice 
alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu 
termenul de valabilitate expirat; 
 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 
persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 

 

237. Art. 1 lit. f) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

 f) nedeclararea de către operatorii economici la organele 
fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor 
de comision; 
 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 
persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 

 

238. Art. 1 lit. g) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

   g) omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de 
desfacere sau servire, de către operatorii economici a preţurilor 
şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor 
ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife; 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 
persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 
 

 

239. Art. 1 lit h) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

  h) neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea 
preferenţială, refuzul nejustificat al vânzării acestora sau al 
prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al 
operatorului economic; 
 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
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la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 
persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 
 

240. Art. 1 lit. i) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

  i) acumularea de mărfuri de pe piaţa internă în scopul creării 
unui deficit pe piaţă şi revânzării lor ulterioare sau al suprimării 
concurenţei loiale; 
 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 
persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 

 

241. Art. 1 lit. j) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

 j) depăşirea de către orice operator economic a adaosurilor 
maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea 
preţurilor de vânzare cu amănuntul; 
 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 
persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 

 

242. Art. 1 lit.k) Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaţiei 
împotriva activităţii ilicite 

  k) falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte 
produse, precum şi expunerea spre vânzare ori vânzarea de 
asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite. 

Contravenţiile 
prevăzute la art. 1 
săvârşite de către 
persoane fizice se 
sancţionează cu 
amendă de la 500 lei 
la 5.000 lei, iar dacă 
sunt săvârşite de 
persoane juridice, cu 
amendă de la 2.000 
lei la 20.000 lei. 

 

243. Art.336 alin. (1) 
lit. a) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

 a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele 
prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de 
radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni; 
 

Art.336 alin. (2) lit. 
d) cu amendă de la 
1.000 lei la 5.000 lei 
pentru persoanele 
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juridice încadrate în 
categoria 
contribuabililor 
mijlocii şi mari şi cu 
amendă de la 500 lei 
la 1.000 lei, pentru 
celelalte persoane 
juridice, precum şi 
pentru persoanele 
fizice, în cazul 
săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) 
lit. a); 

244. Art.336 alin. (1) 
lit. b) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a 
obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi 
veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în 
legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi 
veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; 

Art.336 alin (2) lit. 
d) cu amendă de la 
1.000 lei la 5.000 lei 
pentru persoanele 
juridice încadrate în 
categoria 
contribuabililor 
mijlocii şi mari şi cu 
amendă de la 500 lei 
la 1.000 lei, pentru 
celelalte persoane 
juridice, precum şi 
pentru persoanele 
fizice, în cazul 
săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) 
lit. b); 
 

 

245. Art.336 alin. (1) 
lit. d) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

 d) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei 
prevăzute la art. 118 alin. (7); 
 

Art. 336 alin (2) lit. 
b) cu amendă de la 
5.000 lei la 7.000 lei 
pentru persoanele 
juridice încadrate în 
categoria 
contribuabililor 
mijlocii şi mari şi cu 
amendă de la 1.000 
lei la 1.500 lei, 
pentru celelalte 
persoane juridice, 
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precum şi pentru 
persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) 
lit. d); 

246. Art.336 alin. (1) 
lit. e) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

   e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor 
de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la 
termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui A.N.A.F., 
precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a 
obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la 
solicitarea organului fiscal central în condiţiile art. 108 alin. (2); 

Art. 366 alin. (2) lit. 
c) cu amendă de la 
12.000 lei la 14.000 
lei pentru persoanele 
juridice încadrate în 
categoria 
contribuabililor 
mijlocii şi mari şi cu 
amendă de la 2.000 
lei la 3.500 lei, 
pentru celelalte 
persoane juridice, 
precum şi pentru 
persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) 
lit. e) ; 
 

 

247. Art.336 alin. (1) 
lit. f) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

 f) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a 
păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a 
datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice 
cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4); 

 Art. 366 alin. (2) 
lit. c) cu amendă de 
la 12.000 lei la 
14.000 lei pentru 
persoanele juridice 
încadrate în 
categoria 
contribuabililor 
mijlocii şi mari şi cu 
amendă de la 2.000 
lei la 3.500 lei, 
pentru celelalte 
persoane juridice, 
precum şi pentru 
persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) 
lit. f); 

 

248. Art.336 alin. (1) 
lit.g) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 

 g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile 
stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin. 

 Art. 366 alin. (2) 
lit. c) cu amendă de 
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procedura fiscală (8); 
    
 

la 12.000 lei la 
14.000 lei pentru 
persoanele juridice 
încadrate în 
categoria 
contribuabililor 
mijlocii şi mari şi cu 
amendă de la 2.000 
lei la 3.500 lei, 
pentru celelalte 
persoane juridice, 
precum şi pentru 
persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) 
lit. g); 

249. Art.336 alin. (1) 
lit. h) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

 h) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a 
informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 
59; 
 
 

  Art. 366 alin. (2) 
lit. c) cu amendă de 
la 12.000 lei la 
14.000 lei pentru 
persoanele juridice 
încadrate în 
categoria 
contribuabililor 
mijlocii şi mari şi cu 
amendă de la 2.000 
lei la 3.500 lei, 
pentru celelalte 
persoane juridice, 
precum şi pentru 
persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) 
lit.  h); 

 

250. Art.336 alin. (1) 
lit.s) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

 s) nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei 
fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de 
patrimoniu şi de venituri, potrivit art. 138 alin. (8); 

  Art. 366 alin. (2) 
lit. i) cu amendă de 
la 10.000 lei la 
50.000 lei în cazul 
săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) 
lit. s); 
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251. Art.336 alin. (1) 
lit. ş) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

 ş) efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către 
persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor 
intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest 
registru; 

 Art. 366 alin. (2) 
lit.  j) cu amendă de 
la 1.000 lei la 5.000 
lei în cazul săvârşirii 
faptei prevăzute la 
alin. (1) lit. ş); 
 

 

252. Art.337 alin. (1) 
lit.a) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor 
recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind 
taxa pe valoarea adăugată; 

Art.337 alin.(2) 
lit.a) 
cu amendă de la 
1.000 lei la 5.000 lei 

în cazul săvârșirii 
faptei prevăzute la 
lit. a); 

 

253. Art.337 alin.(1) 
lit.b) 

Legea nr. 207/2015 
privind Codul de 
procedura fiscală 

b) depunerea de declarații recapitulative incorecte ori 
incomplete; 

 

Art.337 alin.(2) 
lit.b) 
cu amendă de la 500 
lei la 1.500 lei în 

cazul săvârșirii 
faptei prevăzute la 
lit. b); 

 

254. Art. 28(1) lit.a) 
 

Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de 
terorism, cu modificările 

și completările ulterioare 

a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), (7) şi 
(8) şi la art. 6; 

-amendă de la 
10.000 lei la 30.000 
lei ; 
 

 

255. Art.28(1) lit.b) Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de 
terorism, cu modificările 

și completările ulterioare 

b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) teza a 
treia, art. 7 alin. (2), art. 11, 12, 13, 14, 15, art. 18 alin. (1), 
art. 19 - 21 şi la art. 24; 
 

- amendă de la 
15.000 lei la 50.000 
lei ‚ 
 

 

256. Art.16 lit.a) Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 

pieței produselor din 

    a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10; 
 
 

-cu amendă de la 
200 lei la 1.000 lei, 
pentru persoane 
fizice; 
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sectorul agricol, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

 
 

 
 
 
 

257. Art.16 lit.b) Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 

pieței produselor din 
sectorul agricol, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

b) transportul produselor achiziţionate de la producători 
agricoli, cu nerespectarea prevederilor art.11alin. (1) ; 
 

- cu amendă de la 
200 lei la 1.000 lei, 
pentru persoane 
fizice, şi cu amendă 
de la 6.000 lei la 
10.000 lei şi 
confiscarea 
cantităţilor de 
produse din sectorul 
agricol transportate, 
pentru persoane 
juridice; 
 

 

258. Art.16 lit.c) Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 

pieței produselor din 
sectorul agricol, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii 
agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de 
comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2);  
 

-  cu amendă de la 
3.000 lei la 4.000 lei; 
 

 

259. Art.16 lit.d) Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 

pieței produselor din 
sectorul agricol, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

   d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de 
vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de 
către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi 
(2); +- 

- cu amendă de la 
12.000 lei la 37.500 
lei ; 

 

260. Art.16 lit.e) Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 

pieței produselor din 
sectorul agricol, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

e) neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3);  - cu amendă de la 
100 lei la 300 lei; 
 

 

261. Art.16 lit.f) Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 

pieței produselor din 
sectorul agricol, cu 

f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole 
proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către 
persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, 
respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul 
agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie; 

- cu amendă de la 
15.000 lei la 22.500 
lei; 
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modificările și 
completările ulterioare 

262. Art.16 lit.g) Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 

pieței produselor din 
sectorul agricol, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau 
a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, 
cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi; 

- cu amendă de la 
15.000 lei la 22.500 
lei; 

 

263. Art.16 lit.h) Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a 

pieței produselor din 
sectorul agricol, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din 
producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor 
prezentei legi;  

- cu amendă de la 
7.500 lei la 15.000 
lei; 

 

264. Art.26 alin.(1) 
lit.a) 

OUG nr. 202/2008 privind 
punerea în aplicare a 

sancțiunilor 

internaționale, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

a) nerespectarea restricţiilor şi obligaţiilor prevăzute în actele 
internaţionale menţionate la art. 1 alin. (1), care sunt direct 
aplicabile, sau prin actele normative prevăzute la art. 4 alin. (2) 
- (4), dacă fapta nu constituie infracţiune; 

- cu amendă între 
10.000 lei şi 30.000 
lei şi confiscarea 
bunurilor destinate, 
folosite sau rezultate 
din contravenţie; 

 

265. Art.26 alin.(1) 
lit.b) 

OUG nr. 202/2008 privind 
punerea în aplicare a 

sancțiunilor 

internaționale, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 24 alin. (1), dacă 
fapta nu constituie infracţiune; 

- cu amendă între 
10.000 lei şi 30.000 
lei şi confiscarea 
bunurilor destinate, 
folosite sau rezultate 
din contravenţie; 

 

266. Art.26 alin.(1) 
lit.c) 

OUG nr. 202/2008 privind 
punerea în aplicare a 

sancțiunilor 

internaționale, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 
18 alin. (2) şi (3). 
 

- cu amendă între 
10.000 lei şi 30.000 
lei şi confiscarea 
bunurilor destinate, 
folosite sau rezultate 
din contravenţie 

 

267. Art.14(1) lit.e) OUG nr. 12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe 
filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din 

cereale, cu modificările și 
completările ulterioare 

e) transportul in scop comercial al cerealelor sau al produselor 
de panificatie, neinsotite de documentele prevazute de lege 
care sa justifice provenienta licita a acestora; 

- cu amenda de la 
3.000 lei la 5.000 lei 
, confiscarea marfii 
si a mijlocului de 
transport marfa 
utilizat in acest 
scop, daca acesta 
apartine 
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contravenientului 
sau daca nu exista 
contract legal de 
carausie; 
 

268. Art.651, lit. l) H.G. nr. 707/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Codului 
vamal al României 

l) depunerea declaraţiei vamale conţinând date incomplete sau 
inexacte, în cazul în care această faptă nu influenţează 
stabilirea drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate 
reprezentând impozite şi taxe ce se stabilesc la punerea în 
liberă circulaţie a mărfurilor dar produce efecte asupra aplicării 
măsurilor de politică comercială ori a altor dispoziţii stabilite 
prin reglementări speciale. 

de la 500 lei la 1500 
lei 

 

269. Art.7 lit.a) Legea nr.252/2003 
privind registrul unic de 
control 

Neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile 
generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are 
sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut la art. 6 alin. 
(2) şi (3) 

de la 500 lei la 1.000 
lei 

 

270. Art.7 lit.b) Legea nr.252/2003 
privind registrul unic de 
control 

Neprezentarea registrului unic de control la solicitarea 
organelor de control specializate, potrivit prevederilor art. 3 
alin. (1) 

de la 1.000 lei la 
2.000 lei 

 

271. Art. 73 pct. 5 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri 
decât cele prevăzute la art. 17, cu amendă de la 2.000 lei la 
10.000 lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii 
concurenţei nr. 21/1996, republicată; 

art. 73 pct. 5 
amendă 2.000 - 
10.000 lei în măsura 
în care nu sunt 
aplicabile 
prevederile Legii 
concurenţei nr. 
21/1996, 
republicată; 

 

272. Art. 73 pct. 6 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele 
prevăzute la art. 18 lit. a) - g), cu amendă de la 2.000 lei la 
10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare; 

art. 73 pct. 6 
amendă 2.000 - 
10.000 lei şi cu 
sistarea 
operaţiunilor de 
lichidare; 

 

273. Art. 73 pct. 8 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a 
documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat 
lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu 
amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei; 

art. 73 pct. 8 
amendă 2.000 - 
10.000 lei; 

 

274. Art. 73 pct. 9 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 
2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau 
de soldare, după caz; 

art. 73 pct. 9 
amendă 2.000 - 
10.000 lei şi cu 
sistarea vânzărilor 
de lichidare sau de 
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soldare, după caz; 

275. Art. 73 pct. 10 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele 
prevăzute la art. 27 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 
10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare; 

art. 73 pct. 10 
amendă 2.000 - 
10.000 lei şi cu 
sistarea vânzărilor 
de soldare; 

 

276. Art. 73 pct. 11 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a 
documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 26 
şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei; 

art. 73 pct. 11 
amendă 2.000 - 
10.000 lei; 

 

277. Art. 73 pct. 13 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

utilizarea denumirii "soldare/solduri/ 
soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu 
este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este 
definită de prezenta ordonanţă, cu amendă de la 2.000 lei la 
10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri; 

art. 73 pct. 13 
amendă - 2.000 - 
10.000 lei şi cu 
interzicerea 
practicării acestei 
denumiri; 

 

278. Art. 73 pct. 14 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la 
art. 36, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, iar veniturile 
realizate din aceste practici se confiscă şi se fac venit la bugetul 
de stat; 

art. 73 pct. 14 
amendă 10.000 - 
50.000 lei, iar 
veniturile realizate 
din aceste practici se 
confiscă şi se fac 
venit la bugetul de 
stat; 

 

279. Art. 73 pct. 17 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a 
prevederilor art. 41 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 
lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se confiscă 
şi se fac venit la bugetul de stat. 

art. 73 pct. 17 
amendă 2.000 - 
5.000 lei, iar 
veniturile realizate 
ilicit din această 
practică se confiscă 
şi se fac venit la 
bugetul de stat. 

