MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JANDARMERIA ROMÂNĂ

CONTRAVENȚIILE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA
LEGII PREVENIRII NR. 270/2017
Nr
crt.

1

Actul normativ

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

Art. alin. lit. /pct. etc.
din Lege
• Art. 9 lit. f

Fapta pentru care se aplică sancțiunea contravențională respectivă
accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, fără
acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu excepţia
autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuţii de control
prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găseşte în
misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase
din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de
fond forestier şi a gestionarilor fondurilor de vânătoare, a
specialiştilor care elaborează studiile de includere în Catalogul
naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului custozilor
şi administratorilor ariilor naturale protejate.

Sancțiunea prevăzută
de Lege
amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art. 12 lit. a

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 1.000
lei până la 2.000 lei

• Art. 12 lit. b

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

amendă de la 1.000
lei până la 2.000 lei

• Art. 12 lit. c

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

amendă de la 1.000
lei până la 2.000 lei

• Art. 12 lit. d

efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală.

amendă de la 1.000
lei până la 2.000 lei
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Legea nr. 54/2012
privind desfăşurarea
activităţilor de picnic

• Art. 12 lit. g

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 1.000
lei până la 2.000 lei

• Art. 12 lit. h

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 1.000
lei până la 2.000 lei

• Art. 19 alin. 4 lit. g

netransmiterea de către profesioniști a raportării lunare a datelor
în SUMAL. Sancțiunea se aplică după notificarea de către structura
teritorială de specialitate a autorității publice centrale care
răspunde de silvicultură.

amendă de la 1.000 lei
la 3.000 lei și cu
suspendarea acordului
de distribuire și utilizare
a documentelor cu
regim special pe o
perioadă de până la 90
de zile.

• Art. 19 alin. 4 lit. m

nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligațiilor referitoare
la modul de operare a datelor în SUMAL. NU se sancționează
profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire
la săvârșirea erorii materiale

amendă de la 1.000 lei
la 3.000 lei;

• Art. 21 alin. 1 lit. a

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 lei

• Art. 21 alin. 1 lit. b

neîmprejmuirea de către deţinători a depozitelor, a altor spaţii
destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare
a materialelor lemnoase;
Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile de
picnic şi al zonelor indicate pentru activităţile de picnic are
următoarele obligaţii:

amendă de la 1.000 lei
până la 5.000 lei

Art. 8 alin. (1) lit. a),
pentru încălcarea
prevederilor

să asigure amenajarea zonei în care se desfăşoară activităţile de

amendă de la 10.000 lei
la 50.000 lei

• Art. 5 lit. a

• Art. 5 lit. b

• Art. 5 lit. c

• Art. 5 lit. d

picnic cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la
urbanism, silvicultură şi protecţia mediului;
să amenajeze zona în care se desfăşoară activitatea de picnic prin
intervenţii minime asupra mediului natural, fără efectuarea de
defrişări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor ori betonări
sau asfaltări ale solului;
să încadreze şi să delimiteze în cadrul documentaţiilor de
amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz, zonele special
amenajate pentru activităţile de picnic şi zonele indicate pentru
activităţile de picnic;
să delimiteze zonele special amenajate pentru activităţile de picnic
şi zonele indicate pentru activităţile de picnic prin marcarea
corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţii de picnic,
indicând orarul de funcţionare;

• Art. 5 lit. e

să amenajeze în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) locuri speciale
pentru aprinderea focului;

• Art. 5 lit. f

să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activităţile de
picnic şi a zonelor indicate pentru activităţile de picnic cu
containere destinate colectării selective a deşeurilor, inscripţionate
corespunzător, precum şi cu toalete ecologice;

• Art. 5 lit. g

să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru
colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi afişarea, în mod
obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectivă, cu
exemplificarea tipurilor de deşeuri;

• Art. 5 lit. h

să nu permită efectuarea de defrişări sau modificări ale cursurilor
de apă pentru amenajarea zonei;

• Art. 5 lit. i

să nu permită ridicarea de construcţii, în perimetrul zonelor ce fac
obiectul prezentei legi, cu excepţia celor cu caracter temporar;

• Art. 5 lit. j

să organizeze serviciul de verificare zilnică a zonelor în care se
desfăşoară activităţile de picnic, atât a celor prevăzute la art. 3 lit.
c), cât şi a celor prevăzute la art. 3 lit. d), precum şi a zonelor aflate
în imediata vecinătate a acestora, pentru a se asigura că niciun fel

de prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnică a zonelor în
care se desfăşoară activităţile de picnic se realizează cu ajutorul
poliţiei locale;
• Art. 5 lit. k
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HOTĂRÂRE nr. 263 din
22 februarie 2001
republicată privind
amenajarea,
omologarea,
întreţinerea şi
exploatarea pârtiilor şi
traseelor de schi pentru
agrement

să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deşeurilor
colectate selectiv;

• Art. 5 lit. l

să delimiteze şi să marcheze în mod corespunzător zona destinată
parcării autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru
activităţile de picnic, dacă geografia acestora permite;

• Art. 5 lit. m

să afişeze un plan cuprinzător cu ilustraţii detaliate privind
organizarea şi facilităţile zonei în care se desfăşoară activităţile de
picnic, regulile privind desfăşurarea activităţilor de picnic, precum
şi sancţiunile aplicabile în cazul constatării nerespectării acestora şi
numerele de telefon utile;

• Art. 5 lit. n

să realizeze şi să doteze corespunzător pichete de stingere a
incendiilor.

• Art. 7 lit. b

neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a
mijloacelor de protecţie în locurile şi la obstacolele periculoase;

• Art. 7 lit. c

neluarea măsurilor de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe
pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement, în caz de ceaţă,
viscol sau în cazul pericolului de declanşare a avalanşelor, precum
şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competiţii
sportive;

• Art. 7 lit. d

efectuarea de lucrări pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru
agrement omologate, altele decât cele prevăzute în studiile şi
proiectele de amenajare autorizate;

• Art. 7 lit. e

utilizarea pentru păşunat a pârtiilor şi a traseelor de schi pentru
agrement omologate;

• Art. 7 lit. f

neasigurarea postului de prim ajutor pe pârtiile de schi pentru
agrement omologate;

• Art. 7 lit. g

accesul sau circulaţia pe pârtiile ori traseele de schi pentru
agrement cu automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul, fără

amendă de la 1.000
lei la 5.000 lei

drept, cu excepţia celor aparţinând serviciilor publice Salvamont,
serviciilor de ambulanţă, poliţie, jandarmi, pompieri, precum şi
altele asemenea;
• Art. 48 alin. (1) lit. a) Constituie contravenţii încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23
alin. (1) m) mutarea de către persoane neautorizate a hranei
destinate vânatului;
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amendă de la 250 lei
la 750 lei

• art. 48 alin. (1) lit.
c^1)

încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 alin. (5) şi (6),
art. 13 alin. (5) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (1)-(4) şi
emiterea deciziei comisiei de constatare se realizează în termen de
maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de către
persoana păgubită, la unitatea administrativ-teritorială pe
teritoriul căreia s-a produs paguba.
art. 13 alin. (6) Plăţile către beneficiarii despăgubirilor se fac în
termen de maximum 30 de zile de la emiterea deciziei de
constatare.

amendă de la 2.000
lei la 4.000 lei, cu
excepţia pagubelor
produse de speciile
prevăzute în anexa nr.
2

•art. 48 alin. (1) lit. d)

încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) 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

LEGE nr. 407 din 9
noiembrie 2006
vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic

