MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JANDARMERIA ROMÂNĂ

Faptele contravenționale
pentru care ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române
au competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor
și sunt exceptate de la aplicarea Legii prevenirii nr. 270/2017
Nr
crt.
1

Actul normativ

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

Fapta pentru care se aplică sancțiunea contravențională respectivă

LEGE nr. 61 din 27
septembrie 1991
republicată pentru
• Art. 2 pct. 1
sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a
• Art. 2 pct. 2
ordinii şi liniştii publice

săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de
injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă
împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure
ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să
lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;

• Art. 2 pct. 3

apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de
muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel
de fapte;

• Art. 2 pct. 4

• Art. 2 pct. 5

constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul
de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de
convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice
formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine
socială;

aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de
transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritantlacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu
s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii, ori pagube
materiale;
organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât
cele autorizate potrivit legii - de natură să lezeze bunele moravuri;

Sancțiunea prevăzută de
Lege
• amendă de la 200 lei
la 1.000 lei

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

• cu amendă de la 100
lei la 500 lei
• cu amendă de la 100
lei la 500 lei

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

• Art. 2 pct. 6

• Art. 2 pct. 7

• Art. 2 pct. 8

• Art. 2 pct. 9

• Art. 2 pct. 10

• Art. 2 pct. 11

• Art. 2 pct. 12

atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe
străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale
cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau
determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de
fapte;

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în
hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni,
discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori
conducătorii localurilor respective;

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a
arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât
în magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu arme de foc şi
muniţii;
vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a
arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare persoanelor care
nu au împlinit vârsta de 18 ani, persoanelor care au săvârşit acte de
violenţă menţionate în cazierul judiciar, precum şi persoanelor care
suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat
de policlinica teritorială;

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

neţinerea evidenţei de către magazinele autorizate a cumpărătorilor
armelor prevăzute la pct. 8) în registre speciale, vizate de organele de
poliţie, în care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi
numărul actului de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului
judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihică, cu denumirea
policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.
Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de armă, este scutit de
obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi certificatul de sănătate
neuropsihică, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de
conducere, acesta este obligat să prezinte numai cazierul judiciar;

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de
pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea
semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa
locului, fără motiv întemeiat;

• cu amendă de la 100
lei la 500 lei

întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce
servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în
alte locuri publice;

• amendă de la 200 lei
la 1.000 lei

pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile

• Art. 2 pct. 13

• Art. 2 pct. 14
• Art. 2 pct. 15

autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de
învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor,
regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partidelor sau altor
formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale,
ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor
internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a
terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor
situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea
organelor de ordine;
scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe
obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin
orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a
reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate;
nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna
desfăşurare a manifestărilor cultural-sportive;

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

• cu amendă de la 100
lei la 500 lei
• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau
indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează
existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;

• amendă de la 200 lei
la 1.000 lei

• Art. 2 pct. 17

lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta
pericol pentru persoane sau bunuri;

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

• Art. 2 pct. 18

refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă
băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui
salariat al localului;

• cu amendă de la 100
lei la 500 lei

• Art. 2 pct. 19

servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe
timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive
sau altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum şi
consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participanţi;

• Art. 2 pct. 16

• Art. 2 pct. 20

• Art. 2 pct. 21

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara acestora
pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor
sportive sau altor asemenea întruniri publice, în imediata
apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de
condiţii de către participanţi;

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei

desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în
locurile publice, la intrarea în curţile şi în interioarele lor, cum sunt:
spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor,

• cu amendă de la 100
lei la 500 lei

unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi
instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul
băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele
sau aleile de acces ale acestora;
• Art. 2 pct. 22

• Art. 2 pct. 23

servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor
aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;
consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice:
drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii
culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate
mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de
stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor
locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea
unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor
alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective.
Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum
sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate
se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către
persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

• cu amendă de la 100
lei la 500 lei

• cu amendă de la 100
lei la 500 lei

• Art. 2 pct. 24

provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri
publice;

• amendă de la 200 lei
la 1.000 lei

• Art. 2 pct. 25

tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de
zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

• amendă de la 200 lei
la 1.000 lei

• Art. 2 pct. 26

• Art. 2 pct. 27

• Art. 2 pct. 28

tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00
de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau
prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la
intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în
locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu
destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de
aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea
locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit,
situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe
sau cu caracter social, în mediul urban;
alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor,

• cu amendă de la 500
lei la 1500 lei

• cu amendă de la 500
lei la 1500 lei
• amendă de la 200 lei

precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;

la 1.000 lei

• Art. 2 pct. 29

nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente
în caz de calamităţi naturale sau alte pericole publice;

• cu amendă de la 500
lei la 1500 lei

• Art. 2 pct. 30

nerespectarea măsurii de suspendare,
dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4);

• cu amendă de la 2.000
lei la 3.000 lei

• Art. 2 pct. 31

refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii
sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la
sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de
urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în
exercitarea atribuţiilor de serviciu;

• Art. 2 pct. 32
• Art. 2 pct. 33

• Art. 2 pct. 34

• Art. 2 pct. 35

• Art. 2 pct. 36

dispusă

conform

îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;
neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a
încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la
16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor
necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie
sau prostituţie;

• cu amendă de la 100

lei la 500 lei

• cu amendă de la 500
lei la 1500 lei
• cu amendă de la 100
lei la 500 lei

lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către
persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum
şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare
de sub pază sau supraveghere;

• cu amendă de la 100
lei la 500 lei

neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal
propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri,
moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de
distracţie sau de agrement pe care le conduc, precum şi refuzul
acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea
în locurile respective a ordinii publice ori pentru luarea măsurilor
împotriva persoanelor care au încălcat legea;

• cu amendă de la 3.000
lei la 6.000 lei

împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu
menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu
privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei
ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru
menţinerea ori restabilirea ordinii publice.

• cu amendă de la 3.000

lei la 6.000 lei
2

3

LEGE nr. 60 din 23
septembrie 1991
republicată
privind organizarea şi
desfăşurarea adunărilor
publice

Legea nr. 4/2008 privind
prevenirea și
combaterea violenței cu
ocazia competițiilor și a
jocurilor sportive

• Art. 26 alin. 1 lit. a

organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate,
neînregistrate sau interzise;

• cu amendă de la 1.000
lei la 10.000 lei

• Art. 26 alin. 1 lit. b

nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau
locului şi perimetrului destinat adunării publice;

• cu amendă de la 1.000
lei la 10.000 lei

• Art. 26 alin. 1 lit. c

neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a
adunării publice, când constată că au intervenit fapte de natura
celor prevăzute în art. 2;

• cu amendă de la 1.000
lei la 10.000 lei

• Art. 26 alin. 1 lit. d

participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate
de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la
avertizările şi somaţiile organelor de ordine făcute potrivit legii;

• cu amendă de la 500
lei la 5.000 lei

• Art. 26 alin. 1 lit. e

instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni
violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori
tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;

• cu amendă de la 500
lei la 5.000 lei

• Art. 26 alin. 1 lit. f

refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă
de conducătorii acţiunilor;

• cu amendă de la 500
lei la 5.000 lei

• Art. 26 alin. 1 lit. g

organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în
acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate,
indiferent de modul lor de exprimare;

• cu amendă de la 500
lei la 5.000 lei

• Art. 26 alin. 1 lit. h

introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile
destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora;

• cu amendă de la 500
lei la 5.000 lei

• Art. 26 alin. 1 lit. i

refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de
ordine, potrivit legi

• cu amendă de la 500
lei la 5.000 lei

• Art.10 alin. 1 lit. a

Următoarele fapte se sancționează cu:
să declare la unitatea de jandarmi competentă teritorial, cu cel
puțin 5 zile înainte de data desfășurării, jocurile sportive al căror
grad de risc preliminar este unul dintre cele prevăzute la art. 7 alin.
(1) lit. b) -d); unitatea de jandarmi, după stabilirea gradului de risc,
înștiințează administrația publică locală despre data desfășurării
jocului sportiv, urmând ca reprezentanții acesteia să dispună

• amendă de la 3.000
lei la 10.000 lei

măsurile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind
organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
• Art.10 alin. 1 lit. b

să stabilească măsurile de asigurare a ordinii și siguranței
participanților în arena sportivă, transpuse în planul de acțiune,
care este înaintat pentru aprobare unității de jandarmi
competente teritorial, cu cel puțin 3 zile înainte de data
desfășurării jocului sportiv;

• Art.10 alin. 1 lit. l

să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este
permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

• Art.10 alin. 1 lit. p

să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe
alte materiale publicitare ori promoționale, care sunt distribuite cu
ocazia desfășurării competițiilor sau jocurilor sportive, regulile ce
trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi
introduse în arena sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în
situația nerespectării acestor reguli;

• Art.10 alin. 1 lit. s

să interzică afișarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor
ori textelor cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la
xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la
discriminări de orice fel și la violență, indiferent pe ce suport ar fi
inscripționate;

• Art.10 alin. 1 lit. ș

să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de
publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafața de joc de
tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a
jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenții oportune,
în caz de necesitate;
Următoarele fapte se sancționează cu:

• Art.10 alin. 1 lit. c

• Art.10 alin. 1 lit. f

să efectueze, prin personalul de ordine și siguranță și, după caz, cu
forțele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un
control amănunțit al arenei sportive, pentru descoperirea și
îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise;
să nu permită introducerea și folosirea în arena sportivă a unor
instalații de sonorizare, cu excepția gigafoanelor portabile;

• amendă de la 10.000
lei la 30.000 lei

• Art.10 alin. 1 lit. y

să stabilească și să aducă la cunoștința spectatorilor locurile unde
este permisă amplasarea emblemelor, pancardelor, bannerelor,
afișelor, steagurilor sau a altor mijloace de publicitate vizual
Următoarele fapte se sancționează cu:

• Art.10 alin. 1 lit. d
• Art.10 alin. 1 lit. e

• Art.10 alin. 1 lit. g

• Art.10 alin. 1 lit. h

să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu
publicul;
să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul
pentru incitarea spectatorilor la violență, la producerea de
distrugeri sau la denigrarea imaginii participanților la competițiile
sau jocurile sportive;
să amenajeze și să pună la dispoziția forțelor de ordine un punct de
comandă;
să asigure
înregistrarea
și supravegherea video
a
comportamentului participanților în arena sportivă și în zona
punctelor de acces, pe timpul afluirii și defluirii acestora, precum și
pe timpul desfășurării jocului sportiv, printr-un sistem propriu,
conectat în punctul de comandă și deservit de către un tehnician,
sub îndrumarea unui reprezentant al forțelor de ordine;

• Art.10 alin. 1 lit. i

să pună la dispoziția forțelor de ordine înregistrarea video
efectuată în condițiile lit. h);

• Art.10 alin. 1 lit. j

să afișeze, în locuri vizibile, atenționări asupra faptului că în arena
sportivă participanții vor fi supravegheați video;

• Art.10 alin. 1 lit. k

să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul
băuturilor alcoolice în arena sportivă;

• Art.10 alin. 1 lit. m

să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror
comercializare este permisă sunt poziționate la fiecare sector de
tribună și peluză;

• Art.10 alin. 1 lit. n

să asigure funcționarea instalațiilor de apă curentă și a grupurilor
sanitare, care trebuie amplasate astfel încât să nu fie necesară
deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul;

• amendă de la 30.000
lei la 50.000 lei
Organul din care face
parte agentul
constatator sesizează
federația de
specialitate, care
dispune măsura
administrativă a
suspendării dreptului
de a organiza jocuri
sportive cu spectatori
în arena respectivă
sau, după caz,
interzicerea accesului
spectatorilor în
anumite sectoare de
tribună, pe o perioadă
cuprinsă între 30 și 90
de zile.

• Art.10 alin. 1 lit. o

să afișeze lizibil, în locuri vizibile, la porțile de acces, regulile ce
trebuie respectate la competițiile și jocurile sportive, materialele
sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum și
sancțiunile care se aplică în astfel de cazuri;

• Art.10 alin. 1 lit. r

să interzică afișarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor
ori textelor cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la
xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la
discriminări de orice fel și la violență, indiferent pe ce suport ar fi
inscripționate;

• Art.10 alin. 1 lit. t

să aducă la cunoștință spectatorilor, la începutul jocului sportiv,
precum și în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin
mijloace de comunicare, obligațiile ce le revin pe timpul
desfășurării competiției sau jocului sportiv, principiile spiritului de
fairplay, ale ordinii și disciplinei, precum și mesajele transmise de
forțele de ordine;

• Art.10 alin. 1 lit. ț

să asigure bariere și împrejmuiri adecvate pentru separarea
grupurilor de suporteri și pentru delimitarea terenului de joc,
realizate prin construcții rezistente, precum și refacerea acestora
în cazul deteriorării, până la organizarea competiției sau a jocului
sportiv următor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite în
confecționare și modul de confecționare sunt stabilite de către
federația de specialitate, după consultarea prealabilă a
reprezentanților Jandarmeriei Române;

• Art.10 alin. 1 lit. v

• Art.10 alin. 1 lit. x

să asigure numerotarea sectoarelor, rândurilor și locurilor
destinate spectatorilor, precum și amplasarea de indicatoare
pentru îndrumarea acestora spre locurile înscrise pe documentele
de acces;
să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor
reținute, în urma efectuării controlului corporal preventiv și al
bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.

Următoarele fapte se sancționează cu:
• Art.10 alin. 2 lit. a

• Art.10 alin. 2 lit. b

• Art.10 alin. 2 lit. c

• Art.10 alin. 2 lit. d

• Art.10 alin. 2 lit. h

• Art.10 alin. 2 lit. i

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al
persoanelor și al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea
introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor
prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r);
să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă
intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se
află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub
influența substanțelor halucinogene, al persoanelor care au asupra
lor băuturi alcoolice, arme și muniții de orice fel, făclii, torțe,
artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene,
dispozitive pentru șocuri electrice, substanțe toxice, halucinogene,
iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri
contondente, cuțite, pumnale, șișuri, castete ori alte asemenea
obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere,
împungere ori lovire, precum și al persoanelor care au asupra lor
mijloace de publicitate vizuală de genul celor prevăzute la alin. (1)
lit. r);
să rețină obiectele sau materialele prevăzute la lit. b) sau la alin. (1)
lit. r), sesizând forțele de ordine pentru luarea măsurilor legale
care se impun;
să imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul și
locul ce urmează a fi ocupat de către spectatori, chiar și când
acestea sunt distribuite în mod gratuit, iar la competițiile și jocurile
cu grad ridicat de risc să asigure personalizarea tuturor
documentelor de acces, prin inscripționarea pe acestea a numelui
și prenumelui spectatorilor;
să prezinte, la solicitarea scrisă a unității de jandarmi competente
teritorial, situația privind datele personale ale abonaților proprii, în
vederea identificării persoanelor care, cu ocazia desfășurării
competițiilor sau a jocurilor sportive, au săvârșit fapte antisociale;
să permită accesul unor efective de jandarmi în ținută civilă în
arena sportivă pentru desfășurarea activităților de monitorizare a
modului de comportare a spectatorilor;

• amendă de la 3.000
lei la 10.000 lei

• Art.10 alin. 2 lit. j

• Art.10 alin. 2 lit. k

prin reglementări proprii, să stabilească accesul în arena sportivă a
reprezentanților mass-media, precum și accesul acestora pe
suprafața de joc sau în zona vestiarelor, comunicând datele de
identificare ale ziariștilor acreditați și modelul documentelor de
acces eliberate în acest sens, atât societății specializate de
protecție și pază, cât și forțelor de ordine;
să permită accesul la competițiile și jocurile sportive cu grad
ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar însoțiți de o persoană
majoră, imprimând pe documentele de acces această prevedere;

Următoarele fapte se sancționează cu:

• Art.10 alin. 2 lit. e

să asigure emiterea și distribuirea abonamentelor către suporteri,
urmărind inserarea, pe fiecare abonament în parte, a numelui,
prenumelui și a codului numeric personal și a unei fotografii a
acestuia, precum și ținerea unei evidențe clare a abonaților, cu
respectarea întocmai a dispozițiilor legale referitoare la protecția
datelor cu caracter personal;

• Art.10 alin. 2 lit. f

să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a
depăși 90% din capacitatea arenei sportive;

• Art.10 alin. 2 lit. l

să emită documente de acces și în situația în care se permite
intrarea gratuită a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii
de suporteri.