 

280. Art. 73 pct. 18 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform 
prevederilor art. 43 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 
lei; 

art. 73 pct. 18 
amendă 1.000 - 
2.000 lei; 

 

281. Art. 73 pct. 19 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

nerespectarea prevederilor art. 49, cu amendă de la 2.000 lei la 
5.000 lei; 

art. 73 pct. 19 
amendă 2.000 - 
5.000 lei; 

 

282. Art. 73 pct. 22 O.G. nr. 99/2000  privind 
comercializarea 
produselor şi serviciilor de 

exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu 
amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă 
de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu 

art. 73 pct. 22 
amendă 2.000 - 
10.000 lei şi cu 
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piaţă interzicerea uneia dintre cele două activităţi; interzicerea uneia 
dintre cele două 
activităţi; 

283. Art. 270^3 alin. 
(1) 

LEGEA nr. 31/1990  legea 
societăţilor 

Încălcarea prevederilor art. 74 
 

art. 270^3 alin. (1) 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei. 

 

284. Art. 270^3 alin. 
(2) 

LEGEA nr. 31/1990  legea 
societăţilor 

Încălcarea prevederilor art. 131 alin. (4)  art. 270^3 alin. (1) 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei. 

 

285. Art. 4 lit. a) H.G. nr. 1259/2010 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 
924/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 
privind plăţile 
transfrontaliere în 
Comunitate şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2.560/2001 
 

a) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a 
obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) din regulament, 
referitoare la nivelul comisioanelor percepute pentru plăţi 
transfrontaliere de până la 50.000 euro, cu amendă de la 8.000 
lei la 10.000 lei;    

art. 4 lit. a)  
amendă 8.000 - 
10.000 lei 

 

286. Art. 4 lit. b) H.G. nr. 1259/2010 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 
924/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 
privind plăţile 
transfrontaliere în 
Comunitate şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2.560/2001 
 

b) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a 
obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) din regulament, 
referitoare la identificarea plăţii naţionale corespunzătoare, cu 
amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; 

art. 4 lit. b)  
amendă 5.000 - 
7.000 lei 

 

287. Art. 4 lit. c) H.G. nr. 1259/2010 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 
924/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 
privind plăţile 

c) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a 
oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din 
regulament, referitoare la comunicarea datelor şi a elementelor 
prevăzute de respectivul articol, în modalitatea prevăzută în 
acesta, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; 

art. 4 lit. c)  
amendă 5.000 - 
7.000 lei 
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transfrontaliere în 
Comunitate şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2.560/2001 

288. Art. 4 lit. d) H.G. nr. 1259/2010 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 
924/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 
privind plăţile 
transfrontaliere în 
Comunitate şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2.560/2001 

d) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a 
oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din 
regulament, referitoare la situaţiile în care pot fi percepute 
comisioane suplimentare, la stabilirea unor comisioane adecvate 
şi în acord cu costurile, la stabilirea acestor comisioane de 
comun acord cu utilizatorul serviciilor de plată, precum şi la 
informarea, în timp util, a utilizatorului serviciilor de plată cu 
privire la valoarea comisioanelor suplimentare, cu amendă de la 
6.000 lei la 8.000 lei; 

art. 4 lit. d)  
amendă 6.000 - 
8.000 lei 

 

289. Art. 4 lit. e) H.G. nr. 1259/2010 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 
924/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 
privind plăţile 
transfrontaliere în 
Comunitate şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2.560/2001 

e) nerespectarea de către furnizorii de bunuri şi servicii a 
oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din 
regulament, referitoare la comunicarea datelor prevăzute în 
respectivul articol, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; 

art. 4 lit. e) 
amendă 5.000 - 
7.000 lei 

 

290. Art. 4 lit. f) H.G. nr. 1259/2010 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 
924/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 
privind plăţile 
transfrontaliere în 
Comunitate şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2.560/2001 

f) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a 
oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 6 din regulament, 
cu privire la cuantumul comisionului interschimb multilateral 
pentru operaţiunile transfrontaliere de debitare directă, cu 
amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei; 

art. 4 lit. f)  
amendă 8.000 - 
10.000 lei 

 

291. Art. 4 lit. g) H.G. nr. 1259/2010 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 

g) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a 
oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 din regulament, 
cu privire la cuantumul comisionului interschimb multilateral 

art. 4 lit. g)  
amendă 8.000 - 
10.000 lei 
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Regulamentului (CE) nr. 
924/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 
privind plăţile 
transfrontaliere în 
Comunitate şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2.560/2001 

pentru operaţiunile naţionale de debitare directă, cu amendă de 
la 8.000 lei la 10.000 lei; 

292. Art. 4 lit. h) H.G. nr. 1259/2010 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 
924/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 
privind plăţile 
transfrontaliere în 
Comunitate şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2.560/2001 

h) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a 
obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (4) din regulament, 
referitoare la respectarea oricăreia dintre cerinţele prevăzute la 
art. 8 alin. (1) şi (2) din regulament, după adoptarea de către 
România a monedei euro, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 
lei. 

art. 4 lit. h)  
amendă 8.000 - 
10.000 lei 

 

293. Art. 45 LEGEA nr.  26/1990  
privind registrul 
comerţului 
 

Comercianţii persoane fizice şi reprezentanţii asociaţiilor 
familiale şi ai persoanelor juridice, care nu se conformează 
obligaţiilor prevăzute la art. 29, vor fi sancţionaţi de organele 
de control ale Ministerului Finanţelor Publice cu amendă de la 
500 lei la 1.000 lei, iar în cazul înscrierii unor date false, se vor 
aplica dispoziţiile corespunzătoare din legea penală. 

art. 45 
cu amendă de la 500 
lei la 1.000 lei, iar în 
cazul înscrierii unor 
date false, se vor 
aplica dispoziţiile 
corespunzătoare din 
legea penală 

 

294. Art.  5 alin. (1) lit. 
a) 

H.G. nr. 128/1994, 
privind unele măsuri 
pentru asigurarea 
condiţiilor de dezvoltare 
fizică şi morală a elevilor 
şi studenţilor 

 Încălcarea prevederilor art. 1, 2 art. 5 alin. (1) lit. a) 
amendă de la 50 lei 
la 100 lei. 
 

 

295. Art.  5 alin. (1) lit. 
b) 

H.G. nr. 128/1994, 
privind unele măsuri 
pentru asigurarea 
condiţiilor de dezvoltare 
fizică şi morală a elevilor 
şi studenţilor 

  Încălcarea prevederilor art. 3 Art. 5 alin. (1) lit. 
b) 
amendă de la 5 lei la 
10 lei. 
 

 

296. Art. 24 lit. a) LEGEA nr. 15/1994, 
privind amortizarea 

înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform 
prezentei legi, nu se încadrează în această categorie 

art. 25, lit. b) 
amendă de la 500 lei 
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capitalului imobilizat în 
active corporale şi 
necorporale 

la 1.500 lei.  

297. Art. 24 lit. b) LEGEA nr. 15/1994, 
privind amortizarea 
capitalului imobilizat în 
active corporale şi 
necorporale 

calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării 
mijloacelor fixe exceptate conform art. 5; 

art. 25 lit.b)  
amendă de la 500 lei 
la 1.500 lei.  

 

298. Art. 24 lit. c) LEGEA nr. 15/1994, 
privind amortizarea 
capitalului imobilizat în 
active corporale şi 
necorporale 

aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe 
altele decât cele stabilite conform prevederilor legale;  

art. 25, lit. a) 
amendă de la 300 lei 
la 1.000 lei 

 

299. Art. 24, lit. d) LEGEA nr. 15/1994, 
privind amortizarea 
capitalului imobilizat în 
active corporale şi 
necorporale 

înregistrarea unor valori de intrare a mijloacelor fixe altele 
decât cele stabilite conform prevederilor legale;  

art. 25, lit. a) 
amendă de la 300 lei 
la 1.000 lei 

 

300. Art. 24. lit. e) LEGEA nr. 15/1994, 
privind amortizarea 
capitalului imobilizat în 
active corporale şi 
necorporale 

modificarea, pe parcursul duratei normale de funcţionare a 
mijlocului fix, a duratei şi a regimului de amortizare, stabilite 
conform art. 8, 18 şi 19.  

art. 25, lit. b) 
amendă de la 500 lei 
la 1.500 lei.  

 

301. Art. 337 (1) LEGEA nr. 85/2014 privind 
procedura insolvenţei 

nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (3) constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 
30.000 lei.  

art. 337 alin. (1) 
amendă de la 10.000 
lei la 30.000 lei.  
 

 

302. Art. 14 alin. (1) 
lit. d) 

LEGEA nr. 52/2011 
privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de 
zilieri 

încălcarea prevederilor art. 7, cu amendă de 20.000 lei şi 
interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a 
beneficiarului 
 

art. 14 alin. (1) lit. 
d) 
amendă 20.000 lei;  
 

 

303. Art. 3 alin (1) lit. 
a) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale 
de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. 
(1) 

art. 3 alin (2) lit. b) 
amendă de la 5.000 
lei la 15.000 lei; 
 

 

304. Art. 3 alin (1) lit. 
b) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1) art. 3 alin (2) lit. b) 
 amendă de la 5.000 
lei la 15.000 lei; 

 

305. Art. 3 alin (1) lit. 
c) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 

distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor 
de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera 
fraude 

art. 3 alin (2) lit. c) 
amendă de la 20.000 
lei la 50.000 lei; 
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plată  

306. Art. 3 alin (1) lit. 
d) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) de a 
accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al 
cardurilor de credit; 

art. 3 alin (2) lit. c) 
amendă de la 20.000 
lei la 50.000 lei; 

 

307. Art. 3 alin (1) lit. 
e) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a 
accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de 
credit; 

art. 3 alin (2) lit. a) 
amendă de la 5.000 
lei la 7.500 lei; 

 

308. Art. 3 alin (1) lit. 
f) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

refuzul instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa 
sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii 
cardurilor de debit şi cardurilor de credit; 

art. 3 alin (2) lit. c) 
amendă de la 20.000 
lei la 50.000 lei; 

 

309. Art. 3 alin (1) lit. 
g) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

lipsa afişării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informaţiilor 
privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a 
costurilor serviciului 

art. 3 alin (2) lit. b) 
amendă de la 5.000 
lei la 15.000 lei; 

 

310. Art. 3 alin (1) lit. 
h) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

refuzul băncilor acceptante de carduri de a instala terminale de 
plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) 

art. 3 alin (2) lit. c) 
amendă de la 20.000 
lei la 50.000 lei; 

 

311. Art. 3 alin (1) lit. 
i) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

lipsa asigurării infrastructurii şi a dotărilor necesare pentru 
acordarea avansurilor în numerar la terminalele de plată de 
către băncile acceptante de carduri; 

art. 3 alin (2) lit. c) 
amendă de la 20.000 
lei la 50.000 lei; 

 

312. Art. 3 alin (1) lit. 
j) 

O.U.G. nr. 193/2002 
privind introducerea 
sistemelor moderne de 
plată 

nerespectarea dispoziţiilor art. 2^1 şi 2^2 art. 3 alin (2) lit. d) 
amendă de la 10.000 
lei la 200.000 lei; 

 

313. Art. 23 Legea nr. 672/2002 
privind auditul public 
intern, republicată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

ART. 23 – Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă 
de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: 
a) încălcarea obligaţiei de a asigura cadrul organizatoric şi 
funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, 
potrivit prevederilor art. 11 lit. a); 
„ART. 11 – Compartimentul de audit public intern se organizează 
astfel: 
a) conducătorul instituţiei publice sau, în cazul altor entităţi 
publice, organul de conducere colectivă are obligaţia asigurării 
cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării 
activităţii de audit public intern;” 
 
b) încălcarea obligaţiei de a elabora norme de audit public 
intern specifice entităţii publice, precum şi neprezentarea lor 

se sancţionează cu 
amendă de la 3.000 
lei la 5.000 lei 
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spre avizare, potrivit prevederilor art. 13 lit. a); 
„ART. 13 – Atribuţiile compartimentului de audit public intern 
sunt: 
a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în 
care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul 
entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea 
sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;” 
 
c) încălcarea obligaţiei de a elabora proiectul planului de audit 
public intern, conform prevederilor art. 13 lit. b); 
„ART. 13 – Atribuţiile compartimentului de audit public intern 
sunt: 
b) elaborează proiectul planului multianual de audit public 
intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, 
proiectul planului anual de audit public intern;” 
 
d) refuzul personalului de execuţie sau de conducere, implicat 
în activitatea auditată, de a prezenta documentele solicitate cu 
ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, în 
conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3); 
„ART. 18 – (3) Personalul de conducere şi de execuţie din 
structura auditată are obligaţia să ofere documentele şi 
informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot 
sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public 
intern.” 
 
e) nerespectarea prevederilor referitoare la numirea/destituirea 
conducătorului compartimentului de audit public intern, 
respectiv la numirea/revocarea auditorilor interni, în 
conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2), respectiv ale art. 
20 alin. (2). 
„ART. 12 – (2) Conducătorul compartimentului de audit public 
intern este numit/destituit de către conducătorul 
entităţii/structurii asociative, cu avizul UCAAPI; pentru 
entităţile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub 
autoritatea altor entităţi publice, numirea/destituirea se face 
cu avizul entităţii publice ierarhic superioare, în condiţiile legii. 
ART. 20 – (2) Numirea sau revocarea auditorilor interni se face 
de către conducătorul entităţii publice, respectiv de către 
organul colectiv de conducere, cu avizul conducătorului 
compartimentului de audit public intern.” 

314. Art. 10 - 15 Legea nr. 158/2008  
privind publicitatea 

ART. 10 – (1) Nerespectarea de către comercianţi a prevederilor 
art. 4 şi 6 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă 

se sancţionează cu 
amendă de la 3.000 
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înşelătoare şi publicitatea 
comparativă, republicată 

de la 3.000 lei la 30.000 lei. 
„ART. 4 – Publicitatea înşelătoare este interzisă. 
ART. 6 – Publicitatea comparativă este considerată legală 
dacă îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 
    a) nu este înşelătoare, potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. 
b) şi ale art. 5 din prezenta lege, precum şi ale art. 5 - 7 
din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor, cu modificările 
ulterioare; 

ART. 3 – În sensul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 
    b) publicitate înşelătoare - publicitatea care, în 
orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce 
sau poate induce în eroare persoanele cărora i se 
adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din 
cauza caracterului înşelător, poate afecta 
comportamentul economic al acestora sau care, din 
acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un 
concurent; 

ART. 5 – Pentru a determina dacă publicitatea este 
înşelătoare trebuie să se ia în considerare toate 
aspectele acesteia, în special orice informaţie 
conţinută de aceasta cu privire la: 
    a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum 
sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuţie, 
compoziţia, metoda şi data fabricaţiei bunurilor ori 
a prestării serviciilor, dacă acestea corespund 
scopului lor, destinaţia, cantitatea, parametrii 
tehnico-funcţionali, originea geografică sau 
comercială, rezultatele aşteptate ca urmare a 
utilizării lor ori rezultatele şi caracteristicile 
esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate 
asupra bunurilor ori a serviciilor; 
    b) preţul sau modul de calcul al preţului şi 
condiţiile în care se distribuie bunurile ori se 
prestează serviciile; 
    c) natura, atribuţiile şi drepturile comerciantului 
care îşi face publicitate, cum ar fi: identitatea şi 
bunurile sale, calificările şi deţinerea drepturilor de 
proprietate industrială, comercială sau intelectuală 

lei la 30.000 lei 
 
art. 13. 
 se sancţionează cu 
amendă de la 6.000 
lei la 60.000 lei 
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ori premiile şi distincţiile acestuia. 

Legea nr. 363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia 
cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 

consumatorilor, cu modificările și completările 
ulterioare 
ART. 5 – Practicile comerciale înşelătoare pot fi 
acţiuni înşelătoare sau omisiuni înşelătoare. 
ART. 6 – (1) O practică comercială este considerată 
ca fiind acţiune înşelătoare dacă aceasta conţine 
informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv în 
prezentarea generală, induce în eroare sau este 
susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, 
astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie 
este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o 
decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-
o, chiar dacă informaţiile sunt, în fapt, corecte în 
raport cu unul sau mai multe dintre următoarele 
elemente: 
    a) existenţa sau natura produsului; 
    b) principalele caracteristici ale produsului, cum 
ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, 
fabricarea, compoziţia, accesoriile, asistenţa 
acordată după vânzare şi instrumentarea 
reclamaţiilor, modul şi data fabricaţiei sau prestării, 
livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, 
utilizarea, cantitatea, specificaţiile, originea 
geografică sau comercială, rezultatele care se pot 
obţine din utilizarea sa, rezultatele şi 
caracteristicile esenţiale ale testelor sau 
controalelor efectuate asupra produsului; 
    c) perioada pentru care comerciantul se 
angajează, motivele utilizării practicii comerciale şi 
natura desfăşurării vânzării, precum şi toate 
declaraţiile sau toate simbolurile care ar induce o 
legătură între produs sau comerciant şi o 
sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect; 
    d) preţul sau modul de calcul al preţului ori 
existenţa unui avantaj specific al preţului; 
    e) necesitatea service-ului, a unei piese separate, 
a înlocuirii sau a reparării; 
    f) natura, competenţele şi drepturile 
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comerciantului sau ale reprezentantului său, cum ar 
fi: identitatea şi patrimoniul, calificările sale, 
statutul, autorizarea, afilierea sau legăturile sale, 
drepturile de proprietate industrială, de autor sau 
comercială ori recompense şi distincţii primite; 
    g) drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a 
beneficia de reparare, de înlocuire sau de restituire 
a contravalorii ca urmare a rezoluţiunii contractului, 
astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 449/2003 
privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate 
acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poate 
întâmpina. 
    (2) O practică comercială este, de asemenea, 
considerată ca fiind acţiune înşelătoare dacă, în 
contextul prezentării situaţiei de fapt, ţinând cont 
de toate caracteristicile şi circumstanţele, 
determină sau este susceptibilă să determine 
consumatorul mediu să ia o decizie de 
tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o. În acest 
caz, acţiunea înşelătoare este determinată de: 
    a) orice activitate de comercializare privind 
produsul, inclusiv publicitatea comparativă, creând o 
confuzie cu alt produs, marca, numele sau cu alte 
semne distinctive ale unui concurent; 
    b) nerespectarea de către comerciant a 
obligaţiilor prevăzute în codul de conduită pe care s-
a angajat să îl respecte, dacă: 
    (i) angajamentul său nu este o aspiraţie, ci este 
ferm şi poate fi verificat; 
    (ii) acesta indică, în cadrul unei practici 
comerciale, că s-a angajat să respecte codul. 
ART. 7 
    (1) O practică comercială este considerată ca fiind 
omisiune înşelătoare dacă, în contextul prezentării 
situaţiei de fapt, ţinând cont de toate 
caracteristicile şi circumstanţele acesteia, precum şi 
de limitele mijloacelor de comunicare utilizate 
pentru transmiterea informaţiei omite o informaţie 
esenţială necesară consumatorului mediu, ţinând 
cont de context, pentru luarea unei decizii de 
tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi, prin 
urmare, determină sau este susceptibilă să 
determine luarea de către consumator a unei decizii 
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de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o. 
    (2) O practică comercială este, de asemenea, 
considerată ca fiind omisiune înşelătoare atunci 
când, ţinând cont de aspectele prevăzute la alin. (1), 
un comerciant ascunde sau oferă într-un mod neclar, 
neinteligibil, ambiguu ori în contratimp o informaţie 
esenţială sau nu indică intenţia comercială a 
practicii, în cazul în care aceasta nu rezultă deja din 
context, şi când, în oricare dintre cazuri, 
consumatorul mediu este determinat sau este 
susceptibil a fi determinat să ia o decizie de 
tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o. 
    (3) În cazul în care mijloacele de comunicare 
utilizate pentru transmiterea practicilor comerciale 
impun limite în spaţiu sau în timp, în momentul 
determinării practicii ca fiind sau nu omisiune 
înşelătoare, se va ţine cont de aceste limite, precum 
şi de orice măsuri luate de către comerciant în 
vederea punerii informaţiei la dispoziţia 
consumatorului prin alte mijloace. 
    (4) În cazul unei invitaţii de a cumpăra, 
următoarele informaţii sunt considerate esenţiale, 
dacă nu rezultă deja din context: 
    a) caracteristicile principale ale produsului, 
ţinând cont de mijlocul de comunicare utilizat şi de 
produs; 
    b) sediul şi celelalte date de identificare ale 
comerciantului şi, în cazul în care acţionează pe 
seama altui comerciant, sediul şi celelalte date de 
identificare ale acestuia; 
    c) preţul cu toate taxele incluse sau, dacă preţul 
nu poate fi în mod rezonabil calculat în avans, 
ţinând cont de natura produsului, modalitatea de 
calcul al acestuia. De asemenea, unde este cazul, 
toate costurile adiţionale pentru transport, livrare 
sau taxele poştale ori, în cazul în care aceste 
cheltuieli nu pot fi, în mod rezonabil, calculate în 
avans, precizarea că pot exista costuri adiţionale ce 
trebuie suportate de consumator; 
    d) modalităţile de plată, livrare, executare şi 
cercetare a reclamaţiilor, dacă acestea diferă de 
condiţiile cerute de diligenţa profesională; 
    e) pentru produsele şi tranzacţiile ce implică un 
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drept de renunţare sau de reziliere, menţionarea 
acestui drept. 
    (5) Informaţiile prevăzute în legislaţie, care se 
referă la prezentările comerciale, inclusiv la 
publicitate sau comercializare, sunt esenţiale. Lista 
nelimitativă a acestora este cuprinsă în anexa nr. 2. 

b) compară bunuri sau servicii care răspund aceloraşi 
nevoi ori sunt destinate aceloraşi scopuri; 
c) compară, în mod obiectiv, una sau mai multe 
caracteristici esenţiale, relevante, verificabile şi 
reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care 
pot include şi preţul; 
d) nu discreditează sau denigrează mărcile, denumirile 
comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, 
activităţi ori situaţia unui concurent; 
e) în cazul produselor cu denumire de origine, se referă, 
în fiecare caz, la produse cu aceeaşi denumire; 
f) nu profită în mod neloial de reputaţia unei mărci, a 
unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive 
ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor 
concurente; 
    g) nu prezintă bunuri sau servicii ca imitaţii ori 
reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă 
ori o denumire comercială protejată; 
    h) nu creează confuzie între comercianţi, între cel 
care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărci, 
denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori 
servicii ale celui care îşi face publicitate şi cele ale unui 
concurent. 

(2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se 
fac de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice sau, după 
caz, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 
 
ART. 11 
    (1) În cazul în care se constată încălcarea de către 
comerciantul care îşi face publicitate a dispoziţiilor prevăzute la 
art. 4 şi 6, ţinând cont de toate interesele implicate în cauză şi, 
în special, de interesul public, Ministerul Finanţelor Publice sau, 
după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
poate dispune, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale 
prevăzute la art. 10 alin. (1), următoarele măsuri 
complementare: 
    a) încetarea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii 
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comparative ilegale; 
    b) interzicerea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii 
comparative care contravine prevederilor prezentei legi, în 
cazul în care nu a fost încă adusă la cunoştinţă publicului, însă 
acest lucru este iminent. 
    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică fără a fi necesar 
să existe o dovadă a unui prejudiciu real, a intenţiei ori a 
neglijenţei celui care îşi face publicitate. 
    (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi luate prin intermediul 
unei proceduri accelerate, în sensul că acestea vor fi îndeplinite 
de comerciantul contravenient în termen de 5 zile de la data 
înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare şi 
de sancţionare a contravenţiei prin care măsurile au fost 
dispuse. 
 
ART. 12 
    (1) În vederea eliminării efectelor de durată ale publicităţii 
înşelătoare sau ale publicităţii comparative ilegale a cărei 
încetare, respectiv interzicere, a fost dispusă printr-un proces-
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, care nu a 
fost contestat, ori printr-o hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus o astfel de măsură, 
Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin reprezentanţi 
împuterniciţi, va solicita comerciantului în cauză: 
    a) publicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei sau a hotărârii judecătoreşti, integral ori în 
extras; 
    b) publicarea unei declaraţii rectificative care să cuprindă 
datele de identificare a comerciantului contravenient, 
contravenţia săvârşită, data la care a fost săvârşită, precum şi 
măsurile dispuse. 
    (2) Publicarea se va face, în toate cazurile, de către şi pe 
cheltuiala comerciantului contravenient, atât prin intermediul 
unui ziar de largă circulaţie, cât şi prin intermediul mijlocului 
de comunicare folosit pentru difuzarea anunţului publicitar 
interzis, în termen de 5 zile de la data comunicării. 
 
ART. 13 
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 12, precum şi a 
obligaţiei prevăzute la art. 9 constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 60.000 lei. 