• Art.10 alin. 2 lit. g

Următoarea faptă se sancționează cu:
să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea
de locuri amplasate în sectoare opuse și direcționarea accesului la
acestea pe trasee separate;

• amendă de la 10.000
lei la 30.000 lei

• amendă de la 30.000
lei la 50.000 lei rganul
din care face parte
agentul constatator
sesizează federația de
specialitate, care
dispune măsura
administrativă a
suspendării dreptului
de a organiza jocuri
sportive cu spectatori
în arena respectivă

sau, după caz,
interzicerea accesului
spectatorilor în
anumite sectoare de
tribună, pe o perioadă
cuprinsă între 30 și 90
de zile.

Următoarele fapte se sancționează cu:
• Art.20 alin. 2 lit. a

• Art.20 alin. 2 lit. b

să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive
ori, după caz, a arenei sportive fără documente de acces sau prin
încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator;

să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive,
documente de acces individualizate care nu le aparțin și care,
potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de
către titular;

• Art.20 alin. 2 lit. h

să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces,
urmat de refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al
reprezentanților societății specializate de protecție și pază sau al
forțelor de ordine;

• Art.20 alin. 2 lit. r

să scrie sau să deseneze pe pereții imobilelor, pe garduri sau pe
alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în arena sportivă;

• Art.20 alin. 2 lit. s

să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunțurile și afișele
expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive,
precum și să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori
indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului
în arenă, sau a celor care semnalează existența unui pericol pentru
viața persoanel

• amendă de la 80 lei la
200 lei sau prestarea a
50-100 ore de
activități în folosul
comunității

• Art.20 alin. 2 lit. ț

să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea
spectatorilor în incinta arenei sportive;

Următoarele fapte se sancționează cu:
• Art.20 alin. 2 lit. g

să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv și
al bagajelor de către forțele de ordine;

• Art.20 alin. 2 lit. k

să se cațere pe gardul care delimitează spațiul de joc de tribună;

• Art.20 alin. 2 lit. m

• amendă de la 150 lei
la 400 lei sau
prestarea a 70-120
ore de activități în
folosul comunității

să săvârșească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să
scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum
și amenințări cu acte de violență împotriva celorlalți spectatori,
oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

• Art.20 alin. 2 lit. n

să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare
ori vulgare la adresa forțelor de ordine sau a personalului de
ordine și siguranță;

• Art.20 alin. 2 lit. t

să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afișele, steagurile
sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele
stabilite de organizator;
Următoarele fapte se sancționează cu:

• Art.20 alin. 2 lit. c

să pătrundă în stare vădită de beție sau să consume băuturi
alcoolice în arena sportivă;

• Art.20 alin. 2 lit. d

să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în
arena sportivă;

• Art.20 alin. 2 lit. e

să introducă în arena sportivă inscripții, embleme, pancarte,
bannere, afișe, steaguri sau alte suporturi ce conțin simboluri,
sloganuri, imagini ori texte cu conținut obscen;

• cu amendă de la 250
lei la 750 lei sau
prestarea a 100-150
ore de activități în
folosul comunității,
precum și cu
sancțiunea
contravențională
complementară de
interzicere a accesului
la competițiile și
jocurile sportive de

• Art.20 alin. 2 lit. f

• Art.20 alin. 2 lit. o

să refuze prezentarea documentelor de acces și, după caz, a
actelor de identitate, la solicitarea justificată a forțelor de ordine
sau a personalului de ordine și siguranță;

genul celor la care
aceștia au săvârșit
fapta pe o perioadă
de 6 luni

să amenințe cu acte de violență forțele de ordine sau personalul de
ordine și siguranță;

• Art.20 alin. 2 lit. u

să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de
comandantul forțelor de ordine, în cazul producerii unor
catastrofe, calamități naturale sau al altor pericole

• Art.20 alin. 2 lit. v

să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura
evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine și siguranță
sau de către forțele de ordine.
Următoarele fapte se sancționează cu:

• Art.20 alin. 2 lit. i

arunce asupra celorlalți spectatori, asupra oficialilor sau a
jucătorilor, asupra forțelor de ordine sau a personalului de ordine
și siguranță, asupra bunurilor mobile și imobile aflate în incinta
bazei sportive, precum și în direcția suprafeței de joc cu obiecte de
orice fel sau cu substanțe corozive ori care murdăresc;

• Art.20 alin. 2 lit. l

să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei
sportive ori, după caz, a arenei sportive;

• Art.20 alin. 2 lit. p

să își ascundă fața cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii,
cu intenția de a împiedica identificarea;

• Art.20 alin. 2 lit. ș

• Art.20 alin. 2 lit. x

să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte
obstacole amplasate de organizator sau de către forțele de ordine,
pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru
separarea grupurilor de suporteri și a terenului de joc de tribună,
inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;
pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice
mijloace, pe suprafața de joc.

• cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei sau
prestarea a 120-200
de ore de activități în
folosul comunității,
precum și cu
sancțiunea
contravențională
complementară de
interzicere a accesului
la competițiile și
jocurile sportive de
genul celor la care
aceștia au săvârșit
fapta pe o perioadă
de un an

• Art.24

Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violență, în
legătură cu competiția sau jocul sportiv, de către conducătorii de
cluburi, oficiali ori sportivi constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

• amendă de la 3.000
lei la 10.000 lei

• Art.25 alin. 1

Cumpărarea în scop de revânzare a biletelor sau a oricăror
documente de acces la competiții și jocuri sportive, precum și
vânzarea acestora la suprapreț constituie contravenție și se
pedepsește cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei

• amendă de la 1.000
lei la 3.000 lei
• Biletele sau celelalte
documente de acces,
care fac obiectul
contravenției, se
confiscă și se
returnează
organizatorului

• Art 27 alin. 1

• Art 27 alin. 11

Nerespectarea de către personalul de ordine și siguranță, în
incinta arenelor sportive, a obligațiilor prevăzute în planurile de
acțiune constituie contravenție și se sancționează cu amendă de
la 100 lei la 500 lei.

• amendă de la 100 lei
la 500 lei

Constituie contravenții săvârșirea de către societatea de pază și
protecție a următoarelor fapte:
a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii și siguranței în
incinta unei arene sportive, fără întocmirea prealabilă a
planului de acțiune;

• amendă de la 5.000
lei la 15.000 lei

b) neprezentarea spre aprobare, în termenul legal, a planului de
acțiune întocmit pentru asigurarea ordinii și siguranței
participanților la o competiție sau un joc sportiv;

• amendă de la 500 lei
la 1.000 lei

c) nerespectarea măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi
competentă teritorial cu ocazia aprobării planului de acțiune;

• amendă de la 5.000
lei la 15.000 lei

d) folosirea agenților de pază necalificați sau fără specializare, în
condițiile legii;
e) nerespectarea numărului de personal de ordine și siguranță
stabilit prin planul de acțiune aprobat, pentru fiecare element

• amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei
• amendă de la 2.000

de dispozitiv.
În cazul contravențiilor prevăzute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 și 31 din
Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice,
republicată, săvârșite de către suporteri înainte și după
desfășurarea competiției sau jocului sportiv, în afara bazei
sportive, care au legătură cu competiția ori jocul în cauză, pe lângă
sancțiunea principală stabilită de actul normativ, agentul
constatator aplică și sancțiunea contravențională complementară
de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive de
genul celor la care aceștia au săvârșit faptele

• a) pe o perioadă de 6
luni, pentru faptele
prevăzute de pct. 23 și
31;
• b) pe o perioadă de
un an, pentru faptele
prevăzute de pct. 2, 4
și 24

• Art. 1 lit. a

efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de
servicii, după caz, fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege;

• Art. 1 lit. b

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

• Art. 1 lit. c

condiționarea vânzării unor mărfuri sau a prestării unor servicii de
cumpărarea altor mărfuri ori de prestarea de servicii;

• Art. 1 lit.d

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

• Art. 2 (1)
Contravențiile
prevăzute la art. 1
săvârșite de către
persoane fizice se
sancționează cu
amendă de la 500 lei
la 5.000 lei, iar dacă
sunt săvârșite de
persoane juridice, cu
amendă de la 2.000
lei la 20.000 lei.

• Art. 1 lit. e

efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de
servicii, după caz, cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită,
în condițiile legii. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile,
indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului,
al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență
se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a
mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte
documente stabilite prin lege;

• Art. 1 lit. f

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

• Art. 1 lit. g

omisiunea întocmirii și afișării, în unitate, la locurile de desfacere
sau servire, de către operatorii economici a prețurilor și tarifelor, a
categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde
este cazul, a listei de prețuri și tarife;

• Art. 23

4

Legea nr. 12/1990
privind protejarea
populației împotriva
unor activități de
producție, comerț sau
prestări de servicii ilicit

lei la 5.000 lei

• (4) Contravenientul
poate achita, pe loc
sau în termen de cel
mult 48 de ore de la
data încheierii
procesului-verbal ori,
după caz, de la data
comunicării acestuia,
jumătate din minimul
amenzii prevăzute la
alin. (1), agentul
constatator făcând
mențiune despre
această posibilitate în
procesul-verbal.

• Art. 1 lit. h

5

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

• Art. 1 lit. i

acumularea de mărfuri de pe piața internă în scopul creării unui
deficit pe piață și revânzării lor ulterioare sau al suprimării
concurenței loiale;

• Art. 1 lit. j

depășirea de către orice operator economic a adaosurilor maxime
stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea prețurilor de
vânzare cu amănuntul;

Art. 1 lit. k

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

• Bunurile care au servit
sau au fost destinate
să servească la
săvârșirea vreuneia
dintre faptele
prevăzute la art. 1,
dacă sunt ale
contravenientului,
precum și sumele de
bani și bunurile
dobândite prin
săvârșirea
contravenției se
confiscă.

LEGE nr. 333 din 8 iulie
• Art. 58 alin. 1 lit. a
2003 (*republicată*)
privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor
• Art. 58 alin. 1 lit. b

neluarea măsurilor de organizare şi funcţionare a pazei, prevăzute
la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 şi la art. 18 alin. (2) şi
(3);

• Art. 58 alin. 1 lit. c

neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui
de transport de bunuri ori valori, conform art. 25 alin. (1), şi
neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor
stabilite de unitatea de jandarmi;

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art. 58 alin. 1 lit. d

încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de pază de
orice fel, cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. (10), art. 21 alin. (1)
şi (4) şi ale art. 36;

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art. 58 alin. 1 lit. e

încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a
obligaţiilor prevăzute la art. 46-49;

• cu amendă de la 100
lei la 300 lei

• Art. 58 alin. 1 lit. f

neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiilor
prevăzute la art. 50;

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei
• cu amendă de la 5.000

neluarea măsurilor prevăzute la art. 24 şi la art. 26 alin. (1)-(3);

nerespectarea prevederilor art. 23, art. 31 alin. (2), art. 37, art. 39

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei
• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art. 58 alin. 1 lit. g

alin. (2) şi art. 40;

• Art. 58 alin. 1 lit. h

instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracţiei sau de
componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 27 alin.
(6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 28;

• Art. 58 alin. 1 lit. i

6

refuzul de a asigura accesul reprezentanţilor autorităţilor publice
aflaţi în exerciţiul funcţiunii, al personalului poliţiei sau al
jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuţiilor
legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în
obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracţie şi
în organizarea activităţii de gardă de corp;

lei la 10.000 lei
• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei
• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• Art. 58 alin. 1 lit. j

depăşirea limitelor obiectului de activitate al societăţii specializate
sau al poliţiştilor locali;

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• Art. 58 alin. 1 lit. k

refuzul de a furniza datele, informaţiile sau documentele solicitate
de către reprezentanţii autorităţilor publice competente, potrivit
legii, aflaţi în exerciţiul funcţiunii;

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• Art. 58 alin. 1 lit. l

executarea, în fapt, a atribuţiilor de organizare şi funcţionare a
activităţii societăţilor specializate de către persoane care au suferit
condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• Art. 58 alin. 1 lit. m

nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de
funcţionare;

• cu amendă de la 5.000

nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2
alin. (2) din anexă; (Cerinţele minimale de securitate, pe zone
funcţionale şi categorii de unităţi, sunt prevăzute în anexa nr. 1.)

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 • Art.3 pct. 1
aprilie 2012 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, • Art.3 pct. 1^1
bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor
• Art.3 pct. 2
• Art.3 pct. 3

lei la 10.000 lei

neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la
efectuarea analizei de risc la securitate fizică;

• cu amendă de la 10.000
lei la 20.000 lei

neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiei
prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexă; (Adoptarea măsurilor de
securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu
analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale
dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea
fizică.)
• Art.3 pct. 4

nedepunerea planului de pază la organele de poliţie competente,
conform art. 5 alin. (3) din anexă; (Planul de pază se depune la
structura de poliţie organizată la nivelul unităţii administrativteritoriale pe raza căreia se află obiectivul, denumită în continuare
unitate de poliţie competentă teritorial, cu cel puţin 24 de ore
înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestări de
servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.)

• Art.3 pct. 5

nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din anexă; (Documentele
prevăzute la alin. (1) se înregistrează la prestator şi se vizează spre
neschimbare de beneficiar, iar după completare prestatorul asigură
păstrarea acestora pe o durată de minimum 2 ani. În cazul
instituirii pazei proprii, documentele se înregistrează şi se păstrează
de către unitate.)

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art.3 pct. 6

încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea
însemnelor, uniformelor, legitimaţiilor sau accesoriilor de
echipament; (Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii,
accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemănătoare cu
cele ale autorităţilor publice ale organismelor internaţionale la care
România este parte).