ART. 9 



101 
 

    (1) La sesizarea comercianţilor ori a consumatorilor, a 
asociaţiilor şi a organizaţiilor care au interes legitim sau 
din oficiu, Ministerul Finanţelor Publice ori, după caz, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, 
prin reprezentanţii săi, va solicita comerciantului care îşi 
face publicitate să furnizeze toate dovezile necesare 
privind exactitatea afirmaţiilor, a indicaţiilor ori a 
prezentărilor din anunţul publicitar. 
    (2) Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice sau, 
după caz, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor solicită comercianţilor care îşi fac 
publicitate dovezi potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), 
luând în considerare interesele legitime ale acestor 
comercianţi, precum şi cele ale comercianţilor ori ale 
consumatorilor prejudiciaţi, după caz. 
    (3) Comerciantul care îşi face publicitate este obligat 
să pună la dispoziţia reprezentanţilor Ministerului 
Finanţelor Publice sau, după caz, ai Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, la termenele şi în 
forma stabilite de acestea, toate documentele, datele şi 
informaţiile care să probeze exactitatea afirmaţiilor 
conţinute în anunţul publicitar. 
    (4) În cazul publicităţii comparative, comerciantul care 
îşi face publicitate este obligat să prezinte, cu celeritate, 
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice sau, 
după caz, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor dovezile, documentele, datele şi 
informaţiile prevăzute în prezentul articol. 
    (5) În cazul în care dovezile solicitate nu sunt 
prezentate de comerciant ori prezentarea dovezilor se 
face de către acesta după expirarea termenului stabilit 
de Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, de 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
ori dacă aceste dovezi sunt considerate incomplete sau 
insuficiente, afirmaţiile din anunţul publicitar în cauză 
vor fi considerate inexacte. 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţii 
împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, ai 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 
 
ART. 14 
    (1) În situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice ori, după 
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caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
dispun, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. a), încetarea 
publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative ilegale, 
vor comunica de îndată măsura respectivă Consiliului Naţional al 
Audiovizualului. 
    (2) Potrivit competenţelor ce îi revin, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului verifică dacă respectiva publicitate înşelătoare 
sau comparativă ilegală este difuzată printr-un serviciu de 
programe audiovizuale, în cadrul unei comunicaţii comerciale 
audiovizuale. 
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), Consiliul Naţional al 
Audiovizualului va dispune, prin decizie, potrivit competenţelor 
ce îi revin, oprirea de la difuzare a respectivei comunicaţii 
comerciale audiovizuale, va monitoriza aplicarea deciziei şi, în 
caz de nerespectare, va aplica sancţiunile Legii nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (4) În situaţia în care Consiliul Naţional al Audiovizualului 
apreciază că o comunicaţie comercială audiovizuală conţine 
elementele unei publicităţi înşelătoare ori comparative ilegale, 
acesta va sesiza Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
 
ART. 15 
Prevederile art. 10, 11 şi 13 referitoare la contravenţii se 
completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29. 

315. Art. 591, 644 și 
art. V 

Ordonanţa de urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa 
corporativă a 
întreprinderilor publice, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

ART. 591 
(1) Neîndeplinirea de către autoritatea publică tutelară a obligaţiilor prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), art. 5 alin. (8), art. 29 alin. (7), art. 57 
alin. (2) şi art. 58 alin. (1) teza a doua constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu avertisment sau amendă de la 3.000 la 5.000 lei. 
ART. 3 – Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: 
1. la regiile autonome: 
a) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de 
internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator 
sau director aflaţi pe lista scurtă; 
ART. 3 – Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: 
2. la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): 
c) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de 
internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator 
sau director înscrişi pe lista scurtă; 
ART. 2 – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai 
jos au următoarele semnificaţii: 
2. întreprinderi publice: 
b) companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate 

ART. 644 
4) se sancţionează cu 
amendă de la 5.000 
la 10.000 lei. 
 
5) se sancţionează cu 
amendă de la 2.000 
la 5.000 lei. 
 
6) se sancţionează cu 
amendă de 2.000 lei. 
 
V - se sancţionează 
cu amendă de la 
5.000 la 10.000 lei 
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administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine 
controlul; 
ART. 5 – (8) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se 
publică prin grija autorităţii publice tutelare cel puţin în două ziare economice 
şi/sau financiare cu largă răspândire şi, prin grija preşedintelui consiliului de 
administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să 
includă condiţiile care trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 
acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, 
tratamentului egal şi transparenţei. 
ART. 29 – (7) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se 
publică, prin grija autorităţii publice tutelare sau, după caz a preşedintelui 
consiliului de administraţie sau supraveghere, cel puţin în două ziare economice 
şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii 
publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi 
criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea 
principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în 
considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, 
asigurându-se totodată o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de 
administraţie. 
ART. 57 – (2) Structurile de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţii publice 
tutelare raportează indicatorii de performanţă monitorizaţi la întreprinderile 
publice de către Ministerul Finanţelor Publice, trimestrial, până la sfârşitul lunii 
următoare trimestrului precedent. 
ART. 58 – (1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport 
privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub 
autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a 
autorităţii publice tutelare până la sfârşitul lunii iunie a anului în curs. 
(2) Neîndeplinirea de către preşedintele consiliului de administraţie sau 
supraveghere a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (8), art. 18 alin. (7), art. 29 
alin. (7), art. 35 alin. (6) şi art. 39 alin. (3) constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu avertisment sau amendă de la 2.000 la 4.000 lei. 
ART. 5 – (8) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se 
publică prin grija autorităţii publice tutelare cel puţin în două ziare economice 
şi/sau financiare cu largă răspândire şi, prin grija preşedintelui consiliului de 
administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să 
includă condiţiile care trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 
acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, 
tratamentului egal şi transparenţei. 
ART. 18 – (7) Anunţul privind selecţia directorilor se publică, prin grija 
preşedintelui consiliului de administraţie, cel puţin în două ziare economice 
şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii 
publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi 
criteriile de evaluare a acestora. Selecţia va fi efectuată cu respectarea 
principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării 
răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii 
regiei autonome. 
ART. 29 – (7) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se 
publică, prin grija autorităţii publice tutelare sau, după caz a preşedintelui 
consiliului de administraţie sau supraveghere, cel puţin în două ziare economice 
şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii 
publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi 
criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea 
principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în 
considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, 
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asigurându-se totodată o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de 
administraţie. 
ART. 35 – (6) Anunţul privind selecţia directorilor se publică, prin grija 
preşedintelui consiliului de administraţie, în cel puţin două ziare economice 
şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii 
publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi 
criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea 
principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. 
ART. 39 – (3) Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi 
directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de 
supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum 
şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi 
director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin 
grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere. 
(3) Neîndeplinirea de către preşedintele consiliului de administraţie sau 
supraveghere a obligaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) se sancţionează cu 
avertisment sau amendă de la 1.000 la 3.000 lei. 
ART. 51 – (1) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de 
administraţie sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina 
proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, 
următoarele documente şi informaţii: 
    a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de 
la data adunării; 
    b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; 
    c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea 
semestrului; 
    d) raportul de audit anual; 
    e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de 
administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de 
supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei 
acestora; 
    f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de 
supraveghere; 
    g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate 
administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere 
şi membrilor directoratului în cursul anului financiar; 
    h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a 
fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. 
(4) Dacă prin actul de constatare a contravenţiei sunt prevăzute măsuri de 
remediere a situaţiei, stabilindu-se şi un termen în acest scop, neîndeplinirea 
măsurilor dispuse, în termenul stabilit, cu vinovăţie, constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă a cărei limită minimă şi, respectiv, a cărei limită 
maximă sunt dublul limitelor amenzii prevăzute de lege pentru contravenţia în 
legătură cu care s-au dispus măsuri de îndreptare. 
(5) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se 
realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
 
ART. 644 
 (4) Nerespectarea de către conducătorul autorităţii publice tutelare a 
termenului de declanşare a selecţiei prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile 
publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. 
    (1) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, 
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procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în 
termen de 45 de zile de la vacantare. 
 (5) Nerespectarea de către preşedintele consiliului de administraţie sau al 
consiliului de supraveghere a termenului de declanşare a selecţiei prevăzut la 
alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 
5.000 lei. 
    (2) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura 
de selecţie se declanşează, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie 
sau supraveghere, în termen de 30 de zile de la vacantare. 
 (6) Nerespectarea de către persoana responsabilă a termenului prevăzut la alin. 
(3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.000 lei. 
    (3) Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau 
supraveghere şi directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la 
declanşare. 
 
ART. V 
 (2) Nerespectarea de către conducătorul autorităţii publice tutelare a 
termenului de declanşare a selecţiei prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile 
publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. 
(1) Pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanşată procedura de 
selecţie a membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de 
supraveghere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, se declanşează procedura de selecţie, prin grija autorităţii publice 
tutelare, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor 
metodologice prevăzute la art. IV. 
ART. IV 
    Normele metodologice prevăzute la art. 3^1 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi." 

316. Art. 12 alin. (1) și 
(2) 

Legea nr. 70/2015 pentru 
întărirea disciplinei 
financiare privind 
operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor 
moderne de plată, cu 

modificările și 
completările ulterioare 

ART. 12 – (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi (3), 
art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 9 şi 10 constituie contravenţii, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 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, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care 
depăşeşte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, 
dar nu mai puţin de 100 lei. 
ART. 1 - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 
liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod 
independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de 
la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin 
instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii. 
ART. 3 
(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru 
facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, 
în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor 
pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai 
mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei. 

se sancţionează, prin 
derogare de la 
prevederile art. 8 
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, cu 
amendă de 10% din 
suma 
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(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi 
servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, 
de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la 
art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, 
către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de 
tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care 
depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără 
numerar. 
ART. 4 
(1) Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la 
art. 1 alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri 
de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de 
bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 
10.000 lei de la o persoană. 
(2) Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile 
de încasări în numerar prevăzute la alin. (1), cu o valoare mai mare de 10.000 
lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, 
primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de 
bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei. 
(4) Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 
alin. (1), către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de 
bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte 
drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu 
încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile 
fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 
10.000 lei. 
ART. 9 
(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, 
aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori 
mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash 
and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, 
respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi 
restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. 
(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, 
neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente 
poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest 
plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin 
excepţie, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe 
propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face 
integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită. 
ART. 10 – Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, 
altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul 
instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a 
României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate 
către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a 
transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării 
de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, 
se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie. Sunt 
interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai 
mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 
lei. 
Art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
(1) Amenda contravenţională are caracter administrativ. 
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei, iar limita maximă 

încasată/plătită care 
depăşeşte plafonul 
stabilit de prezentul 
capitol pentru 
fiecare tip de 
operaţiune, dar nu 
mai puţin de 100 lei. 
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nu poate depăşi: 
    a) 100.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă; 
    b) 50.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului; 
    c) 5.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor 
judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
    d) 2.500 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate 
cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor 
aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor 
privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele 
locale. 
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu 
legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale. 
(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art. 11 alin. (1) şi (2) constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei. 
ART. 6 – Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către 
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar. 
ART. 1 - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 
liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod 
independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de 
la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin 
instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii. 
ART. 11 
    (1) Se interzice persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să elibereze 
persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 8 sume în numerar peste plafonul 
stabilit la art. 3 alin. (1) lit. c), pe fiecare persoană şi tranzacţie, cu excepţia 
operaţiunilor prevăzute la art. 5. 
ART. 1 – (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică Trezoreriei Statului, 
instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, instituţiilor 
care prestează servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României sau 
autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca 
Naţională a României, potrivit legii, instituţiilor financiare nebancare şi 
entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, 
pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate, 
precum şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc. 
ART. 1 - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 
liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod 
independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de 
la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin 
instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii. 
ART. 8 – Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au 
casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit aplică în mod 
corespunzător prevederile prezentului capitol. 
ART. 3 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua 
operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii: 
c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic 
de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi; 
ART. 5 – Plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către 
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele operaţiuni: 
    a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la 
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instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca 
Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar; 
    b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor 
cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe 
timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens; 
    c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor 
obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului; 
    d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la 
instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca 
Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal 
prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele 
fizice; 
    e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii 
de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat 
membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, 
potrivit legii; 
    f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza 
acceptatoarelor de bancnote sau monede. 
(2) Este interzisă persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 8 fragmentarea 
solicitărilor de eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului 
prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c). 
ART. 1 - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 
liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod 
independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de 
la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin 
instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii. 
ART. 8 – Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au 
casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit aplică în mod 
corespunzător prevederile prezentului capitol. 
ART. 3 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua 
operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii: 
c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic 
de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi; 

 
 

X – Ministerul Economiei – propuneri via email 14.03.2017 

317. Art.18, 19, 20 O.G. nr.21/1992 privind 
protectia consumatorilor 
(r2) cu modificările şi 
completările ulterioare 

nu se asigură informarea completă, corectă şi precisă a 
consumatorilor 

Amendă 
contraventionala de 
la 1.000 lei la 10.000 
lei 

 

318. Art.  25 O.G. nr.21/1992 privind 
protectia consumatorilor 
(r2) cu modificările şi 
completările ulterioare 

Preţurile şi tarifele nu sunt indicate în mod vizibil si intr-o formă 
neechivoca 

Amendă 
contraventionala de 
la 1.000 lei la 10.000 
lei 

 

319. Art. 4-7, 10 și 11 H.G. nr.947/2000 privind 
modalitatea de indicare a 
preţurilor produselor 
oferite Consumatorilor 
spre vânzare 

Neindicarea prețului pe unitatea de măsură amendă 
contraventională de 
la 500 lei la 2.500 lei 

 



109 
 

320. Art.36 alin.1 OG nr.41/1998 privind 
taxele in domeniul 

protecției proprietății 

industriale și regimul de 
utilizare a acestora, 
republicată 

-efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute 

de ordonanță  

-amendă de la 50 de 
lei la 250 lei 

 

321. 

Art. 29, lit. a) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 7 alin. 1:  
„În măsurările efectuate în domeniile de interes public 
prevăzute la art. 3 alin. 1 este obligatoriu să se utilizeze unităţi 
de măsură legale.” 

amendă 
contravenţională de 
la 5.000 lei la 15.000 
lei şi sigilarea 
mijlocului de 
măsurare până la 
intrarea în legalitate 

 

322. 

Art. 29, lit. b) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 18 alin. 1: 
„Pentru mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul 
metrologic legal prevăzut la art. 16 alin. 1 şi la art. 16^1 lit. a) 
şi b) se emit, după caz, documente specifice şi li se aplică, după 
caz, următoarele marcaje metrologice: 
a) marcajul aprobării de model; 
b) marcajul de verificare metrologică; 
c) marcajul aprobării de model CEE; 
d) marcajul de verificare iniţială CEE.” 

amendă 
contravenţională de 
la 1.000 lei la 5.000 
lei şi sigilarea 
mijlocului de 
măsurare 

 

323. 

Art. 29, lit. c) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 19 alin. 2: 
„Este interzisă introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau 
utilizarea pentru măsurările din domeniile de interes public 
prevăzute la art. 3 alin. 1 a mijloacelor de măsurare prevăzute 
la alin. 1. Deţinătorii acestor mijloace de măsurare sunt 
obligaţi, după caz, să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din 
uz.” 

amendă 
contravenţională de 
la 5.000 lei la 15.000 
lei şi sigilarea 
mijlocului de 
măsurare până la 
intrarea în legalitate 

 

324. 

Art. 29, lit. d) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 20 alin. 2: 
„(2) Laboratoarele autorizate prevăzute la alin. 1 trebuie să 
întocmească documente de evidenţă privind mijloacele de 
măsurare verificate.” 

amendă 
contravenţională de 
la 1.000 lei la 5.000 
lei şi/sau 
suspendarea 
autorizaţiei până la o 
dată stabilită de 
personalul desemnat 
al Biroului Român de 
Metrologie Legală 

 

325. 

Art. 29, lit. e) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 

art. 22 alin. 1 lit. a), b) şi d): 
„Controlul metrologic legal asupra măsurărilor prevăzut la art. 5 
alin. 2 se realizează prin următoarele modalităţi: 
a) prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize 

producerea şi 
distribuţia de 
produse de larg 
consum şi 
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modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor declarate 
ale măsurărilor; 
b) inspecţii şi testări inopinate în locurile unde se efectuează 
măsurările; 
d) expertize metrologice.” 

preambalate care nu 
au corespuns 
modalităţilor de 
control metrologic 
legal prevăzute la 
art. 22 alin. 1 lit. a), 
b) şi d) se 
sancţionează cu 
amendă 
contravenţională de 
la 2.500 lei la 5.000 
lei, precum şi 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
a acestora 

326. 

Art. 29, lit. f) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 23 alin. 1 şi 3: 
„(1) Persoanele fizice sau juridice care fabrică, repară, 
modifică, montează şi verifică mijloacele de măsurare 
prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia mijloacelor de măsurare 
din domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, 
republicată, trebuie să solicite şi să obţină emiterea de către 
Biroul Român de Metrologie Legală, în condiţiile prevăzute de 
reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz: 
a) avize pentru repararea/modificarea şi montarea mijloacelor 
de măsurare; 
b) certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate 
de aprobare de model CEE; 
c) autorizaţii pentru persoane juridice privind activitatea de 
verificare a mijloacelor de măsurare, respectiv de verificator 
metrolog persoană fizică; 
d) avize metrologice. 
(3) Persoanele fizice sau juridice care repară, modifică, 
montează, verifică mijloace de măsurare din domeniile cuprinse 
în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, republicată, după ce 
acestea au fost puse în funcţiune, trebuie să solicite şi să obţină 
emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în 
condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor 
documente, după caz: 
    a) avize pentru repararea/modificarea şi montarea 
mijloacelor de măsurare; 
    b) autorizaţii pentru persoanele juridice privind activitatea 

nerespectarea 
prevederilor art. 23 
alin. 1 şi 3 se 
sancţionează cu 
amendă 
contravenţională de 
la 10.000 lei la 
20.000 lei 
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de verificare a mijloacelor de măsurare, respectiv de verificator 
metrolog persoană fizică. 

327. 

Art. 29, lit. g) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 23 alin. 4: 
„Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. 1 şi 3 trebuie să 
respecte în cursul desfăşurării activităţii cerinţele iniţiale care 
au stat la baza deciziei de acordare a autorizaţiilor/avizelor şi 
să asigure condiţiile necesare realizării supravegherii, potrivit 
prevederilor instrucţiunilor de metrologie legală.” 

amendă 
contravenţională de 
la 5.000 lei la 10.000 
lei şi restrângerea/ 
suspendarea sau 
retragerea 
autorizaţiei/ 
avizului, după caz, 
conform prevederilor 
instrucţiunilor de 
metrologie legală 

 

328. 

Art. 29, lit. h) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 24 alin. 1: 
„Persoanele fizice sau juridice care utilizează ori încredinţează 
spre utilizare, în calitate de proprietar, mijloace de măsurare 
supuse controlului metrologic legal sunt obligate să asigure 
legalitatea acestora şi să le declare, înainte de punerea în 
funcţiune/utilizare, Biroului Român de Metrologie Legală, 
pentru asigurarea controlului metrologic.” 

amendă 
contravenţională de 
la 5.000 lei la 10.000 
lei 

 

329. 

Art. 29, lit. i) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 24 alin. 2: 
„Se interzice persoanelor fizice sau juridice să deţină în locurile 
destinate măsurărilor din domenii de interes public, prevăzute 
la art. 3 alin. 1, mijloace de măsurare specifice acestor 
măsurări, dacă acestea sunt false sau falsificate, nu poartă 
marcajele metrologice obligatorii în termenul de valabilitate sau 
au indicaţii exprimate numai în unităţi de măsură nelegale.” 

amendă 
contravenţională de 
la 5.000 lei la 20.000 
lei, sigilarea şi/sau 
confiscarea 
mijlocului de 
măsurare, după caz 

 

330. 

Art. 29, lit. j) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

art. 25: 
„Producătorul de mijloace de măsurare supuse controlului 
metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantul 
autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, 
are responsabilitatea aplicării marcajului aprobării de model, în 
condiţiile prevăzute prin reglementări specifice. 
În cazul în care sunt impuse unele condiţionări prin certificatul 
aprobării de model, producătorul sau reprezentantul său 
autorizat, importatorul, deţinătorul unui mijloc de măsurare, 
după caz, este obligat să respecte şi să aducă integral la 
cunoştinţă clienţilor aceste condiţionări.” 

amendă 
contravenţională de 
la 2.500 lei la 7.500 
lei şi/sau sigilarea 
mijlocului de 
măsurare 

 

331. 

Art. 29, lit. k) 

Ordonanţa Guvernului nr.  
20/ 1992  
privind activitatea de 
metrologie, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 

art. 36: 
„Personalul Biroului Român de Metrologie Legală desemnat să 
efectueze activităţile de inspecţie, control inopinat şi 
supraveghere a pieţei are drept de acces în toate locurile unde 
există şi se utilizează mijloace de măsurare, precum şi în 

împiedicarea, sub 
orice formă, a 
persoanelor 
desemnate conform 
art. 36 să-şi exercite 
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11/ 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare 

locurile unde se fabrică, se repară, se modifică, se încearcă, se 
verifică, se vând sau se închiriază mijloace de măsurare. 
Organele de poliţie acordă, la cerere, sprijinul necesar 
persoanelor desemnate să efectueze controlul metrologic legal 
în exerciţiul funcţiunii sau să le însoţească, după caz.” 

atribuţiile prevăzute 
de lege privind 
controlul metrologic 
legal se sancţionează 
cu amendă 
contravenţională de 
la 5.000 lei la 10.000 
lei 

332. Art.40, 
alin.(1),lit.a) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare 
(H.G. nr. 710/2015) 

Art.6(1):Atunci când introduc pe piaţă aparatele destinate a fi 
utilizate pentru domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. 
(2) lit. a) - f), producătorii se asigură că acestea au fost 
proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale 
prevăzute în anexa nr. 1. 
Art.6(2):În cazul aparatelor destinate a fi utilizate pentru 
domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f), 
producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în 
anexa nr. 2 şi efectuează procedura de evaluare a conformităţii 
relevantă menţionată la art. 13 sau dispun efectuarea acestei 
proceduri. 
Art.6(13):Producătorii care consideră ori au motive să creadă că 
un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu 
prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare 
pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în 
cazul în care aparatul prezintă un risc, producătorii informează 
imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, 
oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice 
măsuri corective care s-au luat. 
Art8(1):Importatorii introduc pe piaţă numai aparate conforme. 
Art.35(6):Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse 
toate măsurile corective adecvate pentru toate aparatele vizate 
pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul 
Uniunii Europene. 

nerespectarea 
prevederilor art. 6 
alin. (1), (2) şi (13), 
art. 8 alin. (1), art. 
35 alin. (6), cu 
amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
aparatelor 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
aparatelor 
neconforme aflate în 
utilizare; 
 

 

333. Art.40, 
alin.(1),lit.b) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.6(3):În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui 
aparat destinat a fi utilizat pentru domeniile de utilizare 
prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) cu cerinţele aplicabile 
prin procedura aferentă de evaluare a conformităţii, 
producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică 
marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar. 
Art.6(7):Producătorii se asigură că pe aparatele pe care le-au 
introdus pe piaţă sunt inscripţionate numărul de tip, de lot sau 
de serie ori alt element de identificare, astfel cum se prevede în 
anexa nr. 3. 

nerespectarea 
prevederilor art. 6 
alin. (3), (7), (8), 
(10) şi (11), cu 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
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Art.6(8):În cazul aparatelor destinate a fi utilizate pentru 
domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f), 
producătorii aplică inscripţionările prevăzute la pct. 1 din anexa 
nr. 3. 
Art.6(10):În cazul în care un aparat care este destinat a fi 
utilizat pentru oricare dintre domeniile de utilizare prevăzute la 
art. 1 alin. (2) lit. a) - f) include sau este conectat la dispozitive 
care nu sunt utilizate sau destinate a fi utilizate pentru 
domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f), 
producătorii aplică pe fiecare dispozitiv simbolul de utilizare 
restrictivă, astfel cum se prevede la art. 18 şi la pct. 3 din 
anexa nr. 3. 
Art.6(11):Producătorii indică pe aparat denumirea lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată 
şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Adresa conţine un 
singur punct de contact al producătorului. Datele de contact 
sunt comunicate în limba română. 

ori a punerii în 
funcţiune a 
aparatelor 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
aparatelor 
neconforme aflate în 
utilizare 

334. Art.40, 
alin.(1),lit.c) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.6(4):În cazul aparatelor destinate a fi utilizate pentru 
domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f), 
producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de 
conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a 
aparatului în cauză. 
Art.6(5):Producătorii se asigură că există proceduri care să 
garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu 
prezenta hotărâre. Modificările de proiectare ale aparatului sau 
ale caracteristicilor aparatului şi modificările standardelor 
armonizate sau ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se 
declară conformitatea unui aparat se iau în considerare în mod 
corespunzător. 
Art.8(6):Importatorii se asigură că aparatul destinat a fi utilizat 
pentru domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - 
f) este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba română. 
Art.8(10):Pentru aparatele destinate a fi utilizate pentru 
domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f), 
importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate 
la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului şi se 
asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia 
autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere. 

nerespectarea 
prevederilor art. 6 
alin. (4) şi (5), art. 8 
alin. (6) şi (10), cu 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei 

 

335. Art.40, 
alin.(1),lit.d) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 

Art.6(9):Pentru aparatele care nu sunt destinate a fi utilizate 
pentru domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - 
f), producătorii aplică inscripţionările prevăzute la pct. 2 din 
anexa nr. 3. 

nerespectarea 
prevederilor art. 6 
alin. (9), art. 8 alin. 
(4), art. 9 alin. (4), 

 



114 
 

aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.8(4):Înainte de a introduce pe piaţă un aparat care nu este 
destinat a fi utilizat pentru domeniile de utilizare prevăzute la 
art. 1 alin. (2) lit. a) - f), importatorii se asigură că producătorul 
a respectat cerinţele stabilite la art. 6 alin. (7) - (11). 
Art.9(4):Înainte de a introduce pe piaţă un aparat care nu este 
destinat a fi utilizat pentru domeniile de utilizare prevăzute la 
art. 1 alin. (2) lit. a) - f), distribuitorii se asigură că 
producătorul şi importatorul au respectat cerinţele stabilite la 
art. 6 alin. (7) - (11) şi, respectiv, la art. 8 alin. (5). 
 

cu amendă de la 500 
lei la 1.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
aparatelor 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
aparatelor 
neconforme aflate în 
utilizare; 

336. Art.40, 
alin.(1),lit.e) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.6(12):Producătorii se asigură că aparatul destinat a fi 
utilizat pentru domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) 
lit. a) - f) este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba 
română. Astfel de instrucţiuni şi informaţii, precum şi orice text 
imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi 
inteligibile. 

nerespectarea 
prevederilor art. 6 
alin. (12), cu 
amendă de la 1.000 
lei la 2.500 lei 

 

337. Art.40, 
alin.(1),lit.f) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.6(14):Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea 
autorităţii de supraveghere a pieţei furnizează acesteia toate 
informaţiile şi documentaţia necesară în limba română, pe 
suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra 
conformitatea aparatului cu prevederile din prezenta hotărâre. 
Aceştia cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei la 
cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru 
eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care le-au 
introdus pe piaţă. 
Art.7(2):Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile 
specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul 
permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin 
următoarele sarcini: 
    a) să păstreze declaraţia UE de conformitate şi documentaţia 
tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru 
o perioadă de 10 ani, după introducerea pe piaţă a aparatului; 
    b) la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, 
să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia 
necesară pentru a demonstra conformitatea unui aparat; 
    c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei la 
cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru 

nerespectarea 
prevederilor art. 6 
alin. (14), art. 7 alin. 
(2), art. 8 alin. (7) şi 
(11) şi art. 9 alin. (5) 
şi (7), cu amendă de 
la 5.000 lei la 10.000 
lei; 
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eliminarea riscurilor reprezentate de aparatele care fac obiectul 
mandatului reprezentantului autorizat. 
Art.8(7):Importatorii se asigură că, atât timp cât un aparat 
destinat a fi utilizat pentru domeniile de utilizare prevăzute la 
art. 1 alin. (2) lit. a) - f) se află în responsabilitatea lor, 
condiţiile de depozitare sau transport a aparatului nu 
periclitează conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale 
prevăzute în anexa nr. 1. 
Art.8(11):Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea 
autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate 
informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra 
conformitatea unui aparat, pe suport hârtie sau în format 
electronic, în limba română. Importatorii cooperează cu 
autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu 
privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de aparatele pe care le-au introdus pe piaţă. 
Art.9(5):Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un aparat 
destinat a fi utilizat pentru domeniile de utilizare prevăzute la 
art. 1 alin. (2) lit. a) - f) se află în responsabilitatea lor, 
condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează 
conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 
1. 
Art.9(7):Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii de 
supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi 
documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format 
electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului. 
Distribuitorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a 
pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele 
pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă. 