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• Art.3 pct. 7

nerespectarea de către conducătorii societăţilor specializate de
pază şi protecţie a dispoziţiilor art. 31 din anexă;( (1) Conducătorii
societăţilor specializate de pază şi protecţie au obligaţia de a
asigura desfăşurarea activităţii societăţilor specializate de pază şi
protecţie în sediile principale sau secundare, înregistrate la oficiul
registrului comerţului şi notificate organelor de poliţie competente
teritorial.
(2) Conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie are
obligaţia de a comunica în termen de 15 zile inspectoratului de
poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, după caz, pe raza căruia/căreia aceasta îşi are sediul
social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor
principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date
legate de organizarea şi funcţionarea societăţii.
(3) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie,

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

conducerea societăţii are obligaţia să informeze, în scris,
inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti despre activităţile desfăşurate, conform
modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al
Poliţiei Române. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la
inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia s-au desfăşurat
activităţile respective.)
nerespectarea obligaţiei de înfiinţare a registrului special de
evidenţă a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din
anexă; (Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie
au obligaţia de a înfiinţa un registru special, după modelul prevăzut
în anexa nr. 2j), în care consemnează în ordine cronologică
contractele de prestări de servicii, în termen de 5 zile de la data
încheierii acestora.)

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art.3 pct. 9

neconsemnarea în registrul special de evidenţă a contractelor de
prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art.3 pct. 9 ^1

nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 33 din anexă;( (1)
Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de către
personalul de pază, conducătorul societăţii trebuie să asigure
controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai
mult de 5 posturi de pază este coordonată de către un şef de tură
pe schimb, care efectuează instruirea şi repartizarea în posturi a
personalului de pază, preluând atribuţiile unui post de pază în caz
de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază şi protecţie printr-o
societate specializată, conducătorul societăţii specializate trebuie
să desemneze un şef de obiectiv care să asigure relaţionarea
permanentă cu beneficiarul serviciilor de pază şi să dispună măsuri
de eficientizare a serviciului prestat, precum şi controlul
personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se
realizează zilnic, cel puţin o dată pe schimb, de către personalul cu
atribuţii de control anume desemnat, consemnându-se despre
aceasta în registrul de control.
(5) Şeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea
agenţilor de pază cu prevederile consemnelor generale şi

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art.3 pct. 8

particulare şi răspunde de modul de executare a serviciului de
către aceştia.)
• Art.3 pct. 9^2.

nerespectarea prevederilor art. 34 din anexă; ((1) În vederea
evidenţierii executării serviciului de pază, conducătorul societăţii
specializate de pază şi protecţie are obligaţia de a asigura
documentele necesare specifice prevăzute în anexa nr. 2, iar şeful
de obiectiv, de a verifica completarea corespunzătoare a acestora.
(2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de
societatea specializată de pază şi protecţie se înregistrează şi se
analizează lunar de conducerea societăţii.)

• Art.3 pct. 10

neîndeplinirea obligaţiei de asigurare a pregătirii continue
prevăzute la art. 44 alin. (4) din anexă;( (4) Pentru a îmbunătăţi
cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi să
asigure pregătirea continuă a personalului de execuţie până la
şeful de tură inclusiv, în limita a cel puţin 20 de ore anual, prin
furnizori de formare profesională autorizaţi, în baza programei de
pregătire stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei
Române şi postate pe pagina web a acestei instituţii. Răspunderea
pentru desfăşurarea pregătirii continue revine conducătorului
societăţii sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul
societăţii.)

• Art.3 pct. 11

. nerespectarea de către personalul de pază şi gardă de corp a
dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din anexă;( Ecusonul se poartă în
partea superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea
datelor de identificare şi fotografia titularului.)

• Art.3 pct. 12

nerespectarea de către personalul de pază şi gardă de corp a
obligaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3) din anexă; ((3) Este
interzisă dotarea personalului de pază sau gardă de corp ori
folosirea de către acesta a cagulelor, măştilor pentru acoperirea
feţei sau a cătuşelor metalice.)

• Art.3 pct. 13

nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) şi art. 53 alin. (2) din
anexă;( 52. 4 Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de
semnalizare luminoasă ori acustică, precum şi inscripţionarea,
contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de
personalul societăţilor specializate de pază şi protecţie.; 53 (2) Sunt
interzise dotarea personalului de pază şi gardă de corp, precum şi

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• cu amendă de la 100 lei
la 300 lei

• cu amendă de la 100 lei
la 300 lei

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

folosirea de către acesta a bastoanelor confecţionate din alte
materiale decât cauciucul.)
• Art.3 pct. 14

nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexă;( a)
transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare de
peste 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de
transport blindate şi se realizează, după caz, cu jandarmi sau
agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu
arme de foc letale, în condiţiile legii)

• Art.3 pct. 15

nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexă;(
transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare
cuprinsă între 150.000 şi 500.000 euro ori echivalentul în lei se
asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate şi se
realizează, după caz, cu jandarmi ori agenţi ai unei societăţi
specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în
condiţiile legii;)

• Art.3 pct. 16

• Art.3 pct. 17

• Art.3 pct. 18

nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. c), art. 57 alin.
(3) şi art. 58 alin. (2) din anexă;( 57.1 transporturile bunurilor şi
valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 şi
150.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de
transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoţite cu
personal de pază propriu calificat şi atestat ori agenţi ai unei
societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc,
în condiţiile legii.; 58.2 Adresele sediilor la/de la care se
predau/preiau bunurile sau valorile monetare şi itinerarele se
stabilesc şi se consemnează în documente de către responsabilul
transportului şi se comunică echipajului la instructajul efectuat
înainte de plecarea în cursă.)
neluarea măsurilor prevăzute la art. 66 alin. (3) din anexă;( Pentru
protecţia factorilor poştali aflaţi în serviciul de distribuire a unor
sume de bani, conducerea companiei are obligaţia să asigure
dotarea necesară care să prevină sustragerea bancnotelor
deţinute, prin sistemele prevăzute la alin. (2) sau alte măsuri
similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de
serviciu.)
nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (3) şi art. 85 alin.
(1) din anexă;(67.3 Conducătorii unităţilor au obligaţia folosirii

• cu amendă de la 20.000
lei la 50.000 lei

• cu amendă de la 10.000
lei la 20.000 lei

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

mijloacelor de protecţie mecanofizică şi a echipamentelor
componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate
conform standardelor europene sau naţionale în vigoare de către
organisme acreditate din ţară ori din statele membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European.; 85.1 Conducătorii
şi personalul tehnic al societăţilor specializate în domeniul
sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de protecţie mecanofizice
sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare
la sistemele instalate sau avute în întreţinere. )
• Art.3 pct. 19

nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (2) din
anexă;(Deţinătorul sistemelor de supraveghere are obligaţia afişării
în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existenţa
acestora.)

• cu amendă de la 100 lei
la 300 lei

• Art.3 pct. 20

nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (4) din anexă;
(Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are
obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea
scrisă a acestora, a înregistrărilor video şi/sau audio în care este
surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală)

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• Art.3 pct. 21

nerespectarea dispoziţiilor referitoare la proiectarea şi modificarea
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei prevăzute la art. 70 din
anexă;

• Art.3 pct. 21^1

nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 78 din anexă;( (1)
Societăţile comerciale licenţiate sau autorizate să desfăşoare
activităţi în domeniul sistemelor electronice de securitate într-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European au obligaţia notificării Inspectoratului General al Poliţiei
Române la semnarea contractului cu derulare în totalitate sau în
parte pe teritoriul României, iar începerea execuţiei se face după
obţinerea acordului autorităţii.
(2) În cazul în care societatea comercială prevăzută la alin. (1) nu
deţine licenţa sau autorizaţia prevăzută la alin. (1), aceasta trebuie
să urmeze procedurile de licenţiere prevăzute de legislaţia din
România.
(3) Documentaţia de notificare cuprinde: datele de identificare
ale persoanei juridice şi ale conducătorului societăţii comerciale

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei
• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

prevăzute la alin. (1), autorizaţia sau licenţa deţinută, autoritatea
emitentă
care
să
facă
dovada
abilitării.)
• Art.3 pct. 21^2.

neîndeplinirea de către conducătorul societăţii specializate în
sisteme de alarmare a obligaţiilor prevăzute la art. 81-84 din
anexă;(Conducătorii societăţilor specializate în sisteme de
alarmare au obligaţia de a consemna în registrul special
contractele încheiate, în termen de 5 zile de la încheierea acestora,
în ordine cronologică.
ART. 82
Conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare are
obligaţia să asigure:
a) respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare
aprobat;
b) controlul execuţiei lucrărilor şi respectării proiectelor de
instalare sau a normativelor tehnice aplicabile;
c) primirea şi remedierea cu celeritate a defecţiunilor semnalate.
ART. 83
În vederea evidenţierii lucrărilor executate, conducătorul
societăţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia să
înfiinţeze şi să asigure documentele specifice prevăzute în anexa
nr. 2.
ART. 84
Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie,
conducerea societăţii specializate în sisteme de alarmare are
obligaţia să informeze, în scris, inspectoratul de poliţie judeţean pe
raza căruia îşi are sediul societatea sau, după caz, Direcţia Generală
de Poliţie a Municipiului Bucureşti despre activităţile desfăşurate,
conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului
General al Poliţiei Române.

• Art.3 pct. 22

nerespectarea de către persoana care a încetat raporturile de
muncă cu o societate specializată în domeniul sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din
anexă;( (2) Personalul de conducere şi cel tehnic din cadrul
societăţilor specializate care a încetat raporturile de serviciu nu are
dreptul să intervină în sistemele executate de societate ori să
divulge informaţiile referitoare la sistemele instalate sau avute în
întreţinere.)

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art.3 pct. 23

nerespectarea de către societăţile specializate în sisteme de
alarmare a obligaţiilor prevăzute la art. 86 din anexă;( La solicitarea
beneficiarului, după îndeplinirea clauzelor contractuale,
conducerea societăţii instalatoare a sistemului de alarmare
împotriva efracţiei sau care a asigurat mentenanţa acestuia are
obligaţia predării în termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a
software-ului şi a documentaţiei aferente, pe bază de procesverbal.)

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art.3 pct. 24

nerespectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (2) din anexă;( (1)
Societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi cele din
domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei pot înfiinţa
dispecerate de zonă pentru prestarea serviciilor de monitorizare şi
intervenţie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
(2) Unităţile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea
unităţilor proprii, cu asigurarea programării sistemelor locale şi a
intervenţiilor prin societăţile specializate în sisteme de alarmare,
respectiv pază şi protecţie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin.
(2) din Lege.)

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• Art.3 pct. 25

nerespectarea dispoziţiilor art. 92 din anexă referitoare la
preluarea semnalelor de la sistemele conectate;( În funcţionare,
dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă şi
verificarea semnalelor de la sistemele conectate şi iau măsurile
necesare în vederea alertării echipajelor de intervenţie astfel încât
să fie respectaţi timpii maximali stabiliţi prin prezentele norme
metodologice.)

• cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

• Art.3 pct. 25^1

nerespectarea de către conducător sau de către personalul
societăţii a obligaţiilor şi procedurilor prevăzute de regulamentul
de organizare şi funcţionare al dispeceratului de monitorizare a
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, prevăzut la art. 93 alin.
(1) lit. h) din anexă;
.
neluarea măsurilor prevăzute la art. 94 din anexă;( Societatea care
asigură serviciile de monitorizare şi beneficiarul au obligaţia de a
lua măsuri pentru preîntâmpinarea următoarelor situaţii:
a) sesizarea în mod eronat a autorităţilor pentru intervenţia la
obiectivele monitorizate;
b) nesesizarea efracţiei sau a stării de pericol ori sesizarea
tardivă, din motive imputabile societăţii prestatoare sau

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• Art.3 pct. 26

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

beneficiarului;
c) declanşarea de alarme false repetate datorată neasigurării
condiţiilor de exploatare şi mentenanţă corespunzătoare a
sistemelor de alarmă.)
• Art.3 pct. 26^1

• Art.3 pct. 27

• Art.3 pct. 28
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LEGE nr. 205 din 26 mai • Art. 26 alin. 1 lit. a
2004 republicată
privind protecţia
animalelor

• Art. 26 alin. 1 lit. b

26^1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 96 din anexă
privind depunerea rapoartelor de activitate; (Prestatorii serviciilor
de monitorizare şi operatorii economici care au organizat
dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva
efracţiei au obligaţia transmiterii semestrial, până la data de 15
iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informări cu privire la
activităţile desfăşurate către unitatea de poliţie competentă
teritorial, conform modelului difuzat de poliţie.)
27. nerespectarea obligaţiei privind asigurarea timpilor de
intervenţie, conform art. 97 din anexă;(Prestatorii serviciilor de
monitorizare şi operatorii economici au obligaţia de a asigura
intervenţia fără a depăşi 15 minute în localităţi urbane, respectiv
30 de minute în localităţi rurale, şi de a lua, până la intervenţia
organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor
infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă.)
28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexă.
(Conducătorii unităţilor răspund de soluţionarea în termen a
măsurilor stabilite în procesul-verbal prevăzut la alin. (1).)
nerespectarea dispoziţiilor
• art. 5 alin. (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura
acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi
categorie de producţie, următoarele:
a) un adăpost corespunzător;
b) hrană şi apă suficiente;
c) posibilitatea de mişcare suficientă;
d) îngrijire şi atenţie;
e) asistenţă medicală.
• art. 6 alin. (2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de
animale se înţelege:
e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole,
publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare,
dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice,
afecţiuni sau răniri;

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

• cu amendă de la 1.000
lei la 3.000 lei

• cu amendă de la 1.000
lei la 3.000 lei

f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui
existenţă depinde de îngrijirea omului;
g) administrarea de substanţe destinate stimulării
capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor
sportive, sub forma dopajului;
k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum
opt săptămâni de viaţă;
m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât
pentru imobilizarea animalelor.
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ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 23 din 5
martie 2008 privind
pescuitul şi acvacultura

• Art. 26 alin. 1 lit. c

• art. 14 Persoana care contribuie la dresarea unui animal are
obligaţia de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume
psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care să nu
prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.

• Art. 26 alin. 1 lit. d

• art. 30 alin. (3) În situaţia în care locul unde sunt ţinute
animalele se află la domiciliul sau reşedinţa deţinătorilor de
animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spaţiu • cu amendă de la 1.000
lei la 3.000 lei
se face cu acordul deţinătorului. În lipsa acordului, deţinătorul de
animale are obligaţia de a face dovada respectării dispoziţiilor art.
5.
a) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor vieţuitoare • cu amendă de la 300
acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;
lei la 600 lei
b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când
acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să
constate contravenţiile/infracţiunile;
c) încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau
licenţă;
d) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşti şi altor
vieţuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale.

• Art. 58

• Art. 59

• cu amendă de la 1.000
lei la 3.000 lei

a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit • cu amendă de la 600
comercial sau cu alte unelte de pescuit confecţionate artizanal;
lei la 1.000 lei
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;
e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor
indicatoare cu semnificaţie piscicolă;
f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin
orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice,
în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.
g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.
• Art. 60

• Art. 61

• Art. 62

a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult
de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;
b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul
complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi
în lacurile litorale;
c) neîndeplinirea la termenele şi în condiţiile stabilite a
măsurilor dispuse de personalul cu drept de inspecţie şi control,
precum şi nefurnizarea datelor statistice către personalul cu drept
de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit
şi Acvacultură, în conformitate cu activităţile prevăzute în
programele de colectare a datelor şi cu prevederilor legislaţiei
naţionale şi ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc;
d) capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în
râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile
colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;
e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

• cu amendă de la 1.000
lei la 1.500 lei

a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în
amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit
şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;
b) nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de
acvacultură.

• cu amendă de la 1.500
lei la 3.500 lei

a) comercializarea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice
provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea • cu amendă de la 1.800
minimă legală;
lei la 4.000 lei
b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru
controlul şi inspecţia navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor,
unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare şi/sau
comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice
exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;
b) refuzul de a permite accesul personalului cu drept de
inspecţie şi control la sediile şi sucursalele unităţilor controlate, la
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LEGE nr. 171 din 16 iulie
2010 (actualizată) privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice

• Art. 7 alin. 1 lit. e

• Art. 8 alin. 1

navele/ambarcaţiunile, autovehiculele, unităţile de acvacultură,
unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie publică,
precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit
recreativ/comercial, în vederea îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi
control;
c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop
comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător
licenţei de pescuit sau inscripţionată cu date false, dacă fapta nu
constituie, potrivit legii penale, infracţiune;
d) pescuitul în scop comercial/recreativ pe cursul unei ape
curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.
(1) Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
e) exploatarea agregatelor minerale de pe terenuri din fondul
forestier naţional fără aprobările legale;
(1) Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără
drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi
de Crăciun ori lăstari din fondul forestier naţional sau tăierea,
ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum
şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie
forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea
prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se
exceptează prejudiciile rezultate prin lucrările de exploatare
forestieră, aşa cum sunt definite de Legea nr. 46/2008, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri
ilegale;
b) furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept, a
puieţilor, pomilor de Crăciun ori a lăstarilor din fondul forestier
naţional sau a pomilor de Crăciun din culturi specializate sau furtul
ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept de pe terenurile
cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă
valoarea prejudiciului, stabilită conform legii, este de până la de 5
ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum
urmează:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea
prejudiciului, stabilită potrivit legii, este cel mult egală cu preţul
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

• amendă de la 5.000

lei până la 10.000
• cu amendă de la
1.000 lei la 2.000 lei dacă
valoarea prejudiciului,
stabilită potrivit legii, este
cel mult egală cu preţul
mediu al unui metru cub
de masă lemnoasă pe
picior;
• cu amendă de la 2.000
lei la 4.000 lei dacă
valoarea prejudiciului,
stabilită potrivit legii, este
de la 1 până la de 3 ori
preţul mediu al unui
metru cub de masă
lemnoasă pe picior;
• cu amendă de la 4.000
lei la 8.000 lei dacă
valoarea prejudiciului,
stabilită potrivit legii, este
de la 3 până la de 5 ori
preţul mediu al unui
metru cub de masă
lemnoasă pe picior;
• cu amendă de la
8.000 lei la 12.000 lei în

b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea
prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori
preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea
prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori
preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
d) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei în cazul constatării
săvârşirii de către operatorii economici atestaţi pentru lucrări de
exploatare forestieră a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a).

cazul constatării săvârşirii
de către operatorii
economici atestaţi pentru
lucrări de exploatare
forestieră a faptelor
prevăzute la alin. (1) lit.
a).

• Art. 9

• amendă de la 2.000
Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
lei la 5.000 lei
a) inundarea terenurilor din fondul forestier naţional fără drept
prin construirea de baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile
pâraielor ori ale văilor;
b) aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri
decât cele special amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică
de 30 metri de limita pădurii;
c) deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a
lucrărilor de artă aferente acestora, a amenajărilor, instalaţiilor,
construcţiilor civile, vânătoreşti, piscicole din apele de munte, a
împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică ori a celor
pentru protecţia pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări
asemănătoare din fondul forestier naţional;
d) deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor
degradate şi/sau a lucrărilor de corectare a torentelor din fondul
forestier naţional sau neîntocmirea documentaţiei în vederea
lucrărilor de reabilitare a acestora;
e) ştergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a
numerelor curente de pe arborii marcaţi ori de pe cioate.

• Art. 11

Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
a) prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă
din fondul forestier, prin orice mijloace;
b) refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul
forestier naţional sau în vegetaţia forestieră din afara acestuia de a
participa, la solicitarea personalului silvic, a personalului din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române, al Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi al Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române, la acţiunile de stingere a
incendiilor;
c) nepermiterea de către proprietarii şi/sau deţinătorii cu orice

• amendă de la 600 lei

până la 1.000 lei

titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le deţin al
persoanelor împuternicite să efectueze observaţii şi măsurători
necesare în vederea realizării Programului naţional de monitorizare
sol-vegetaţie forestieră sau realizării inventarului forestier
naţional;
d) păşunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă
valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de
până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe
picior, la data constatării faptei.
• Art. 12

Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
e) trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin
fondul forestier, fără aprobare legală. Sancţiunea se aplică
însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau
proprietarului, dacă animalele sunt neînsoţite;
f) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a
reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din
prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice şi a apei sărate. În
acest caz se aplică şi sancţiunea complementară de obligare a
contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea iniţială, pe
cheltuiala sa;

• amendă de la 1.000
lei până la 2.000 lei

• Art. 17, lit. c

Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
c) recoltarea din fondul forestier naţional a produselor nelemnoase
specifice, fără acordul proprietarului şi/sau al ocolului silvic care
asigură administrarea pădurii;

• amendă de la 2.000
lei până la 5.000

• Art. 19 alin. 1

Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
a) expedierea, transportul, primirea, depozitarea şi/sau
prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii
destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare
a materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este
stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat
lemn rotund;
b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor
lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase sau cu
avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, aşa cum
sunt prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de

• amendă de la 5.000
lei până la 10.000 lei şi
confiscarea materialelor
lemnoase

depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat
lemn rotund, cu excepţia situaţiilor prevăzute de aceste norme;
c) primirea de către personalul operatorului de transport
feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii
ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor
lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor lemnoase valabile
sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori
fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de
normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
d) primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase
fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize
de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără
documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de
normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
e) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor
lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor,
oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării
temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor
lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de
normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
f) depunerea/acceptarea declaraţiei vamale de export pentru
materiale lemnoase fără avizul de însoţire valabil sau, după caz,
fără documentul comunitar echivalent avizului de însoţire,
prevăzut de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat
lemn rotund;
g) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor
lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor,
oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării
temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor
lemnoase fără avize de însoţire valabile sau cu avize de însoţire din
care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele
comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea

materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
h) vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără
provenienţă legală sau fără avizele de însoţire valabile ori cu avize
din care nu rezultă provenienţa legală sau documentele
echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
i) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod
repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire. Repetabilitatea se
demonstrează prin interogarea aplicaţiei Iwood Tracking, cu
martori sau cu informaţii cu caracter oficial obţinute de la alte
autorităţi ale statului.
• Art. 19 alin. 2

Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
a) deţinerea de materiale lemnoase fără documente care să
ateste îndeplinirea condiţiilor cu privire la legalitatea provenienţei
acestora, fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile
sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală sau
fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de
lege;
b) transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de
însoţire a materialelor lemnoase a cărui valabilitate a expirat, cu
aviz de însoţire fără cod unic online sau offline generat de
aplicaţiile Sistemului informatizat de urmărire a materialelor
lemnoase, denumit în continuare SUMAL, şi înscris în aviz, cu
excepţiile prevăzute de normele legale, cu aviz de însoţire în care
nu s-au înscris data şi ora plecării transportului şi, respectiv,
valabilitatea, în funcţie de distanţa până la destinaţie;
c) transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu
corespund cu cel puţin unul dintre elementele înscrise în avizul de
însoţire referitoare la:
(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a
toleranţelor;
(ii) specie/grupe de specii.
Sancţiunea complementară de confiscare se aplică asupra
volumului, cu luarea în considerare a toleranţelor, care nu
corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depăşeşte volumul
înscris în avizul de însoţire. Confiscarea se poate realiza valoric în
condiţiile art. 22 alin. (7) sau fizic;

• cu amendă de la 3.000

lei până la 6.000 lei şi
reţinerea în vederea
stabilirii provenienţei
şi/sau confiscarea
materialelor lemnoase în
cauză

d) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din
locurile identificate prin coordonate geografice, altele decât cele
corespunzătoare provenienţei legale, cu excepţia situaţiilor
generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin
emiterea de coduri unice offline/online de la locul de încărcare a
materialului lemnos;
e) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase pentru
care nu au fost introduse în aplicaţia informatică elementele
prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat
lemn rotund şi nu s-au obţinut codurile online şi/sau offline, după
caz, cu excepţiile prevăzute de normele referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul
spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund;
f) achiziţia şi comercializarea de materiale lemnoase pentru care
este interzisă achiziţia/comercializarea.
• Art. 19 alin. 2^1

• Art. 19 alin. 3

Constituie contravenţie transportul realizat cu mijloace de
transport feroviare şi navale, precum şi cele care au ca destinaţie
exportul, în situaţia în care perioada de valabilitate a avizelor de
însoţire care însoţesc transportul de materiale lemnoase depăşeşte
perioada de executare a contractului de transport.
(3) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă
de la 4.000 lei până la 6.000 lei şi confiscarea materialelor
lemnoase în cauză următoarele fapte:
b) refuzul importatorului de a returna în ţara exportatoare
cantitatea de mărfuri care depăşeşte cu mai mult de 10% volumul
sau greutatea indicate în «licenţa pe suport de hârtie», cât şi
«licenţa electronică», aşa cum sunt definite în art. 2 din
Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie
2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea
unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în
Comunitatea Europeană - denumit în continuare licenţa FLEGT,
sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi
validat de autoritatea de acordare a licenţelor, pe cheltuiala
importatorului.
Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:

• amendă de la 3.000
lei până la 6.000 lei şi cu
confiscarea materialelor
lemnoase

• amendă de la 4.000

• Art. 19 alin. 4

• Art. 21

b) refuzul importatorului de a returna în ţara exportatoare
cantitatea de mărfuri care depăşeşte cu mai mult de 10% volumul
sau greutatea indicate în «licenţa pe suport de hârtie», cât şi
«licenţa electronică», aşa cum sunt definite în art. 2 din
Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie
2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea
unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în
Comunitatea Europeană - denumit în continuare licenţa FLEGT,
sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi
validat de autoritatea de acordare a licenţelor, pe cheltuiala
importatorului.

lei până la 6.000 lei şi
confiscarea materialelor
lemnoase

a) neutilizarea SUMAL. Sancțiunea se aplică după notificarea de
către structura teritorială de specialitate a autorității publice
centrale care răspunde de silvicultură în caz de neconformare.

• amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei

l) neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al
materialelor lemnoase, la momentul primirii în depozit, a obligației
de a verifica veridicitatea codului unic, precum și data, ora, minutul
și secunda, prin interogarea aplicației SUMAL, cu amendă de la
3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără cod unic
valid se confiscă.

• amendă de la 3.000
lei la 7.000 lei;
materialele lemnoase
primite fără cod unic valid
se confiscă;

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează următoarele fapte:
c) nedeţinerea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de
materiale lemnoase sau neînscrierea la zi şi în ordine cronologică în
acesta a avizelor de însoţire de către deţinătorii depozitelor, ai
altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de
prelucrare a materialelor lemnoase;
d) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind
modul de completare şi eliberare a avizelor de însoţire a
materialelor lemnoase;
e) prezentarea la autoritatea vamală a avizului de însoţire ori a
documentului echivalent acestuia întocmit cu încălcarea
prevederilor normelor privind circulaţia materialelor lemnoase sau
conţinând neconcordanţe cu datele înscrise în declaraţia vamală
ori în permisele vamale eliberate sau în documentele anexate la
acestea;
f) neprezentarea de către transportator a avizului de însoţire în
vederea efectuării controlului vamal al materialelor lemnoase

• amendă de la 1.000
lei la 5.000 lei
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LEGE nr. 150 din 20 mai
2005 pentru stabilirea şi
sancţionarea
contravenţiilor privind
călătoria cu metroul

• Art. 2

exportate;
g) nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura
teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde
de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn şi a
documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele
juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii pentru care au fost
confecţionate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării
persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării
certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie
ca urmare a aplicării sancţiunii complementare de retragere a
autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic, după caz;
h) nerespectarea prevederilor legale privind declararea pierderii,
furtului sau distrugerii formularelor cu regim special ori
documentelor de provenienţă, a celor de însoţire, precum şi a
registrului de intrări-ieşiri de materiale lemnoase, prevăzute de
normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;
i) transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun
recoltaţi de pe teritoriul naţional şi al materialelor lemnoase
nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de
normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare; pomii
de Crăciun se confiscă şi se valorifică prin vânzare directă;
j) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport al
materialelor lemnoase confiscate în condiţiile legii, la locul de
păstrare în custodie stabilit de agentul constatator;
k) refuzul transportatorului de a transporta materialele
lemnoase confiscate/reţinute în vederea confiscării sau mijlocul de
transport confiscat la locul indicat de agentul constatator;
l) neprezentarea organelor de control a registrului de evidenţă a
intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase la punctele de lucru ale
deţinătorilor depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării
temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor
lemnoase.
Constituie contravenţii la călătoria cu metroul următoarele fapte,
dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să
constituie infracţiuni:
a) intrarea persoanelor în incinta peroanelor staţiilor de metrou
fără cartelă magnetică, cu cartelă magnetică cu modificări sau
ştersături sau cu cartelă magnetică nevalidată, precum şi călătoria
cu metroul în aceleaşi condiţii;
b) neprezentarea la cererea personalului autorizat a actului de
identitate sau a actului doveditor din care să rezulte dreptul de