338. Art.40, 
alin.(1),lit.g) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.8(2):Inainte de a introduce pe piaţă un aparat destinat a fi 
utilizat pentru domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) 
lit. a) - f), importatorii se asigură că procedura corespunzătoare 
de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 13 a fost 
îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că 
producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că aparatul 
poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar şi este 
însoţit de documentele necesare şi că producătorul a respectat 
cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (7) - (11). 
Art.8(5):Importatorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea 
lor comercială înregistrată sau marca lor comercială 
înregistrată, precum şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. 
Dacă aceasta necesită deschiderea ambalajului, indicaţiile pot fi 

nerespectarea 
prevederilor art. 8 
alin. (2) şi (5), cu 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
aparatelor 
neconforme, precum 
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înscrise pe ambalaj şi într-un document care însoţeşte aparatul. 
Datele de contact sunt comunicate în limba română. 

şi rechemarea 
aparatelor 
neconforme aflate în 
utilizare; 

339. Art.40, 
alin.(1),lit.h) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.9(2):Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un aparat 
destinat a fi utilizat pentru domeniile de utilizare prevăzute la 
art. 1 alin. (2) lit. a) - f), distribuitorii verifică dacă aparatul 
poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar, dacă 
acesta este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi 
informaţii redactate în limba română şi dacă producătorul şi 
importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (7) - 
(11) şi, respectiv, la art. 8 alin. (5). 

nerespectarea 
prevederilor art. 9 
alin. (2), cu amendă 
de la 1.000 lei la 
2.500 lei, retragerea 
de pe piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
aparatelor 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
aparatelor 
neconforme aflate în 
utilizare; 

 

340. Art.40, 
alin.(1),lit.i) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.11: (1) În cazul aparatelor destinate a fi utilizate pentru 
domeniile de utilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f), 
operatorii economici transmit, la cerere, autorităţii de 
supraveghere a pieţei datele de identificare ale: 
    a) oricărui operator economic care le-a furnizat un aparat; 
    b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un aparat. 
    (2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta 
informaţiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a 
fost furnizat aparatul şi timp de 10 ani după ce au furnizat 
aparatul. 

nerespectarea 
prevederilor art. 11, 
cu  amendă de la 
2.500 lei la 5.000 lei; 

 

341. Art.40, 
alin.(1),lit.j) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.14(2):Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după 
modelul prevăzut în anexa nr. 4, conţine elementele specificate 
în modulele relevante din anexa nr. 2 şi se actualizează 
continuu. Aceasta, în cazul aparatelor introduse pe piaţă sau 
puse la dispoziţie pe piaţă în România, se redactează sau se 
traduce, după caz, în limba română. 

nerespectarea 
prevederilor art. 14 
alin. (2), cu amendă 
de la 500 lei la 1.000 
lei 

 

342. Art.40, 
alin.(1),lit.k) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

Art17(1):Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se 
aplică în mod vizibil, lizibil şi de neşters pe aparat sau pe 
plăcuţa de identificare a aparatului. 
 

nerespectarea 
prevederilor art. 17 
alin. (1), cu amendă 
de la 1.000 lei la 
2.000 lei, retragerea 
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funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

de pe piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
aparatelor 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
aparatelor 
neconforme aflate în 
utilizare 

343. Art.40, 
alin.(1),lit.l) 

Hotărârea Guvernului nr. 
710/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
aparatelor de cântărit cu 

funcționare neautomată, 

cu modificările și 
completările ulterioare  

Art.17(3):Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat 
după marcajul CE. 
 Art.17(4):Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar sunt 
urmate de numărul/numerele de identificare al/ale 
organismului sau organismelor notificat/notificate, în cazul în 
care un astfel de organism este implicat în faza de control a 
producţiei, aşa cum prevede anexa nr. 2. 
Art.17(5):Numărul de identificare al organismului notificat se 
aplică de organismul respectiv sau, conform instrucţiunilor 
acestuia, de producător sau de reprezentantul său autorizat. 
 

nerespectarea 
prevederilor art. 17 
alin. (3) - (5) şi art. 
18, cu amendă de la 
500 lei la 1.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
aparatelor 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
aparatelor 
neconforme aflate în 
utilizare 

 

344. Art.42, 
alin.(1),lit.a) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 
(H.G. nr. 711/2015) 

expunerea mijloacelor de măsurare la târguri, expoziţii, 
demonstraţii şi evenimente similare, fără respectarea 
prevederilor art. 6 alin. (5) 

amendă de la 500 lei 
la 1.000 lei 

 

345. Art.42, 
alin.(1),lit.b) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.7(1):Atunci când introduc mijloace de măsurare pe piaţă 
şi/sau le pun în funcţiune, producătorii se asigură că acestea au 
fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele 
esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice 
mijloacelor de măsurare respective. 
Art.7(2):Producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută 
la art. 15 şi efectuează procedura relevantă de evaluare a 

nerespectarea 
prevederilor art. 7 
alin. (1), (2) şi (10), 
cu  amendă de la 
5.000 lei la 10.000 
lei, retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
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conformităţii prevăzută la art. 14 sau dispun efectuarea acestei 
proceduri. 
Art.7(10):Producătorii care consideră sau au motive să creadă că 
un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piaţă nu este 
conform cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în 
conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc şi a 
fost pus la dispoziţie pe piaţă în România, producătorii 
informează de îndată autoritatea de supraveghere a pieţei, 
indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la 
orice măsuri corective care au fost luate. 

interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, aflate 
în utilizare 

346. Art.42, 
alin.(1),lit.c) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.7(4):Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi 
declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea 
pe piaţă a mijlocului de măsurare. 
Art.7(5):Producătorii se asigură că există proceduri care să 
garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu 
prezenta hotărâre. Modificările în proiectare sau cele 
referitoare la caracteristicile mijlocului de măsurare şi 
modificările standardelor armonizate, ale documentelor 
normative ori ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se 
declară conformitatea unui mijloc de măsurare, se iau în 
considerare în mod corespunzător. 

nerespectarea 
prevederilor art. 7 
alin. (4) şi (5), cu 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei 

 

347. Art.42, 
alin.(1),lit.d) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.7(3):În cazul în care s-a demonstrat conformitatea mijlocului 
de măsurare cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre prin 
procedura de evaluare a conformităţii, producătorii întocmesc o 
declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE şi marcajul 
metrologic suplimentar. 
Art.7(7):Producătorii se asigură că pe mijloacele de măsurare pe 
care le introduc pe piaţă apare tipul, lotul sau seria de 
fabricaţie ori alt element care permite identificarea acestor 
mijloace de măsurare sau, dacă dimensiunea ori natura 
mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că 
informaţia solicitată este prevăzută într-un document care 
însoţeşte mijlocul de măsurare şi pe ambalaj, dacă există, în 
conformitate cu pct. 9.2 din anexa nr. 1. 
Art.7(8):Producătorii indică pe mijloacele de măsurare 
denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca 
lor comercială înregistrată şi adresa poştală la care pot fi 
contactaţi ori, dacă acest lucru nu este posibil, într-un 
document care însoţeşte mijlocul de măsurare şi pe ambalaj, 
dacă există, în conformitate cu pct. 9.2 din anexa nr. 1. Adresa 
conţine un singur punct de contact al producătorului. Datele de 

nerespectarea 
prevederilor art. 7 
alin. (3), (7), (8) şi 
(9), cu amendă de la 
2.500 lei la 5.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, aflate 
în utilizare 
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contact sunt comunicate în limba română. 
Art.7(9):Producătorii se asigură că mijlocul de măsurare pe care 
l-au introdus pe piaţă este însoţit de o copie a declaraţiei UE de 
conformitate şi de instrucţiuni şi informaţii în limba română, în 
conformitate cu pct. 9.3 din anexa nr. 1. Astfel de instrucţiuni şi 
informaţii, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să 
fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile. 

348. Art.42, 
alin.(1),lit.e) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.7(11):Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea 
autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia, în 
limba română, toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe 
suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra 
conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta hotărâre. 
Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a 
pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele 
de măsurare pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă. 

nerespectarea 
prevederilor art. 7 
alin. (11), cu 
amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei 

 

349. Art.42, 
alin.(1),lit.f) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.8(3):Un reprezentant autorizat îndeplineşte sarcinile 
prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul 
permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin 
următoarele: 
    a) să menţină declaraţia UE de conformitate şi documentaţia 
tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de 
măsurare; 
    b) la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, 
să îi furnizeze toate informaţiile şi documentaţia necesară 
pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare; 
    c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru 
eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare 
vizate de mandatul reprezentantului autorizat. 

nerespectarea 
prevederilor art. 8 
alin. (3), cu amendă 
de la 5.000 lei la 
10.000 lei 

 

350. Art.42, 
alin.(1),lit.g) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.9(1):Importatorii introduc pe piaţă numai mijloace de 
măsurare conforme. 
Art.9(3):In situaţia în care importatorul consideră sau are 
motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este conform cu 
cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele 
specifice mijloacelor de măsurare, acesta nu introduce mijlocul 
de măsurare pe piaţă ori nu îl pune în funcţiune înainte ca el să 
fie adus în conformitate. În plus, atunci când mijlocul de 
măsurare prezintă un risc, importatorul informează producătorul 
şi autoritatea de supraveghere a pieţei. 
Art.9(8):Importatorii care consideră sau au motive să creadă că 
un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piaţă nu este 

nerespectarea 
prevederilor art. 9 
alin. (1), (3), (8) şi 
art. 10 alin. (5), cu 
amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
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conform cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în 
conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după 
caz. În cazul în care mijlocul de măsurare pus la dispoziţie pe 
piaţă în România prezintă un risc, importatorii informează de 
îndată în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, 
indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la 
orice măsuri corective luate. 
Art.10(5):Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă 
că un mijloc de măsurare pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă 
ori l-au pus în funcţiune nu este conform cu prevederile 
prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare 
pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, 
pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în 
care mijlocul de măsurare prezintă un risc, distribuitorii 
informează de îndată autoritatea de supraveghere a pieţei, 
indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la 
orice măsuri corective luate. 

mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, aflate 
în utilizare 

351. Art.42, 
alin.(1),lit.h) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.9(2):Înainte de introducerea unui mijloc de măsurare pe 
piaţă şi/sau înainte de punerea lui în funcţiune, importatorii se 
asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a 
conformităţii prevăzută la art. 14 a fost îndeplinită de către 
producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit 
documentaţia tehnică, că mijlocul de măsurare poartă marcajul 
CE şi marcajul metrologic suplimentar şi este însoţit de o copie 
a declaraţiei UE de conformitate şi de documentele necesare şi 
că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. 
(7) şi (8). 
Art.9(4):Importatorii indică pe mijloacele de măsurare 
denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca 
lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi ori, 
dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care 
însoţeşte mijlocul de măsurare şi pe ambalaj, dacă există, în 
conformitate cu pct. 9.2 din anexa nr. 1. Datele de contact sunt 
comunicate în limba română. 

nerespectarea 
prevederilor art. 9 
alin. (2) şi (4), cu 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme aflate în 
utilizare 

 

352. Art.42, 
alin.(1),lit.i) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 

Art.9(5):Importatorii se asigură că mijlocul de măsurare este 
însoţit de instrucţiuni şi informaţii redactate în limba română, în 
conformitate cu pct. 9.3 din anexa nr. 1. 
Art.9(9):Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de 
conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei 
pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a 

nerespectarea 
prevederilor art. 9 
alin. (5) şi (9), cu 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei 
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completările ulterioare mijlocului de măsurare şi se asigură că documentaţia tehnică 
poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere. 