• a) de la 500.000 lei
la 2.000.000 lei, cele
prevăzute la lit. a), b), d),
m), n), o), p), q), r), s);
• b) de la 2.000.000
lei la 5.000.000 lei, cele
prevăzute la lit. f), g), j);
• c) de la 5.000.000
lei la 10.000.000 lei, cele

utilizare a cartelelor magnetice gratuite sau cu reducere;
c) introducerea în incintele aparţinând metroului sau
transportarea cu metroul a materialelor inflamabile, explozibile,
corozive, caustice, otrăvitoare, precum şi a oricăror substanţe care
se încadrează în categoria substanţelor periculoase;
d) intrarea persoanelor neautorizate în spaţii tehnice şi în alte
incinte aparţinând metroului unde accesul este interzis;
e) forţarea deschiderii uşilor în timpul mersului sau staţionării
vagoanelor, precum şi acţionarea semnalului de alarmă din trenuri,
a butoanelor de oprire a escalatoarelor sau a butoanelor de
deconectare de urgenţă a tensiunii fără a exista iminenţa
producerii unui pericol pentru siguranţa circulaţiei sau a călătorilor;
f) aruncarea asupra trenurilor de metrou, aflate în mers sau
staţionare, cu orice fel de obiecte sau cu substanţe inflamabile,
iritante, paralizante sau corozive;
g) aruncarea de obiecte de orice fel pe ferestrele sau uşile
vagoanelor;
h) extragerea pietrei, nisipului şi lutului, depozitarea de
materiale în şanţurile de scurgere a apelor, afectarea lucrărilor de
apărare şi consolidare a platformei căii de rulare şi a lucrărilor de
artă sau efectuarea de lucrări neautorizate în zona căii de rulare;
i) inscripţionarea, fără drept, deteriorarea sau degradarea
bunurilor aparţinând agentului economic care administrează şi
exploatează metroul;
j) aruncarea gunoaielor, reziduurilor industriale de orice fel,
resturilor alimentare şi de altă natură, în staţii sau în zona acestora,
în alte spaţii şi incinte care aparţin metroului, inclusiv pe terenurile
aferente, precum şi infestarea acestora cu substanţe poluante sau
dejecţii de altă natură;
k) consumul de alcool în vagoane, staţii, spaţii şi incinte
aparţinând metroului;
l) fumatul în staţii şi vagoane, precum şi în alte locuri unde
interzicerea fumatului este adusă la cunoştinţă prin afişe sau alte
semne corespunzătoare;
m) transportul cu metroul al animalelor şi păsărilor vii, excepţie
făcând cele mici aflate în cuşti sau colivii, precum şi câinii cu
botniţă şi lesă;
n) transportul bagajelor care pot murdări călătorii sau a celor
agabaritice care îi pot incomoda;
o) exercitarea comerţului în vagoane, staţii şi incinte aparţinând
metroului fără aprobare eliberată de agentul economic care

prevăzute la lit. k), l);
• d) de la 10.000.000
lei la 15.000.000 lei, cele
prevăzute la lit. c), e), h),
i).
• (2) Contravenţiile
prevăzute la art. 2,
săvârşite de persoane
juridice, se sancţionează
cu amendă, după cum
urmează:
• a) de la 2.000.000
lei la 4.000.000 lei, cele
prevăzute la lit. o);
• b) de la 4.000.000
lei la 10.000.000 lei, cele
prevăzute la lit. j);
• c) de la 10.000.000
lei la 30.000.000 lei, cele
prevăzute la lit. h).
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LEGE nr. 295 din 28 iunie
2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor

• Art. 129

administrează şi exploatează metroul;
p) lipirea de afişe sau alte materiale în staţii, în/sau pe trenuri ori
vagoane, fără aprobarea agentului economic care administrează şi
exploatează metroul;
q) dezlipirea, înlăturarea, deteriorarea sau distrugerea fără drept
a reclamelor, anunţurilor şi afişelor expuse în mod legal în incinta
sau zona staţiilor de metrou;
r) folosirea bicicletelor, trotinetelor, a skateboard-urilor etc.
pentru deplasare în staţii, spaţii şi incinte aparţinând metroului;
s) comportarea necuviincioasă faţă de personalul angajat sau
care prestează activităţi pentru agentul economic care
administrează şi exploatează metroul în timpul exercitării
atribuţiilor de serviciu, ori obstrucţionarea sau împiedicarea în
orice mod a acestui personal de a-şi îndeplini sarcinile de serviciu.
Sunt considerate contravenţii următoarele fapte:
1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) de a
prezenta pentru control armele, piesele şi muniţiile deţinute, la
solicitarea organelor de poliţie;
2. nerespectarea obligaţiei de anunţare a pierderii, furtului sau
dispariţiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);
3. încredinţarea armelor letale sau neletale supuse autorizării,
pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere, respectiv de port şi
folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în
condiţiile prezentei legi;
4. neîndeplinirea obligaţiei de a nu înstrăina documentele
prevăzute la art. 7 alin. (2) şi art. 118 alin. (5);
5. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3);
6. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 12 în termenul
stabilit;
7. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);
8. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin (2), art. 21
şi art. 37 alin. (3);
9. neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea
solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art.
22 alin. (1);
10. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (3);
11. neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor în condiţiile
prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (2);
12. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) şi
(4);
13. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 27 alin. (6);

• a) cu amendă de la
100 lei la 500 lei, cele
prevăzute la pct. 2, 6 şi
pct. 21-23;
• b) cu amendă de la
501 lei la 1.000 lei, cele
prevăzute la pct. 4, 9, 24,
26 şi 28;
• c) cu amendă de la
1.001 lei la 2.000 lei, cele
prevăzute la pct. 5, 7, 8,
10, 20 şi 39;
• d) cu amendă de la
2.001 lei la 5.000 lei, cele
prevăzute la pct. 11-13,
16-19, 25, 27, 30, 32,
36^1, 40^1, 41 şi 50;
• e) cu amendă de la
5.001 lei la 10.000 lei,
cele prevăzute la pct. 1,
3, 14, 15, 33, 38, 44-47,
52 şi 53;
• f) cu amendă de la
10.001 lei la 15.000 lei,
cele prevăzute la pct. 3437;

14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 31 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);
15. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2);
16. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 36 alin. (1);
17. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 36 alin. (2);
18. nerespectarea obligaţiei de a nu lăsa arma de vânătoare în
gaj sau în alte forme de garanţie, prevăzută la art. 38 alin. (2);
19. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 40 alin. (1);
20. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 42 alin. (4);
21. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 47 alin. (3);
22. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 47 alin. (4) în
termenul stabilit;
23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii
permisului de armă ori a paşaportului european pentru arme de
foc, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (1), respectiv la art. 119
alin. (1);
24. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 57 alin. (7);
25. înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără
respectarea prevederilor art. 57 alin. (10);
26. neprezentarea la poliţie în vederea solicitării eliberării
certificatului de deţinător, în termenul prevăzut la art. 60 alin. (1);
27. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 60 alin. (3);
28. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 61 cu privire la
păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau rezidenţă;
29. abrogat;
30. neîndeplinirea obligaţiei de notificare prealabilă a organelor
prevăzute la art. 11 alin. (1), conform art. 57 alin. (1) lit. b);
31. abrogat;
32. portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de
agrement fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 65;
33. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 66 alin. (1);
34. păstrarea armelor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art. 69 alin. (3);
35. nerespectarea obligaţiilor privind registrele de evidenţă a
armelor, muniţiei şi personalului dotat cu acestea, stabilite la art.
69 alin. (5)-(7);
36. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 70 alin. (5);
36^1. nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (6^1);

• g) cu amendă de la
15.001 lei la 30.000 lei,
cele prevăzute la pct. 40,
42, 48, 49 şi 51;
• h) cu amendă de la
30.001 lei la 50.000 lei,
cele prevăzute la pct. 43.

37. nerespectarea obligaţiei de a desfăşura activităţile prevăzute
la art. 72 alin. (1);
38. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 78;
39. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 82;
40. nerespectarea prevederilor art. 93;
40^1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 97 alin. (5);
41. nerespectarea prevederilor art. 103 alin. (1);
42. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. d),
f) şi g) şi alin. (2), art. 107 alin. (2), art. 108 lit. b) şi art. 109 alin. (2);
43. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. a)c) şi k);
44. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. e),
h)-j);
45. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 106 alin. (3);
46. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 106 alin. (5);
47. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 106 alin. (6);
48. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 107 şi art. 108 lit.
a), c), d) şi e);
49. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. b);
50. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 121 alin. (3);
51. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 122 alin. (4);
52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;
53. pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale sau
neletale supuse autorizării.
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ORDONANŢĂ nr. 25 din
26 ianuarie 2006
(*republicată*) privind
întărirea capacităţii
administrative a Oficiului
Român pentru Drepturile
de Autor

• Art. 43 alin 1 lit. a

neînregistrarea sau neînscrierea în registrele naţionale
administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
conform prevederilor prezentei ordonanţe;

• amendă de la 2.000

lei la 10.000 lei
• cu amendă de la 2.000

• Art. 43 alin 1 lit. c

comercializarea sau deţinerea în vederea comercializării de
fonograme ori videograme fără marcaje holografice;

lei la 20.000 lei şi
confiscarea acestora

• Art. 43 alin 1 lit. e

producerea, reproducerea, distribuirea, comercializarea sau
depozitarea fonogramelor şi programelor pentru calculator în alte
spaţii decât cele menţionate în certificatul de înregistrare;

• cu amendă de la 1.000
lei la 5.000 lei şi
confiscarea suporturilor,
materialelor, aparatelor
şi fonogramelor care au

servit sau care au fost
destinate să servească la
săvârşirea contravenţiei
• amendă de la 1.000

• Art. 43 alin 1 lit. g

• Art. 43 alin 1 lit. n

• Art. 43 alin 1 lit. o
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ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 55 din 30
aprilie 2002 (republicată)
privind regimul de
deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi

ORDONANŢA DE
URGENTA nr. 271 din 7
decembrie 2000
(actualizata) privind

nerespectarea dispoziţiilor privind prezentarea, la solicitarea
organelor de control, a documentelor justificative privind
înregistrarea şi înscrierea în registrele naţionale administrate de
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi provenienţa
fonogramelor, videogramelor şi a programelor pentru calculator
ori prezentarea unor documente incomplete;

nerespectarea dispoziţiilor art. 33 privind inscripţiile pe care
trebuie să le cuprindă fonogramele, videogramele şi programele
pentru calculator;
multiplicarea de fonograme şi videograme pe discuri optice tip
blank cu încălcarea prevederilor art. 33 alin. (3), în scopul
comercializării, împrumutului sau închirierii, precum şi vânzarea ori
revânzarea acestora;

lei la 5.000 lei şi
confiscarea
fonogramelor,
videogramelor sau a
programelor pentru
calculator pentru care nu
sunt prezentate
documente justificative
• amendă de la 5.000
lei la 15.000 lei şi
confiscarea acestora
• amendă de la 10.000
lei la 20.000 lei şi
confiscarea produselor

• Art.18 alin 1

a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către
proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a
soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
b) neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor
prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi
are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2);
d) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9 lit. c) şi ale art. 10;

• a) cele de la lit. a) şi
b), cu amendă de la 100
lei la 500 lei;
• b) cele de la lit. c) şi
d), cu amendă de la 500
lei la 1.500 lei;
• c) cele de la lit. e) şi
f), cu amendă de la 1.500
lei la 3.000 lei.

• Art. 19

Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinţă
nejustificată ori îl provoacă la reacţii agresive constituie
contravenţie
Executarea fără autorizație a oricărei operaţiuni de recuperare a
țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei,
motorinei şi a altor produse petroliere constituie contravenție,
dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiţii încât sa constituie,

• sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la
2.000 lei.
• cu amendă de la
20.000.000 lei la
200.000.000 lei sau cu
închisoare

• Art. 12

regimul activităţilor de
transport, comercializare
şi recuperare a ţiţeiului,
gazolinei, condensatului,
etanului lichid, benzinei,
motorinei şi a altor
produse petroliere
15 ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 195 din 22
decembrie 2005
privind protecţia
mediului

potrivit legii penale, infracțiune.

contravențională de la 4
la 6 luni

Art. 97 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute la art. 96 se realizează de Ministerul Administraţiei şi
Internelor prin personalul împuternicit, în domeniile lor de
activitate, conform atribuţiilor stabilite prin lege.
• Art. 96 alin. 1

1. obligaţiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de
automonitorizare şi de a raporta autorităţii publice teritoriale de
protecţie a mediului rezultatele automonitorizării şi/sau alte date
solicitate, precum şi accidentele şi incidentele care pot conduce la
pericole de accidente;
2. obligaţiile persoanelor juridice de a ţine evidenţa strictă a
substanţelor şi preparatelor periculoase şi de a furniza informaţiile
şi datele cerute de autoritatea competentă pentru protecţia
mediului;
3. obligaţiile persoanelor juridice de a identifica şi preveni
riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot
prezenta asupra sănătăţii populaţiei şi mediului şi de a anunţa
iminenţa producerii unor descărcări neprevăzute sau accidentale
autorităţii competente pentru protecţia mediului şi de apărare
civilă;
4. obligaţia persoanelor fizice şi juridice autorizate de a aplica,
prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminării
radioactive a mediului, care să asigure respectarea condiţiilor de
eliminare a substanţelor radioactive prevăzute în autorizaţie şi
menţinerea dozelor radioactive în limitele admise;
5. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice autorizate de a menţine
în stare de funcţionare capacitatea de monitorizare a mediului
local pentru a depista orice contaminare radioactivă semnificativă
care ar rezulta dintr-o eliminare accidentală de substanţe
radioactive;
6. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a întreţine perdelele forestiere şi aliniamentele de
protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru
îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia

• cu amendă de la 3.000

lei (RON) la 6.000 lei
(RON), pentru persoane
fizice, şi de la 25.000 lei
(RON) la 50.000 lei
(RON), pentru persoane
juridice, încălcarea
următoarelor prevederi
legale

fonică şi eoliană;
7. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a preveni, pe baza reglementărilor în domeniu,
deteriorarea calităţii mediului geologic;
8. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a asigura la amplasarea, proiectarea, construirea şi
punerea în funcţiune a obiectivelor de orice fel, cât şi la
schimbarea destinaţiei terenurilor, condiţiile prevăzute în acordul
şi în autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu;
9. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia
ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia
mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă;
10. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate
productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor
de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie;
11. obligaţiile deţinătorilor cu orice titlu ai suprafeţelor de teren
de a proteja flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul
menţinerii echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii,
precum şi exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor
legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător
şi sănătăţii umane;
12. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, precum
şi ale persoanelor fizice şi juridice, după caz, de a adopta şi/sau
aplica măsuri obligatorii cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea
clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din
curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi, în
conformitate cu planurile de urbanism;
13. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale,
precum şi ale persoanelor juridice, după caz, să prevadă la
elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,
măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi
antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere
peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate şi măsuri de
dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a captărilor de
apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
14. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi
a persoanelor fizice şi juridice, după caz, de a nu schimba
destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în

planurile urbanistice;
15. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi
a persoanelor fizice şi juridice, după caz, de a nu degrada mediul
prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
16. obligaţia desfăşurării pe suprafaţa ariilor naturale protejate
numai a acelor activităţi conforme prevederilor planurilor de
management şi regulamentelor ariilor naturale protejate;
21. obligaţia de a nu intra pe surafaţa ariilor naturale protejate şi
a nu practica sporturi în afară drumurilor permise accesului public
cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili;
22. obligaţia de a respecta prevederile planurilor de
management şi ale regulamentelor ariilor naturale protejate
aprobate conform prevederilor legale;
23. obligaţia de a se legitima la solicitarea expresă a personalului
de inspecţie şi control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;
25. obligaţia de a permite accesul în aria protejată a
administratorilor sau custozilor precum şi a împuterniciţilor
acestora pe terenurile deţinute cu orice titlu.
26. obligaţia persoanelor fizice de a nu deversa în apele de
suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;
28. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a marca individual
specimenele aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică pentru
care există astfel de prevederi în regulamentele Comisiei Europene
privind conservarea speciilor de faună şi floră sălbatică prin
reglementarea comerţului cu acestea sau în legislaţia naţională
specifică, conform metodelor aprobate ori recomandate de
Conferinţa Părţilor a Convenţiei privind comerţul internaţional cu
specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, şi, în
particular, marcarea prin etichetare a caviarului atât pentru
comerţul intern, cât şi pentru cel internaţional.
• Art. 96 alin. 2

(2) Constituie contravenţii încălcarea următoarelor prevederi
legale:
1. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere
a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum şi a
acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele
modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele
stabilite de autoritate;
1^1. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba
destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca
atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele

• cu amendă de la 5.000

lei (RON) la 10.000 lei
(RON), pentru persoane
fizice, şi de la 30.000 lei
(RON) la 60.000 lei
(RON), pentru persoane
juridice

acestora ori obligaţia de a nu le strămuta;
3. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale privind
îmbunătăţirea microclimatului urban, prin amenajarea şi
întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul localităţilor
şi din zonele limitrofe acestora, de a înfrumuseţa şi proteja
peisajul, de a menţine curăţenia localităţilor;
4. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a
informa publicul privind riscurile generate de funcţionarea sau
existenţa obiectivelor cu risc pentru mediu şi sănătatea populaţiei;
5. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale privind
adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea
densităţii de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi
dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori
şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor
peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
6. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a
reglementa accesul anumitor tipuri de autovehicule sau a
desfăşurării unor activităţi generatoare de disconfort pentru
populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în
spaţiile, destinate locuinţelor, zonele destinate tratamentului,
odihnei, recreerii şi agrementului, inclusiv prin interzicerea
temporară sau permanentă;
7. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a
supraveghea aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi
amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de mediu;
8. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a
supraveghea operatorii economici din subordine pentru prevenirea
eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de
deşeuri şi de a dezvolta sisteme de colectare a deşeurilor
refolosibile;
9. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a avea
personal specializat pentru protecţia mediului şi de a colabora în
acest scop cu autorităţile pentru protecţia mediului;
10. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a
asigura, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili,
salubrizarea stradală, a spaţiilor verzi, pieţelor şi parcurilor publice,
şi întreţinerea acestora;
11. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a
respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire la
amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de
transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a

depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale, şi a altor
obiective, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă,
tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;
12. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a
amenaja, întreţine şi dezvolta reţele de canalizare;
13. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a furniza şi/sau
utiliza informaţii corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu,
evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanţurilor de mediu şi a
rapoartelor de amplasament;
14. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asigura măsuri şi
dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor
generatoare de zgomot şi vibraţii, de a verifica eficienţa acestora şi
de a pune în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul
fonic admis;
15. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a livra, manipula,
transporta şi de comercializa îngrăşămintele chimice şi produsele
de protecţie a plantelor ambalate cu inscripţii de identificare,
avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire, în condiţii în care să
nu provoace contaminarea mijloacelor de transport şi a mediului;
16. obligaţiile persoanelor juridice de a stoca temporar
îngrăşămintele chimice şi produsele de protecţie a plantelor numai
ambalate şi în locuri unde s-au prevăzut toate măsurile de
securitate;
18. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu folosi
îngrăşămintele chimice şi produsele de protecţie a plantelor în
zonele sau pe suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de
protecţie;
19. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a administra
produse de protecţie a plantelor cu mijloace aviatice numai cu
avizul autorităţilor competente pentru protecţia mediului,
autorităţilor competente din domeniu sanitar şi al comisiilor
judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral, potrivit
reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înştiinţare prin massmedia;
20. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a aplica, în
perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte,
numai acele tratamente cu produse de protecţie a plantelor care
sunt selective faţă de insectele polenizatoare;
21. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu folosi momeli
periculoase în activităţile de pescuit şi vânătoare, cu excepţia
cazurilor special autorizate;

22. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a efectua evaluarea
adecvată la realizarea planurilor sau proiectelor care pot avea
impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes
comunitar.
23. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care gestionează
suprafeţele terestre şi acvatice supuse unui regim de conservare ca
habitate naturale sau pentru refacere ecologică, de a aplica
măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului;
24. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a asigura condiţii
optime de viaţă animalelor sălbatice ţinute în captivitate legal, sub
diferite forme;
25. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu exercita acţiuni
care să ducă la distrugerea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice de pe cuprinsul ţării;
26. desfăşurarea de activităţi de recoltare, capturare şi/sau de
achiziţie şi comercializare pe piaţa internă a plantelor şi animalelor
din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori
produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, de
persoane fizice sau juridice neautorizate de autorităţile publice
teritoriale pentru protecţia mediului;
27. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, care prospectează,
explorează sau exploatează resursele naturale, de a remedia
zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost
afectate;
28. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a executa în termen
toate lucrările de asigurare a migrării faunei acvatice şi de
ameliorare a calităţii apei prevăzute în actele de reglementare;
29. obligaţia persoanelor juridice de a aplica măsurile de
eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile care implică
organisme modificate genetic;
30. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a asigura dotarea, în
cazul deţinerii de nave, platforme plutitoare sau foraje marine, cu
instalaţii de stocare sau de tratare a deşeurilor, instalaţii de
epurare a apelor uzate şi racorduri de descărcare a acestora în
instalaţii de mal sau plutitoare;
31. obligaţiile persoanelor juridice de a amenaja porturile cu
instalaţii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a
deşeurilor petroliere, menajere sau de altă natură, stocate pe
navele fluviale şi maritime, şi de a constitui echipe de intervenţie în
caz de poluare accidentală a apelor şi a zonelor de coastă;

32. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu produce
poluarea apelor de suprafaţă prin spălarea de obiecte, produse,
ambalaje, materiale;
33. obligaţia persoanelor juridice de a nu deversa în apele de
suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;
34. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu arunca şi de a
nu depozita pe maluri, în albiile râurilor, apele de suprafaţa şi în
zonele umede deşeuri de orice fel;
35. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu introduce în
apele de suprafaţă şi în zonele umede substanţe explozive,
tensiune electrică, narcotice sau alte substanţe periculoase,

• Art. 96 alin. 3

(3) Constituie contravenţii şi se sancţionează încălcarea
următoarelor prevederi legale:
1. obligaţia persoanelor fizice de a funcţiona cu respectarea
prevederilor autorizaţiei de mediu şi a persoanelor juridice de a
funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei
integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul
procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei
mediului;
1^1. obligaţia titularului de a notifica autoritatea competentă
pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute
la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice
modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora,
înainte de realizarea modificării;
1^2. obligaţia titularului de a nu desfăşura activităţi sau de a
nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma
modificărilor care fac obiectul notificării prevăzute la art. 15 alin.
(2) lit. a) până la adoptarea unei decizii potrivit prevederilor art. 16
alin. (4);
2. obligaţia titularilor activităţilor care fac obiectul procedurilor
de reglementare, din punct de vedere al protecţiei mediului de a
respecta termenele impuse de autoritatea competentă de
protecţia mediului în derularea acestor proceduri;
4. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a diminua, modifica
sau înceta activităţile generatoare de poluare la cererea motivată a
autorităţilor pentru protecţia mediului;
5. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asista persoanele
împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control,
punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate

• amendă de la 7.500
lei (RON) la 15.000 lei
(RON), pentru persoane
fizice, şi de la 50.000 lei
(RON) la 100.000 lei
(RON), pentru persoane
juridice,

celelalte documente relevante;
6. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a prezenta
autorităţilor competente pentru protecţia mediului un document
certificat pentru conformitate cu originalul, care cuprinde
obligaţiile asumate privind protecţia mediului, în termen de 60 de
zile de la data semnării sau emiterii documentului care atestă
încheierea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 10 alin. (2);
7. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a facilita verificarea,
inspecţia şi controlul activităţilor ai căror titulari sunt şi prelevarea
de probe;
8. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asigura accesul
persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare
de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de
depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial
generatoare de impact asupra mediului;
9. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate
şi la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de
reglementare şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu
verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei mediului;
10. obligaţiile persoanelor juridice de a acoperi costurile
măsurilor necesare pentru prevenirea şi/sau reducerea
consecinţelor efectelor adverse ale activităţilor cu organisme
modificate genetic;
11. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a produce
îngrăşăminte chimice şi produse de protecţie a plantelor numai
prin tehnologii şi biotehnologii autorizate, potrivit prevederilor
legale;
12. introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor
prevăzute de legislaţia în vigoare, de culturi de microorganisme,
plante şi animale vii din flora şi fauna sălbatică, fără acordul
eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
cu consultarea Academiei Române şi, după caz, a autorităţii
centrale pentru sănătate;
12^1. exportul exemplarelor aparţinând speciilor non-CITES de
floră şi faună sălbatică sau deplasarea acestora în vederea
comercializării în una dintre ţările din Uniunea Europeană, cu
excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, fără acordul
pentru export, respectiv fără certificatul de origine eliberate de
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
13. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a îmbunătăţi
performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi de a nu
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pune în exploatare instalaţiile ale căror emisii depăşesc limitele
stabilite prin actele de reglementare;
14. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a suporta costul
pentru repararea unui prejudiciu şi de a înlătura urmările produse
de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului,
potrivit principiului "poluatorul plăteşte".
15. obligaţia persoanelor fizice şi juridice să nu deverseze în
apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, substanţe petroliere
sau periculoase, ape care conţin substanţe periculoase.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

• Art. 53 lit. i

neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării
normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi
consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;

• Art. 53 lit. k

nerespectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi (4) şi ale art. 40 alin.
(3) -(7); afişarea listelor electorale şi a copiilor de pe acestea;
distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau
în orice mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor
afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite;

• Art. 53 lit. n

tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării
acestora în ziua alegerilor;

• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

• Art. 53 lit. o

refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul
secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor
acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia;

• amendă de la 1.000
lei la 2.500 lei

• Art. 53 lit. q

refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în
localul de vot şi în împrejurimi;

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

• Art. 53 lit. r

înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul
sau, după caz, documentul de identitate ori care refuză să semneze
în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de
vot şi a ştampilei cu menţiunea «VOTAT»; nerespectarea
dispoziţiilor art. 46 alin. (8);

• cu amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

• Art. 53 lit. t

t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia,
precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de

• amendă de la 1.000
lei la 2.500 lei

• amendă de la 1.500

votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă
politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând
unei minorităţi naţionale ori candidat independent;
• Art. 53 lit. w

încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele acreditate
şi operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice,
ai societăţilor comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale
care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;

• cu amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

nerespectarea dispoziţiilor art. 40 alin. (8) -(11);

• amendă de la 1.000
lei la 2.500 lei

nerespectarea dispoziţiilor art. 45 alin. (12)

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

• Art. 53 lit. z
• Art. 53 lit. z^1)
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• Art. 55 lit. i

• Art. 55 lit. k
• Art. 55 lit. l

• Art. 55 lit. n
• Art. 55 lit. o

• Art. 55 lit. q

lei la 4.500 lei

neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării
normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi
consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;

• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

nerespectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) şi ale art. 39 alin.
(4);

• amendă de la 1.000
lei la 2.500 lei

afişarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea
sau a tabelelor electorale; distrugerea, deteriorarea, murdărirea,
acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program
afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă
electorală tipărite;

• amendă de la 1.000
lei la 2.500 lei

tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora
în ziua alegerii;

• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul
secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor
acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia;

• amendă de la 1.000
lei la 2.500 lei

refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în
localul de vot şi în împrejurimi;

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul

• Art. 55 lit. r

• Art. 55 lit. t

• Art. 55 lit. w

• Art. 55 lit. aa
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de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală sau
tabelul electoral în care este înscris pentru primirea buletinului de
vot şi a ştampilei cu menţiunea «VOTAT»;
continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia,
precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de
votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat;
încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele acreditate
potrivit art. 47 şi operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a
opiniei publice, ai societăţilor comerciale ori ai organizaţiilor
neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral
Central prin decizie;
nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea
şi consumul băuturilor alcoolice;
înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste
electorale; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori
care nu au drept de vot, semnarea listei susţinătorilor cu încălcarea
prevederilor art. 51;

• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei
• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

• amendă de la 1.500

lei la 4.500 lei
• amendă de la 2.200
lei la 3.000 lei

încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea listelor de candidaţi şi
a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;

• amendă de la 2.200
lei la 3.000 lei

neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării
normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea, inclusiv de
către candidaţi, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor sau în ziua
votării în perimetrul secţiilor de votare, delimitat potrivit art. 83
alin. (1);

• amendă de la 2.200
lei la 3.000 lei

• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei

• Art. 108 lit. h

nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (4);

• Art. 108 lit. i

nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind îndepărtarea
materialelor de propagandă electorală din şi de pe clădirea sediului
secţiei de votare;

• amendă de la 1.400
lei la 2.000 lei

• Art. 108 lit. j

distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau
în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program
afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă
electorală;

• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei

• Art. 108 lit.k

afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât
cele permise potrivit prevederilor legale;

• Art. 108 lit. m

neaducerea la cunoştinţa publică, de către membrii birourilor
electorale de circumscripţie, a propunerilor de candidaturi;

• Art. 108 lit. n

refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. 83 alin.
(5) în localul de vot;

• Art. 108 lit. o

• Art. 108 lit. p

• Art. 108 lit. q
• Art. 108 lit. ș
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LEGE nr. 208 din 20 iulie

• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei
• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei
• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei

nerespectarea dispoziţiilor art. 90 privind prezenţa altor persoane
în cabina de vot, precum şi fotografierea sau filmarea prin orice
mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării
dreptului de vot;

• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei

refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în
localul de vot şi în împrejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 83 alin. (1);

• amendă de la 2.200
lei la 3.000 lei

înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul
de identitate;
continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei
electorale potrivit dispoziţiilor art. 64, prin lansarea, afişarea sau
distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum şi sfătuirea
alegătorilor, în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în
perimetrul prevăzut la art. 83 alin. (1), să voteze sau să nu voteze
anumite partide politice, alianţe politice, alianţe electorale ori
candidaţi independenţi;

• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei
• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei

• Art. 108 lit. w

tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia specimenului
anulat pus la dispoziţia competitorilor electorali;

• amendă de la 600 lei
la 1.000 lei

• Art. 108 lit. x

încălcarea prevederilor art. 81 alin. (5);

• amendă de la 2.200
lei la 3.000 lei

• Art. 108 lit. z

refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori prevăzuţi la
art. 110 documentele şi actele necesare efectuării controlului.