353. Art.42, 
alin.(1),lit.j) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.9(6):Importatorii se asigură că, atât timp cât un mijloc de 
măsurare se află în responsabilitatea lor, condiţiile de 
depozitare sau transport al acestuia nu periclitează 
conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 
şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare. 
Art.9(10):Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea 
autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate 
informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în 
format electronic, redactate în limba română, pentru a 
demonstra conformitatea mijlocului de măsurare. Importatorii 
cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea 
acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru 
eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe 
care aceştia le-au introdus pe piaţă. 

nerespectarea 
prevederilor art. 9 
alin. (6) şi (10), cu 
amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei 

 

354. Art.42, 
alin.(1),lit.k) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.10(2):Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un mijloc de 
măsurare şi/sau înainte de a pune în funcţiune un mijloc de 
măsurare în România, distribuitorii verifică dacă mijlocul de 
măsurare poartă marcajul CE şi marcajul metrologic 
suplimentar, dacă acesta este însoţit de declaraţia UE de 
conformitate, de documentele necesare şi de instrucţiuni şi 
informaţii în conformitate cu pct. 9.3 din anexa nr. 1, redactate 
în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au 
respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (7) şi (8) şi, 
respectiv, la art. 9 alin. (4). 
 

nerespectarea 
prevederilor art. 10 
alin. (2), cu amendă 
de la 1.000 lei la 
2.500 lei, retragerea 
de pe piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme aflate în 
utilizare 

 

355. Art.42, 
alin.(1),lit.l) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.10(3):În situaţia în care distribuitorul consideră sau are 
motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este conform cu 
cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele 
specifice mijloacelor de măsurare, acesta nu pune la dispoziţie 
mijlocul de măsurare pe piaţă ori nu îl pune în funcţiune înainte 
de a fi adus în conformitate. Atunci când mijlocul de măsurare 
prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau 
importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de 
supraveghere a pieţei. 

nerespectarea 
prevederilor art. 10 
alin. (3), cu amendă 
de la 2.500 lei la 
5.000 lei, retragerea 
de pe piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
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 funcţiune a 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme aflate în 
utilizare 

356. Art.42, 
alin.(1),lit.m) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.10(4):Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un mijloc de 
măsurare se află în responsabilitatea lor, condiţiile de 
depozitare sau transport al acestuia nu periclitează 
conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 
şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare. 
Art.10(5):Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii de 
supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi 
documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format 
electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de 
măsurare. Distribuitorii cooperează cu autoritatea de 
supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice 
acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
mijloacele de măsurare pe care aceştia le-au pus la dispoziţie 
pe piaţă. 

nerespectarea 
prevederilor art. 10 
alin. (4) şi (6), cu 
amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei 

 

357. Art.42, 
alin.(1),lit.n) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.12:Operatorii economici transmit, la cerere, autorităţii de 
supraveghere a pieţei datele de identificare ale: 
    a) oricărui operator economic care le-a furnizat un mijloc de 
măsurare; 
    b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un mijloc 
de măsurare. 
-Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile 
prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat 
mijlocul de măsurare şi timp de 10 ani după ce au furnizat 
mijlocul de măsurare. 

nerespectarea 
prevederilor art. 12, 
cu amendă de la 
2.500 lei la 5.000 lei 

 

358. Art.42, 
alin.(1),lit.o) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.16(2):Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după 
modelul prevăzut în anexa nr. 13, conţine elementele 
specificate în modulele relevante din anexa nr. 2 şi se 
actualizează continuu. Aceasta, în cazul mijloacelor de 
măsurare introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în 
România, se redactează ori se traduce, după caz, în limba 
română. 

nerespectarea 
prevederilor art. 16 
alin. (2), cu amendă 
de la 500 lei la 1.000 
lei 

 

359. Art.42, 
alin.(1),lit.p) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

Art.19(1):Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se 
aplică în mod vizibil, lizibil şi de neşters pe mijlocul de 
măsurare sau pe plăcuţa cu date a acestuia. În cazul în care 

nerespectarea 
prevederilor art. 19 
alin. (1), cu amendă 
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punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinând 
de natura mijlocului de măsurare, marcajele se aplică pe 
documentele de însoţire şi, dacă există, pe ambalaj. 
 

de la 1.000 lei la 
2.000 lei, retragerea 
de pe piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme aflate în 
utilizare 

360. Art.42, 
alin.(1),lit.q) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.19(2):Dacă un mijloc de măsurare este format dintr-un set 
de dispozitive, nu de subansambluri, care funcţionează 
împreună, marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se 
aplică pe dispozitivul principal al mijlocului de măsurare. 
Art.19(5):Marcajul metrologic suplimentar urmează imediat 
după marcajul CE. 
Art.19(6):Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar sunt 
urmate de numărul de identificare al organismului notificat, în 
cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de 
control a producţiei, aşa cum prevede anexa nr. 2. 
 

nerespectarea 
prevederilor art. 19 
alin. (2), (5) şi (6), 
cu amendă de la 500 
lei la 1.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
ori a punerii în 
funcţiune a 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme aflate în 
utilizare 

 

361. Art.42, 
alin.(1),lit.r) 

Hotărârea Guvernului nr. 
711/2015 privind 

stabilirea condițiilor de 

punere la dispoziție a 
mijloacelor de măsurare, 

cu modificările și 
completările ulterioare 

Art.37(5):Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse 
toate măsurile corective adecvate pentru toate mijloacele de 
măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă pe 
teritoriul Uniunii Europene. 
 

nerespectarea 
prevederilor art. 37 
alin. (6), cu amendă 
de la 5.000 lei la 
10.000 lei, 
retragerea de pe 
piaţă şi/sau 
interzicerea 
introducerii pe piaţă 
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ori a punerii în 
funcţiune a 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme, precum 
şi rechemarea 
mijloacelor de 
măsurare 
neconforme aflate în 
utilizare 

362. Art.8, lit.a) Hotarârea Guvernului nr. 
530/2001, pentru 

aprobarea Instrucțiunilor 
de metrologie legala IML 
8-01 ”Preambalarea unor 

produse în funcție de 
masă sau volum”  

Art.3(2): Preambalatele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în 
anexa nr. 1 pot fi marcate cu marca "e". Marca "e" trebuie să 
aibă o înălţime de cel puţin 3 mm, să fie plasată în acelaşi câmp 
vizual cu valoarea masei nominale sau a volumului nominal 
inscripţionat pe ambalaj. Prin aplicarea acestei mărci 
ambalatorul sau importatorul garantează că preambalatul 
îndeplineşte cerinţele prezentelor instrucţiuni. 
Art.3(3): Marca "e" trebuie să aibă forma indicată în desenul 
prezentat în anexa nr. 3 la instrucţiuni. Se interzice 
inscripţionarea pe preambalate a altor mărci sau simboluri care 
ar putea fi confundate cu marca "e". 

Nerespectarea 
prevederilor art.3 

alin 2 și 3, cu 
amendă de la 
2.500lei la 5.000lei 

și retragerea de pe 

piață a loturilor de 
preambalate 
necorespunzătoare, 
până la eliminarea 

neconformităților 
constatate 

 

363. Art.8, lit.b) Hotarârea Guvernului nr. 
530/2001, pentru 

aprobarea Instrucțiunilor 
de metrologie legala IML 
8-01 ”Preambalarea unor 

produse în funcție de 
masă sau volum” 

Art 6(1):Produsele definite în secţiunea a 2-a a anexei nr. 4 şi 
ale căror cantităţi nominale sunt incluse în intervalele 
menţionate la secţiunea 1 a anexei nr. 4 sunt introduse pe piaţă 
numai dacă sunt preambalate în cantităţile nominale prevăzute 
în secţiunea 1 a anexei nr. 4. 
 

nerespectarea 
prevederilor art. 6 
alin. 1, cu amendă 
de la 2.500 lei la 
5.000 lei şi 
interzicerea 
comercializării 
loturilor de 
preambalate 
necorespunzătoare; 
 

 

364. Art.8, lit.c) Hotarârea Guvernului nr. 
530/2001, pentru 

aprobarea Instrucțiunilor 
de metrologie legala IML 
8-01 ”Preambalarea unor 

produse în funcție de 
masă sau volum” 

Anexa 1 
1. Obiective 
    Preambalatele reglementate în instrucţiuni trebuie realizate 
astfel încât să satisfacă următoarele cerinţe: 
    1.1. Conţinutul real al preambalatelor să nu fie mai mic, în 
medie, decât cantitatea nominală. 
    1.2. Proporţia preambalatelor care au o eroare negativă mai 
mare decât eroarea negativă tolerată stabilită la pct. 2.4 
trebuie să fie suficient de mică, astfel încât loturile de 
preambalate să corespundă cerinţelor de verificare specificate 

nerespectarea 
cerinţelor cuprinse 
în anexa nr. 1 pct. 1 
cu amendă de la 
2.500 lei la 5.000 lei 
şi interzicerea 
comercializării 
loturilor de 
preambalate 
necorespunzătoare; 
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în anexa nr. 2 la instrucţiuni. 
    1.3. Nici un preambalat care are o eroare negativă mai mare 
decât dublul erorii negative tolerate cuprinse în tabelul nr. 1 să 
nu fie marcat cu marca "e" prevăzută la art. 3 şi să nu fie 
comercializat. 

 

365. Art.8, lit.d) Hotarârea Guvernului nr. 
530/2001, pentru 

aprobarea Instrucțiunilor 
de metrologie legala IML 
8-01 ”Preambalarea unor 

produse în funcție de 
masă sau volum” 

Art.4: Toate preambalatele prevăzute la art. 3 trebuie să 
poarte, potrivit prevederilor anexei nr. 1, o indicaţie a masei 
sau volumului produsului, denumită masă nominală sau volum 
nominal, pe care acestea trebuie să o conţină. 
    Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor tolerate privind 
masa nominală şi volumul nominal. 
    Preambalatele care conţin produse lichide au marcate 
volumele nominale, iar cele care conţin alte produse au marcate 
masele nominale, cu excepţia cazului în care legislaţia 
aplicabilă prevede altfel sau, în situaţia în care o astfel de 
legislaţie nu există, se aplică practicile comerciale. 
    Pe preambalatele conţinând aerosoli trebuie indicată 
capacitatea nominală totală a recipientului. Această indicaţie 
nu trebuie să permită confuzia cu volumul nominal al 
conţinutului. Pentru produsele care se vând în recipiente de 
aerosoli nu este necesară marcarea masei nominale a 
conţinutului. 

nerespectarea 
prevederilor art. 4, 
cu avertisment şi 
interzicerea 
comercializării 
loturilor de 
preambalate 
neconforme, până la 
eliminarea 
neconformităţii. În 
cazul în care 
neconformităţile 
persistă, se aplică 
amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei; 
 

 

366. Art.8, lit.e) Hotarârea Guvernului nr. 
530/2001, pentru 

aprobarea Instrucțiunilor 
de metrologie legala IML 
8-01 ”Preambalarea unor 

produse în funcție de 
masă sau volum” 

Anexa 1 
4. Responsabilitatea ambalatorului sau importatorului 
    Ambalatorul sau importatorul preambalatelor are 
responsabilitatea de a asigura că preambalatele îndeplinesc 
cerinţele cuprinse în instrucţiuni. 
    Cantitatea de produs conţinută într-un preambalat, cunoscută 
ca fiind "conţinutul real", trebuie măsurată sau verificată în 
funcţie de masă ori de volum pe răspunderea ambalatorului 
şi/sau a importatorului. Măsurarea sau verificarea trebuie 
efectuată cu mijloace de măsurare legale adecvate pentru 
efectuarea operaţiunilor necesare. 
    Verificarea poate fi făcută prin eşantionare. 
    În cazul în care conţinutul real nu este măsurat, verificarea 
efectuată de ambalator trebuie organizată astfel încât 
cantitatea conţinutului să fie efectiv asigurată. 
    Pentru a îndeplini această condiţie ambalatorul trebuie să 
efectueze verificări în cursul producţiei, în conformitate cu 
proceduri proprii recunoscute de Biroul Român de Metrologie 
Legală. Documentele ce conţin rezultatele acestor verificări vor 
fi păstrate de ambalator spre a fi puse la dispoziţie Biroului 
Român de Metrologie Legală, pentru a certifica faptul că aceste 

nerespectarea 
cerinţelor prevăzute 
la pct. 4 din anexa 
nr. 1 la instrucţiuni, 
cu amendă de la 
5.000 la 10.000 lei. 
 

 



126 
 

verificări, împreună cu corecţiile şi ajustările care s-au dovedit 
necesare, au fost efectuate corespunzător şi exact. 
    Importatorul are posibilitatea ca, în loc să măsoare şi să 
verifice, să aducă dovezi că este în posesia tuturor garanţiilor 
necesare care îi permit să îşi asume responsabilitatea pentru 
respectarea cerinţelor prevăzute în instrucţiuni. 

367. Art.55 (2) lit.b) Legea   Nr. 38/ 2003 
privind transportul în 
regim de taxi şi în regim 
de închiriere 
 

Art.52(2) lit.j): să prezinte în termen aparatul de taxat, după 
instalarea pe taxi, la prima verificare metrologică a 
taximetrului, precum şi ulterior la termenele scadente; 
 

2. cu amendă de la 
500 lei la 1.000 lei: 
  b) aplicabilă 
transportatorilor 
autorizaţi pentru 
nerespectarea 
prevederilor art. 15 
alin. (5) - (7) şi art. 
52 alin. (2) lit. b), 
c), d), e), j) şi k); 
 

 

368. Art.55 (3) lit.a) Legea   Nr. 38/ 2003 
privind transportul în 
regim de taxi şi în regim 
de închiriere 
 

Art.52(3) lit.p):  să nu execute activitatea de transport în regim 
de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat; 

3.cu amendă de la 
1.000 lei la 5.000 lei: 
    a) aplicabilă 
taximetriştilor 
pentru intervenţii 
asupra 
componentelor 
aparatului de taxat, 
în scopul majorării 
preţului 
transportului sau 
neincluderii unor 
venituri realizate în 
memoria fiscală, 
precum şi pentru 
nerespectarea 
prevederilor art. 20 
alin. (7) şi art. 52 
alin. (3) lit. g), p), 
r), s) şi v), precum şi 
conducătorilor auto 
sau transportatorilor 
autorizaţi, după caz, 
pentru 
nerespectarea 
prevederilor privind 
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transportul în regim 
de închiriere ale art. 
25 alin. (6) şi, 
respectiv, art. 25 
alin. (7); 

369. Art.8, lit b) Legea nr. 252/2003 
Privind regimul unic de 
control 

Art.7.lit b):neprezentarea registrului unic de control la 
solicitarea organelor de control specializate, potrivit 
prevederilor art.3, alin.(1). 