• amendă de la 2.200
lei la 3.000 lei

încălcarea prevederilor art. 49 alin. (2); înscrierea, cu bună ştiinţă,

• amendă de la 4.500

2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente

• Art. 98 lit. a

a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea
în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de
vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu
încălcarea legislaţiei în vigoare;

lei la 10.000 lei

• Art. 98 lit. d

încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de
candidaturi;

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

• Art. 98 lit. f

neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării
normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi
consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;

• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

• Art. 98 lit. g

distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau
în orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate
sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală
tipărite;

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

• Art. 98 lit. h

nerespectarea dispoziţiilor art. 79

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

• Art. 98 lit. l

nerespectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (2)-(6), art. 66-75, art. 77 şi
78 de către alte persoane decât radiodifuzori;

• Art. 98 lit. m

tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia specimenului
anulat pus la dispoziţia competitorilor electorali;

• Art. 98 lit. n

refuzul de a permite accesul în secţia de votare al candidaţilor, al
persoanelor acreditate, al membrilor birourilor şi oficiilor
electorale şi al reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente
să asiste la desfăşurarea operaţiunilor electorale;

• Art. 98 lit. p

• Art. 98 lit. q

• Art. 98 lit. r

refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în
localul de vot şi în împrejurimi;
înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul
de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care
este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei de
votare;
neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea
"VOTAT" sau a timbrului autocolant, precum şi reţinerea actului de

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei
• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei
• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei
• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei
• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului
electoral al secţiei de votare;
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LEGE nr. 100 din 3 iunie
2010 privind împădurirea
terenurilor degradate

LEGE nr. 123 din 10 iulie
2012 - energiei electrice şi
a gazelor naturale

• Art. 98 lit. t

încălcarea prevederilor art. 16; continuarea propagandei electorale
după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a
alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze
un anumit partid politic, o anumită alianţă politică, alianţă
electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi
naţionale ori un candidat independent;

• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

• Art. 98 lit. u

purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale
ale secţiilor de votare sau de către persoanele acreditate de
ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

• Art. 98 lit. x

încălcarea de către asociaţii, fundaţii şi instituţii mass-media
româneşti a condiţiilor prevăzute de lege pentru desemnarea
observatorilor interni şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media;

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

• Art. 98 lit. y

încălcarea de către persoanele acreditate a prevederilor art. 90;

• Art. 98 lit. j

nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor
electorale; nerespectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor
Autorităţii Electorale Permanente;

• amendă de la 4.500
lei la 10.000 lei

• Art. 12

Împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice şi juridice a
executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor
degradate

• amendă de la 300 lei
la 1.200 lei

• Art. 13

Păşunatul pe terenurile degradate ameliorate prin împăduriri este
interzis
refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de
măsurare, precum şi la instalaţiile aflate în patrimoniu şi/sau în
gestiunea operatorului de distribuţie ori a operatorului de
transport şi de sistem;

• amendă de la 1.000
lei la 5.000 lei
• amendă de la 1.000
lei la 2.000 lei

• Art. 93 alin. 1 pct.
29

executarea de săpături sau de lucrări de orice fel în zonele de
protecţie a instalaţiilor fără consimţământul prealabil al titularului
acestora;

• amendă de la 1.000
lei la 2.000 lei

• Art. 93 alin. 1 pct.

interzicerea/împiedicarea de către persoane fizice sau juridice a
exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege, de acces, uz şi

• amendă de la 1.000
lei la 2.000 lei

• Art. 93 alin. 1 pct.
28

• amendă de la 1.500
lei la 4.500 lei

30

• Art. 93 alin. 1 pct.
31
LEGE nr. 289 din 15
• Art. 22
februarie 2002 republicată
privind perdelele
forestiere de protecţie
22 HOTĂRÂRE nr. 2.293 din • Art. 7 lit. a
9 decembrie 2004 privind
gestionarea deşeurilor
rezultate în urma
procesului de obţinere a
materialelor lemnoase,
actualizată
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• Art. 7 lit. b

servitute ori de restrângere a unor activităţi, cu ocazia efectuării
lucrărilor de retehnologizare, reparaţii, revizii, intervenţii la avarii,
investiţii, mentenanţă şi/sau racordare de noi utilizatori şi pentru
defrişare sau a tăierilor de modelare, pentru crearea şi menţinerea
distanţei regulamentare faţă de reţelele electrice
utilizarea de către un terţ a componentelor reţelelor electrice de
distribuţie/transport în alte scopuri decât cele prevăzute de
legislaţia din sectorul energiei electrice fără încheierea unui
contract în acest sens cu deţinătorul de drept al acestora
Faptele persoanelor fizice şi juridice prin care acestea împiedică
realizarea perdelelor forestiere de protecţie constituie
contravenţie
Constituie contravenţii următoarele fapte:
nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1)
( În gestionarea deşeurilor lemnoase deţinătorii de deşeuri
lemnoase au următoarele obligaţii specifice:
b) să depoziteze deşeurile lemnoase care se încadrează în
categoria celor definite la art. 2 pct. 2 lit. b) în mod selectiv, pe
platforme betonate, special amenajate;
c) să respecte reglementările de mediu specifice şi, după caz,
normele prevăzute la lit. a) pentru deşeurile lemnoase prevăzute la
lit. b);
d) să ţină evidenţa cantităţilor de deşeuri lemnoase pe categorii,
potrivit reglementărilor specifice în vigoare)
nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi ale art. 5;
(Art. 3 (2) Dacă deşeurile lemnoase sunt destinate valorificării
drept combustibil, deţinătorului de deşeuri lemnoase îi sunt
interzise acoperirea acestora cu produse sintetice şi tratarea lor
cu produse chimice.
(3) Gestionarea deşeurilor lemnoase se face de către
deţinătorul de deşeuri lemnoase cu respectarea prevederilor din
autorizaţia de mediu emisă pentru activitatea desfăşurată care
generează deşeuri lemnoase
ART. 5 Deţinătorul de teren are obligaţia anunţării imediate a
autorităţii competente atunci când constată că au fost
depozitate deşeuri lemnoase pe terenul pe care îl deţin)

• amendă de la 1.000
lei la 2.000 lei

• amendă de la 300 lei
la 1.200 lei
• amendă de la
5.000.000 lei la
15.000.000 lei, pentru
persoane fizice, şi de la
50.000.000 lei la
100.000.000 lei, pentru
persoane juridice

• amendă de la
20.000.000 lei la
50.000.000 lei, pentru
persoane fizice, şi de la
100.000.000 lei la
250.000.000 lei, pentru
persoane juridice

• Art. 7 lit. c
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ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 13 din 6
martie 2013 actualizată
privind serviciile poştale

• Art. 52 alin 1

nerespectarea prevederilor art. 4.
• amendă de la
( ART. 4 Agenţii economici trebuie să prelucreze materiale
50.000.000 lei la
lemnoase în instalaţii care generează deşeuri lemnoase şi care sunt 100.000.000
autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite • amendă de la 500 lei
în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale,
la 2.000 lei (pers. juridice
infracţiuni:
, pfa intreprinderi
1. depunerea următoarelor categorii de trimiteri poştale:
familiale sau individuale)
a) trimiteri poştale constând în bunuri care, prin natura lor sau
prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, • amendă de la 500 lei
mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
la 2.000 lei –pers. fizice
b) trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care
contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi
trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice
sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate ori în ambalaj
transparent;
c) trimiteri poştale constând în bunuri al căror transport este
interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din
parcurs;
d) trimiteri poştale constând în bunuri pentru care sunt
stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale
administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi
altele similare, cu încălcarea condiţiilor obligatorii prevăzute prin
aceste dispoziţii;
2. introducerea în trimiterile poştale cu tarif inferior a unor
trimiteri poştale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau
tarife care prin însumare depăşesc tariful trimiterii în care au fost
introduse;
3. francarea trimiterilor poştale cu timbre decupate din efecte
poştale întrebuinţate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;
4. împiedicarea instalării cutiilor poştale sau a instalaţiilor
fizice care constituie puncte de acces ori puncte de contact;
5. deschiderea neautorizată a cutiilor poştale sau a instalaţiilor
fizice care constituie puncte de acces ori de contact;
6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafaţa unui obiect a
oricăror semne, inscripţii, mărci, embleme ori alte mijloace de
identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile poştale
sau cu instalaţiile fizice care constituie puncte de acces ori de
contact;

7. introducerea în cutiile poştale sau în instalaţiile fizice care
constituie puncte de acces ori de contact a unor bunuri,
materiale sau substanţe care pot pricinui distrugeri, deteriorări,
leziuni, pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau
altor bunuri;
8. utilizarea de semne, inscripţii, mărci, embleme, ştampile sau
orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de
confuzie cu cele utilizate de un alt furnizor de servicii poştale.

• Art. 52 alin. 2

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt
săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii
penale, infracţiuni:
1. încălcarea de către furnizorii de servicii poştale a drepturilor
acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul
prevederilor art. 14;
2. nerespectarea, de către furnizorul de serviciu universal, a
condiţiilor stabilite de către ANCOM, potrivit art. 10 alin. (1) sau
art. 10 alin. (3), precum şi încălcarea obligaţiilor prevăzute la art.
10 alin. (2);

3. încălcarea de către furnizorul de serviciu universal a
obligaţiilor prevăzute la art. 11, art. 12 alin. (1), (2) şi (4) sau art.
13 alin. (1) şi (3), precum şi nerespectarea principiilor şi
condiţiilor stabilite de către ANCOM potrivit art. 12 alin. (5) şi (6)
şi art. 13 alin. (5) şi (6);

4. prestarea sau oferirea de servicii poştale de către persoane
care nu sunt autorizate să furnizeze servicii poştale în sensul
prezentei ordonanţe de urgenţă;

• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 1000 la
10000 (pers. juridice ,
pfa intreprinderi familiale
sau individuale)

• amendă de la 1.000
lei la 100.000 lei(pers.
juridice , pfa intreprinderi
familiale sau individuale)
• amendă de la 1.000
lei la 5.000 lei –persoane
fizice

5. prestarea sau oferirea de către furnizorii de servicii poştale
a altor servicii poştale decât cele pentru care au obţinut dreptul
de furnizare;

• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)

6. nerespectarea de către furnizorii de servicii poştale a
obligaţiilor care le incumbă, potrivit regimului de autorizare
generală;

• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)

7. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a
obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) şi (4);

• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)

7^1. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a
obligaţiei de a supune orice modificare a tarifelor aprobării
autorităţii de reglementare, în conformitate cu prevederile art.
16 alin. (6);

• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)

8. practicarea de către furnizorul de serviciu universal a unor
tarife speciale, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 17;

• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)

9. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a
obligaţiei stabilite în conformitate cu art. 18;

• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)

10. practicarea de către furnizorul de serviciu universal a unor
tarife terminale cu nerespectarea prevederilor art. 19;

• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale

sau individuale)

11. tarifarea de către furnizorul de serviciu universal a
trimiterilor poştale pentru care trebuie să asigure gratuitatea,
potrivit prevederilor art. 20;

12. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a
obligaţiei de a ţine o evidenţă contabilă separată, în condiţiile
prevăzute de art. 24;

14. nerespectarea de către furnizorii de servicii poştale a
obligaţiei impuse în conformitate cu dispoziţiile art. 28;

15. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a
regulilor aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului
universal stabilite potrivit art. 29;

16. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a
obligaţiei prevăzute la art. 30 alin. (1) privind cerinţele minime
de calitate prevăzute la art. 30 alin. (2) sau cele stabilite potrivit
art. 30 alin. (3);

17. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a
obligaţiilor impuse potrivit art. 31;

• amendă de la 1000 la
10000 (pers. juridice ,
pfa intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 1000 la
10000 (pers. juridice ,
pfa intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 5.000
lei până la 2% din cifra de
afaceri(pers. juridice , pfa
intreprinderi familiale
sau individuale)

18. nerespectarea de către furnizorii de servicii poştale a
obligaţiilor prevăzute de art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (1), (3) şi
(4) sau art. 34, precum şi nerespectarea condiţiilor stabilite de
către ANCOM potrivit art. 32 alin. (5);

19. nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a
clauzelor contractului-cadru prevăzut la art. 37 alin. (2);

20. nerespectarea de către furnizorii de servicii poştale a
termenului de soluţionare a reclamaţiei prealabile stabilit
potrivit art. 38 alin. (4);

21. nerespectarea termenului minim de păstrare a trimiterilor
prevăzut la art. 38 alin. (5) şi (6) sau stabilit potrivit art. 38 alin.
(7);
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Ordonanța de urgență nr. • Art. 1 alin. 2
31/2011 privind
interzicerea achiziționării
de la persoane fizice a
metalelor feroase și
neferoase și a aliajelor
acestora

• amendă de la 500 la
5000 lei (pers. juridice ,
pfa intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 1.000
lei la 100.000 lei(pers.
juridice , pfa intreprinderi
familiale sau individuale)
• amendă de la 500 la
5000 lei (pers. juridice ,
pfa intreprinderi familiale
sau individuale)
• amendă de la 500 la
5000 lei (pers. juridice ,
pfa intreprinderi familiale
sau individuale)

22. nerespectarea de către furnizorul de servicii poştale a
obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 42 alin. (7).

• amendă de la 500 la
5000 lei (pers. juridice ,
pfa intreprinderi familiale
sau individuale)

23. nerespectarea planurilor emisiunilor de timbre şi efecte
poştale sau a condiţiilor de emitere, tipărire, punere în circulaţie,
retragere din circulaţie ori comercializare a acestora.

• amendă de la 1.000
lei la 100.000 lei(pers.
juridice , pfa intreprinderi
familiale sau individuale

Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt comise
în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infracțiuni:
a) nerespectarea interdicției prevăzute la alin. (1);( (1) Se
interzice achiziționarea de la persoane fizice a metalelor feroase
și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea
feroviară, rutieră, aeriană, maritimă și fluvială, de transport cu
metroul, de transport public și electric de suprafață, de irigații și
desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităților de energie

• amendă de la 100.000
lei la 150.000 lei

electrică, apă-canal, gaze și termoficare, în infrastructura
aferentă operațiunilor de extracție, prelucrare, distribuție,
transport și comercializare a gazelor naturale, a petrolului și a
produselor petroliere, precum și în semnalizarea și dirijarea
circulației pe drumurile publice, de tipul șinelor, pieselor
aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contrașinelor,
ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranța
circulației, cablurilor de semnalizare și telecomunicații,
componentelor instalațiilor de electrificare, componentelor
materialului rulant, instalațiilor de semnalizare și dirijare a
circulației, semnelor de circulație, semafoarelor, capacelor
căminelor de vizitare sau părților componente și altele
asemenea, parazăpezilor sau părților componente ale unor
construcții metalice destinate pentru protecția împotriva
viscolului, avalanșelor, inundațiilor sau altor calamități, a căror
lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu
victime omenești)
b) nerespectarea prevederilor alin. (11);( (11) Metalele feroase și
neferoase și aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la alin.
(1), încadrate ca deșeuri conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și
pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile
periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul
operațiunilor de comerț numai în condițiile în care acestea provin
din gospodăriile propri)

• amendă de la 100.000
lei la 150.000 lei

c) nerespectarea obligației prevăzute la alin. (12) lit. a); (12) lit. a
să efectueze plata contravalorii bunurilor achiziționate în
condițiile alin. (11) prin virament bancar, în contul specificat de
vânzător, sau cu numerar, cu respectarea dispozițiilor legale în
materie fiscală);

• amendă de la 30.000
lei la 50.000 lei.

d) nerespectarea obligației prevăzute la alin. (12) lit. b). (12) lit. b)
să completeze, cu respectarea legislației în materia protecției
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date, un borderou de achiziție de
deșeuri metalice feroase și neferoase și a aliajelor acestora,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta
ordonanță de urgență, care va cuprinde:
(i) datele de identificare ale operatorului economic: denumirea,
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Ordonanța de urgență nr. • Art. 14 alin.1 lit. d
34/2013 privind
organizarea, administrarea
și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru
modificarea și
completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991
• Art. 14 alin.1 lit. f
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Legea vânătorii și a
protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006

forma juridică, adresa sediului social/punctului de lucru, numărul
din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, codul de
identificare fiscală, numărul și data emiterii autorizației de
mediu;
(ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele,
seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal și
domiciliul;
(iii) codul deșeurilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.
856/2002, cu completările ulterioare;
(iv) cantitatea de deșeuri metalice feroase și neferoase și aliaje
ale acestora predată;
(v) valoarea de cumpărare a acestora;
(vi) contul bancar al vânzătorului în care va fi efectuată plata;
(vii) numărul chitanței de plată, în cazul plății cu numerar;
(viii) declarația pe propria răspundere a deținătorului de deșeuri persoană fizică că deșeurile pe care intenționează să le vândă
provin din gospodăria proprie.);
circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu
atelaje, altele decât cele folosite pentru activități agricole de
către cel care utilizează pajiștea, cu excepția circulației cu orice
mijloace de transport în situații de urgență generate de
calamități, accidente de orice natură, precum și cu autovehicule,
motociclete și ATV-uri sau mopede în vederea organizării de
activități sportive, de recreere și turism, cu acordul deținătorului
sau al utilizatorului, în condițiile legii;
arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor
legislației în vigoare;