Contravențiile 
prevăzute la art 7 se 

sancționează cu 
amendă după cum 
urmează: 
b)de la 1.000 lei la 
2.000lei pentru fapta 
prevăzută la lit.b) 
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370. Art. 493 alin. (2) 

lit. a) și b) 

Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute 

la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), 

art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 

alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), 

alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 

Amendă de la 70 lei 

la 279 lei 

 

371. Art. 493 alin. (2) 

lit.  b) 

Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 

alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 

alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), 

(4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), 

art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

Amendă de la 279 lei 

la 696 lei. 

 

372. Art. 493 alin. (4)  Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi 

a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie 

  

Amendă de la 325 lei 

la 1.578 lei. 

 

373. Art. 336 alin. (2) 

lit. a) 

Legea nr. 207/2015 

privind Codul de 

procedură fiscal, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

Art. 336 alin. (1) lit. c)  

Nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum şi de 

persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice 

sau juridice a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal 

registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri 

la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64, precum şi 

nerespectarea de către contribuabil/ plătitor a obligaţiei 

prevăzute la art. 65 alin. (3); 

Amendă de la 6.000 

lei la 8.000 lei, 

pentru celelalte 

persoane juridice, 

altele decât 

contribuabilii 

mijlocii şi mari, 

precum şi pentru 

persoanele fizice 

 

374. Art. 336 alin. (2) Legea nr. 207/2015 Art. 336 alin. (1) lit. d)  Amendă de la 1.000  
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lit. b) privind Codul de 

procedură fiscal, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei 

prevăzute la art. 118 alin. (7) - La finalizarea inspecţiei fiscale, 

contribuabilul/ plătitorul este obligat să dea o declaraţie scrisă, 

pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la 

dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru 

inspecţia fiscală. În declaraţie se menţionează şi faptul că au 

fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie 

de contribuabil/plătitor. 

lei la 1.500 lei, 

pentru celelalte 

persoane juridice, 

altele decât 

contribuabilii 

mijlocii şi mari, 

precum şi pentru 

persoanele fizice 

375. Art. 336 alin. (2) 

lit. c) 

Legea nr. 207/2015 

privind Codul de 

procedură fiscal, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

Art. 336 alin. (1) lit. g) 

Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile 

stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin. (8) 

- Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia să îndeplinească 

măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, 

în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie 

fiscală 

Amendă de la 2.000 

lei la 3.500 lei, 

pentru celelalte 

persoane juridice, 

altele decât 

contribuabilii 

mijlocii şi mari, 

precum şi pentru 

persoanele fizice 

 

376. Art. 336 alin. (2) 

lit. d) 

Legea nr. 207/2015 

privind Codul de 

procedură fiscal, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

Art. 336 alin. (1) lit. b)  

Neîndeplinirea de către contribuabil/ plătitor la termen a 

obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi 

veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în 

legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi 

veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; 

Amendă de la 500 lei 

la 1.000 lei, pentru 

celelalte persoane 

juridice, altele decât 

contribuabilii mari și 

mijlocii, precum şi 

pentru persoanele 

fizice 

 

377. Art. 26 alin. (1) 

lit. d) 

Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării 

construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea 

locuinţelor, republicată, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

Menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie 

sau după terminarea lucrărilor autorizate, în situaţia în care 

afectează domeniul public, ori adaptarea în alte scopuri faţă de 

cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi 

amenajărilor cu caracter provizoriu  

Amendă de la 1.000 

lei la 100.000 lei, în 

raport cu perioada 

de depăşire a 

termenului şi 

impactul generat; 

 

378. Art. 26 alin. (1) 

lit. e) 

Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării 

construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea 

locuinţelor, republicată, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

e) Neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, 

după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), 

precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori 

degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor 

adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu 

încheierea lucrărilor de bază,    

 

Amendă de la 50.000 

lei la 100.000 lei; 
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379. Art. 26 alin. (1) 

lit. f) 

Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării 

construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea 

locuinţelor, republicată, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

f) Neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a 

terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de 

către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 

7^1 alin. (2), la desfiinţarea acestora  

 

Amendă de la 50.000 

lei la 100.000 lei; 

 

 

380. Art. 26 alin. (1) 

lit. g) 

Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării 

construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea 

locuinţelor, republicată, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

g) neafişarea panoului investiţiei  Amendă de la 1.000 

lei la 2.000 lei; 

 

381. Art. 26 alin. (1) 

lit. m) 

Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării 

construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea 

locuinţelor, republicată, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

m) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina 

în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către 

compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al 

consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor 

administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) şi 

(4), precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor 

dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., potrivit 

dispoziţiilor art. 29 alin. (3) 

Amendă de la 5.000 

lei la 30.000 lei; 

 

382. Art. 36 pct. II lit. 

e) 

Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, 

republicată 

e) Nepredarea cărţii construcţiei de către investitor  

proprietarului, respectiv documentaţia privind proiectarea şi 

documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea 

lucrărilor, iar documentaţia privind recepţia şi documentaţia 

privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra 

construcţiei, la recepţia finală a lucrărilor de construcţii; 

Amendă de la 10.000 

lei la 20.000 lei: 

 

383. Art. 36 pct. II lit. 

f) 

Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, 

republicată 

f) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în 

exploatare a construcţiilor de complexitate şi importanţă 

deosebită, referitoare la cerinţa fundamentală rezistenţă 

mecanică şi stabilitate; 

Amendă de la 10.000 

lei la 20.000 lei: 

 

384. Art. 36 pct. II lit. 

g) 

Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, 

republicată 

g) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei 

conform prevederilor legale; 

 

 

Amendă de la 10.000 

lei la 20.000 lei: 

 

385. Art. 36 pct. II lit. 

i) 

Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, 

i) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea 

lor la starea iniţială, la terminarea lucrărilor de construcţii; 

Amendă de la 10.000 

lei la 20.000 lei: 
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republicată 

386. Art. 32 alin. (1) 

lit. a) 

Legea nr. 372/2005 

privind performanţa 

energetică a clădirilor, 

republicată 

a) Nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri 

şi a expertului tehnic atestat de a înscrie în registrul propriu de 

evidenţă a activităţii documentele prevăzute la art. 28 alin. (1); 

Amendă de la 1.250 

lei la 2.500 lei; 

 

387. Art. 32 alin. (1) 

lit. b) 

Legea nr. 372/2005 

privind performanţa 

energetică a clădirilor, 

republicată 

b) Nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri 

şi a expertului tehnic atestat de a transmite, în format 

electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul 

documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2); 

Amendă de la 1.250 

lei la 2.500 lei; 

 

388. Art. 32 alin. (1) 

lit. c) 

Legea nr. 372/2005 

privind performanţa 

energetică a clădirilor, 

republicată 

c) Transmiterea de date şi informaţii incomplete şi/sau eronate 

a documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2); 

Amendă de la 2.500 

lei la 5.000 lei; 

 

389. Art. 47 alin. (2) Legea nr. 51/2006 privind 

serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, 

republicată, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la 

dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când 

acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa; 

b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda 

noi utilizatori, precum şi impunerea unor soluţii de 

branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-

economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi 

reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de 

reglementare competente; 

c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta 

utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante; 

d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1). 

Amendă de la 5.000 

lei la 10.000 lei 

 

390. Art. 47 alin. (3) Legea nr. 51/2006 privind 

serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, 

republicată, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor 

tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale 

serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de 

reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor 

asociate licenţelor; 

b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de 

reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate 

ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau informaţii 

necesare desfăşurării activităţii acestora; 

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara 

parametrilor tehnici şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de 

furnizare/prestare ori a celor stabiliţi prin normele tehnice 

şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare 

competentă; 

Amendă de la 10.000 

lei la 50.000 lei  
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d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită 

stabilite pentru încheierea acţiunii de contorizare la 

branşamentele utilizatorilor;  

e) nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale sau 

de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop 

serviciile de utilităţi publice a dispoziţiilor prezentei legi şi a 

celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilităţi publice 

ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

măsurilor dispuse de autorităţile de reglementare competente; 

f) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice 

locale a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7). 

391. Art. 47 alin. (4) Legea nr. 51/2006 privind 

serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, 

republicată, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite 

verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse 

de autoritatea de reglementare competentă, precum şi 

obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; 

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de 

control;  

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către 

operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei 

legi; 

c1) nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în 

termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în 

administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de 

delegare a gestiunii; 

d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără 

hotărâre de dare în administrare; 

d1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără 

contract de delegare a gestiunii; 

e) practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai 

mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice 

locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice sau de autoritatea de 

reglementare competentă, după caz, în baza metodologiilor 

stabilite de autorităţile de reglementare competente; 

f) încheierea de către autorităţile contractante a contractelor 

de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără 

respectarea prevederilor prezentei legi şi/sau a legislaţiei 

specifice fiecărui serviciu; 

g) aprobarea obiectivelor de investiţii publice aferente 

infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilităţi publice 

Amendă de la 30.000 

lei la 50.000 lei 
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fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea 

teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii; 

h) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia 

igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al 

populaţiei şi a mediului; 

392. Art. 39 alin. (2) 

 

 

 

 

Legea serviciului de 

alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 241/2006, 

republicată 

a) distrugerea, deteriorarea şi manevrarea neautorizată a 

stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor construcţii şi instalaţii 

hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare, care afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea 

normală şi integritatea sistemelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale grave; 

b) împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi 

echipamentele componente, prin amplasarea de construcţii sau 

prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor, 

conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor 

exteriori etc. 

Se sancţionează cu 

închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu 

amendă de la 30.000 

lei la 50.000 lei 

 

393. Art. 39 alin. (3) Legea serviciului de 

alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 241/2006, 

republicată 

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice 

locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz; 

b) atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale 

sau, după caz, de către asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare 

cu apă şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără 

respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 

din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 

c) darea în administrare de către autorităţile administraţiei 

publice locale a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui 

furnizor/prestator fără licenţă, respectiv atribuirea şi încheierea 

contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un  

furnizor/prestator fără licenţă, cu excepţia contractelor 

atribuite potrivit art. 22. 

amendă de la 30.000 

lei la 50.000 lei 

 

394. Art. 39 alin. (4) 

literele a) și b) 

Legea serviciului de 

alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 241/2006, 

republicată 

a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului 

propriu al serviciului şi a caietului de sarcini în termen de 90 de 

zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului şi a 

caietului de sarcini-cadru; 

b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la 

dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când 

amendă de la 5.000 

lei la 10.000 lei 

 



133 
 

acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa; 

395. Art. 30 alin. (1) 

lit. b), c) şi e) şi 

alin. (2) şi (3) 

Legea serviciului de 

salubrizare a localităților 

nr. 101/2006, 

republicată. 

“ART. 30  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, altele 

decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată: 

  a) prestarea de către operator a uneia dintre activităţile 

reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor 

administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în 

administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii; 

  b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice 

locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor 

de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare a 

localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea 

procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract; 

  c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a 

gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a 

localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu 

deţine licenţă;” 

e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1). 

 

=> „ART. 5 

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, 

aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la 

dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului 

de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în 

vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului 

şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare 

economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.” 

 

(2) Constituie contravenţie neurmărirea de către primar a 

întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini 

propriu al serviciului. 

 

(3) Constituie contravenţie nerespectarea de către autorităţile 

administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui taxe 

speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor 

de prestări servicii cu operatorii de salubrizare. 

(1)amendă de la 

30.000 lei la 50.000 

lei 

 

(2) amendă de la 

10.000 lei la 30.000 

lei 

 

(3) amendă de la 

5.000 lei la 15.000 

lei 

 

396. Art. 37  Legea serviciului de 

iluminat public nr. 

230/2006 

ART. 37 

  (1) Constituie contraventii, altele decat cele prevăzute în 

Legea nr. 51/2006, urmatoarele fapte: 

  a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de 

(1) amendă de la 

30.000 lei (RON) la 

50.000 lei (RON) 
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către autorităţile administraţiei publice locale a hotărârii de 

dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii; 

  b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a 

gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea 

procedurilor legale; 

  c) darea în administrare de către primar a serviciului de 

iluminat public unui prestator fără licenta de operare, respectiv 

incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un 

prestator fără licenta de operare. 

  (2) Constituie contraventii, altele decat cele prevăzute în 

Legea nr. 51/2006, urmatoarele fapte: 

  a) neurmarirea de către primar a întocmirii regulamentului 

propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la aprobarea 

regulamentului-cadru al serviciului; 

  b) incalcarea oricarei alte obligaţii prevăzute de prezenta 

lege, de regulamentul serviciului sau a reglementarilor 

autorităţii competente pentru care nu s-a prevăzut o sanctiune 

specifică. 

  (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor 

prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către reprezentanti 

împuterniciţi ai ministrului administraţiei şi internelor şi ai 

presedintilor A.N.R.S.C. şi A.N.R.E., de către primarii 

comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al 

municipiului Bucureşti, după caz, şi de persoanele imputernicite 

de acestia, conform competentelor acestora. 

(2)amendă de la 

10.000 lei (RON) la 

30.000 lei (RON) 

 

397.      

398.      

399.      

400.      

  