• amendă de la 500 lei
la 1.000 lei pentru
persoana fizică,
• amendă de la 4.000
lei la 8.000 lei pentru
persoana juridică

• amendă de la 3.000
lei la 6.000 lei pentru
persoana fizică,
• amendă de la 10.000
lei la 20.000 lei pentru
persoana juridică

Art. 48. (1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează
după cum urmează:
• Art. 48. lit. a

încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), n), ț) și
u) și la art. 39 lit. b), d), q), x), y), ai) și aj),
Art. 23 alin 1
h) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoțitori
de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât

• amendă de la 250 lei
la 750 lei;

vaccinați sau dehelmintizați;
n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;
ț) producerea sau reproducerea, procurarea, deținerea,
comercializarea și utilizarea, după caz, a capcanelor, arcurilor
de vânătoare, păsărilor de pradă sau câinilor de vânătoare,
fără respectarea reglementărilor administratorului;
ț) producerea sau reproducerea, procurarea, deținerea,
comercializarea și utilizarea, după caz, a capcanelor, arcurilor
de vânătoare, păsărilor de pradă sau câinilor de vânătoare,
fără respectarea reglementărilor administratorului;
Art. 39
a) depășirea numărului de piese aprobate pentru
recoltă/vânător/zi de vânătoare;
d) nerealizarea cotei de recoltă pe gestionar pentru vânatul
sedentar ori depășirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără
motive justificate;
q) utilizarea odorivectorilor, exceptând cercetarea științifică, caz
în care administratorul aprobă utilizarea lor, în condițiile
stipulate distinct în autorizația dată;
x) completarea necorespunzătoare a autorizațiilor de vânătoare
în privința participanților la vânătoare și a numărului de
exemplare de vânat recoltate;
y) nereturnarea în termen a autorizațiilor de vânătoare de către
titularii acestora;
ai) nerespectarea, de către gestionar, a reglementărilor privind
evaluarea trofeelor de vânat, aprobate prin ordin al
administratorului;
aj) neprezentarea documentelor prevăzute de legislația în
vigoare pentru practicarea vânătorii, de către participanții la
acțiunea de vânătoare la solicitarea organelor de control.
• Art. 48. lit. b

încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c), d), j), k),
l), q) și w), precum și la art. 39 lit. h), k), n) și r),
23 alin. (1)
c) pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6
decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul
animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu
terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren pe
care se pășunează
d) tulburarea liniștii faunei cinegetice în perioada de înmulțire și
creștere a puilor;

• amendă de la 500 lei
la 1.500 lei;

j) circulația persoanelor însoțite de câini fără a fi purtați în lesă,
în afara căilor de circulație publice din fondurile cinegetice, cu
excepția vânătorilor, polițiștilor, jandarmilor și îngrijitorilor de
animale;
k) permiterea însoțirii turmelor și cirezilor cu un număr de
maximum 300 de animale de către câini însoțitori al căror
număr este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 în zona de
deal și de 3 în zona de câmpie. Pentru fiecare până la 100 de
animale în plus numărul de câini se poate suplimenta cu câte un
exemplar indiferent de zona altitudinală, dar nu mai mult de 10
câini în zona de munte, 7 câini în zona de deal și 5 câini în zona
de câmpie; turmele și cirezile de animale mai pot fi însoțite de
maximum 2 câini întorcători care au un semn distinctiv sub
formă de crotaliu în ureche; paza stânelor se poate asigura cu
un număr nelimitat de câini care vor fi ținuți în țarc;
l) hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea
reglementărilor în vigoare;
q) naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea
celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de
comercializare sau ca prestare de servicii, fără ținerea evidenței
potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură;
w) deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în
scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a
căilor de comunicație.
Art. 39
h) utilizarea stegulețelor și gardurilor pentru dirijarea
exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum și a
detectoarelor de animale;
k) vânarea cerbilor, căpriorilor și caprelor negre la hrănitori, la
sărării, la goană sau cu câini gonitori;
n) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe
timp de îngheț, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de
apă este înghețată mai mult de 70%;
r) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii
de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de
vânat;
• Art. 48. lit. c

c) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin.
(1) lit. a), b), e), f), g), i), p), o), s), ș) și v) și la art. 39 lit. i), j), s), t),
ț), w), ab), ae) și ah),

• amendă de la 1.000
lei la 3.000 lei;

15 alin. (5)
Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice
și/sau juridice care fac dovada proprietății terenurilor, în
condițiile legii.
art. 23 alin. (1)
a) popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave,
degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate
altor scopuri;
b) lăsarea animalelor domestice libere sau pășunatul cu acestea
în fondul forestier;
e) înființarea, întreținerea sau recoltarea culturilor agricole, fără
asigurarea protecției faunei de interes cinegetic;
f) deținerea neautorizată în captivitate a exemplarelor de faună
cinegetică;
g) distrugerea sau degradarea instalațiilor vânătorești de orice
fel ori a culturilor pentru vânat;
i) circulația în scop de agrement, cu mijloace auto în afara căilor
de circulație publică în fondurile cinegetice, fără acordul
gestionarului;
p) neanunțarea celei mai apropiate primării despre existența în
fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de
faună de interes cinegetic;
o) refuzul de a preda gestionarului exemplarele de faună
cinegetică ținute în captivitate sau coarnele lepădate de cervide;
s) abandonarea câinilor și altor animalele domestice în fondurile
cinegetice;
ș) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metișilor
acestora, în scopul sălbăticirii;
v) distrugerea materialelor de conștientizare privind fauna de
interes cinegetic și vânătoarea, a indicatoarelor pentru
orientarea în fondurile cinegetice;
art. 39
i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor,
mistreților și urșilor prin utilizarea altor cartușe decât a celor cu
proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin
reglementările tehnice emise de administrator;
j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de
la apusul până la răsăritul soarelui;
s) fabricarea, comercializarea, deținerea sau utilizarea alicelor cu
diametrul mai mare de 5 mm;
t) vânătoarea în rezervațiile naturale a speciilor care fac obiectul

protecției stricte în aria naturală protejată;
ț) vânătoarea în ariile naturale protejate incluse în fondurile
cinegetice practicată fără respectarea condițiilor prevăzute în
planurile de management ale ariilor naturale respective
aprobate în condițiile legii;
w) stânjenirea voită ori împiedicarea practicării vânătorii;
ab) accesul neautorizat cu arma de vânătoare neintrodusă în toc
pe orice fond cinegetic;
ae) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna cinegetică cu
ambarcațiuni cu motor a căror viteză de deplasare este mai mare
de 5 km/oră, precum și exercitarea vânătorii din autoturisme;
ah) vânarea mamiferelor și păsărilor prin utilizarea capcanelor
neautorizate;

• Art. 48. lit. d

d) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 17 alin.(2), (21), (22),
(23) și (4), art. 18 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23
alin. (1) lit. r) și t), art. 35 alin. (4) și la art. 39 lit. c), m), p), v), ac),
af) și ag),
art. 17
(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la
vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare
silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor
cinegetice și vor fi supuse aprobării administratorului.
(21) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o
perioadă de 16 ani, de către personalul cu specializare cinegetică
angajat al gestionarului, cu respectarea prevederilor contractelor
de gestionare, și se supun aprobării administratorului, în termen
de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi sau de la
primirea în gestiune a fondurilor cinegetice.
(22) În situația fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile
naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi
corelate cu planurile de management al ariilor naturale
protejate.
(23) În ariile naturale protejate din cuprinsul fondurilor cinegetice
în care vânătoarea este admisă, evaluarea populațiilor din
speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se realizează cu anunțarea
prealabilă a administratorilor sau custozilor acestor arii.
(4) Managementul populației faunei cinegetice din ariile naturale
protejate în care vânătoarea este interzisă pe porțiuni din
parcuri naționale, rezervații științifice, zone cu protecție strictă,

• amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

zone cu protecție integrală și alte asemenea zone, incluse în
fonduri cinegetice, se face de către administrațiile ariilor
naturale protejate în cauză, conform instrucțiunilor tehnice în
domeniu și prevederilor planului propriu de management
aprobat, care exclude practicarea vânătorii.
art. 18
(1) Gestionarii sunt obligați să asigure paza faunei cinegetice din
fondurile cinegetice contractate cu cel puțin un paznic de
vânătoare pe fiecare fond cinegetic, care îndeplinește condițiile
legii și ale reglementărilor administratorului, angajat cu normă
întreagă.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este dotat cu uniformă și
armament corespunzător.
art. 19 alin. (21) Evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în
anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea
autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului,
cu anunțarea prealabilă a reprezentanților administratorului
faunei cinegetice și administratorilor sau custozilor ariilor
naturale protejate, după caz.
Art. 21. - Reviste (1)
(1) Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în
fondurile cinegetice din România se poate face numai dacă:
Reviste (1)
a) anterior acțiunii de populare au fost realizate experimente în
România de către sau sub supravegherea unei instituții de
cercetare ori de învățământ superior cu activitate cinegetică;
b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact
avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de
silvicultură și aprobate de autoritatea publică centrală care
răspunde de protecția mediului.
(2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de
interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în
baza certificării calității genetice a acestora, dată de o instituție
științifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorității publice
centrale care răspunde de protecția mediului.
(3) În funcție de rezultatul experimentelor și al studiilor de
impact, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu
acordul autorității publice centrale care răspunde de protecția
mediului.

art. 23 alin. (1) r) depozitarea în teren sau utilizarea în
combaterea dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor agricole
sau silvice a substanțelor chimice toxice pentru fauna cinegetică,
fără luarea măsurilor de protecție a acesteia și respectarea
normelor tehnice de utilizare a lor;
t) lăsarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din
specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau
2;
35 alin. (4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes
cinegetic la distanțe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale
protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în
fondurile cinegetice este interzisă.

art. 39 c) furnizarea de către gestionar de informații eronate
referitoare la nivelul populației speciilor de faună de interes
cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;
m) distribuirea de hrană complementară sub formă de deșeuri
de origine animală și produse zaharoase de sinteză, în perioada 1
martie-30 noiembrie, în fondurile cinegetice în care sunt prezenți
urși;
p) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul
necorespunzător speciei pentru care este autorizată acțiunea de
vânătoare;
v) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat să fie
crotaliat în condițiile art. 19 alin. (5), iar numărul crotaliei să fie
trecut în autorizația de vânătoare;
ac) utilizarea ca atrape a animalelor vii orbite sau mutilate, a
chemătorilor electronice, a înregistratoarelor de sunete și a
oglinzilor apelante;
af) gazarea și afumarea vizuinelor fără aprobarea
administratorului;
ag) părăsirea teritoriului României cu vânat fără documente de
proveniență și fără a fi crotaliat conform reglementărilor
administratorilor;

• Art. 48. lit. e
27

Hotărârea Guvernului nr. • Art. 7
263/2001 privind
amenajarea, omologarea,

e) accesul în fondurile cinegetice cu lațuri, ogari sau metiși de
ogari
Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite
în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infracțiuni:

• amendă de la 3.000
lei la 6.000 lei

întreținerea și exploatarea
pârtiilor și traseelor de
schi pentru agrement,
republicată
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HOTĂRÂRE nr. 263 din 22 • Art. 7 lit. a
februarie 2001 republicată
privind amenajarea,
omologarea, întreţinerea • Art. 7 lit. h
şi exploatarea pârtiilor şi
traseelor de schi pentru
agrement
• Art. 7 lit. i
LEGE nr. 407 din 9
noiembrie 2006
vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic

• Art. 48 alin. (1) lit. a)

a) exploatarea pârtiilor și a traseelor de schi pentru agrement
fără a fi omologate;

• amendă de la 1.000
lei la 5.000 lei

h) coborârea pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement,
utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte materiale;

• amendă de la 25 lei la
200 lei

i) accesul pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără
echipament adecvat pentru practicarea schiului și snowboard-ului.
exploatarea pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement fără
a fi omologate;

• amendă de la 25 lei la
200 lei
• amendă de la 1.000
lei la 5.000 lei

coborârea pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement,
utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte materiale;

• amendă de la 25 lei la
200 lei

accesul pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără
echipament adecvat pentru practicarea schiului şi snowboardului
încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), n), ţ) şi
u) şi la art. 39 lit. b), d), q), x), y), ai) şi aj)
23 alin. (1) lit. h) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor
însoţitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât
vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului
ţ) producerea sau reproducerea, procurarea, deţinerea,
comercializarea şi utilizarea, după caz, a capcanelor, arcurilor de
vânătoare, păsărilor de pradă sau câinilor de vânătoare, fără
respectarea reglementărilor administratorului;
u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse
în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale
protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele
cărora nu se constituie fonduri cinegetice;
art. 39 lit. b) depăşirea numărului de piese aprobate pentru
recoltă/vânător/zi de vânătoare;
d) nerealizarea cotei de recoltă pe gestionar pentru vânatul
sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără
motive justificate;
q) utilizarea odorivectorilor, exceptând cercetarea ştiinţifică, caz
în care administratorul aprobă utilizarea lor, în condiţiile
stipulate distinct în autorizaţia dată;
x) completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare
în privinţa participanţilor la vânătoare şi a numărului de

• amendă de la 25 lei la
200 lei
• amendă de la 250
lei la 750 lei

exemplare de vânat recoltate;
y) nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către
titularii acestora;
ai) nerespectarea, de către gestionar, a reglementărilor privind
evaluarea trofeelor de vânat, aprobate prin ordin al
administratorului;
aj) neprezentarea documentelor prevăzute de legislaţia în
vigoare pentru practicarea vânătorii, de către participanţii la
acţiunea de vânătoare la solicitarea organelor de control.
• Art. 48 alin. (1) lit. b)

încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c), d), j), k),
l), q) şi w), precum şi la art. 39 lit. h), k), n) şi r)
art. 23 alin. (1) lit. c păşunatul animalelor domestice în terenul
agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie, cu excepţia cazurilor în
care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau
deţine cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al
deţinătorului de teren pe care se păşunează;
d) tulburarea liniştii faunei cinegetice în perioada de înmulţire şi
creştere a puilor;
j) circulaţia persoanelor însoţite de câini fără a fi purtaţi în lesă,
în afara căilor de circulaţie publice din fondurile cinegetice, cu
excepţia vânătorilor, poliţiştilor, jandarmilor şi îngrijitorilor de
animale;
k) permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor cu un număr de
maximum 300 de animale de către câini însoţitori al căror număr
este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 în zona de deal şi de 3
în zona de câmpie. Pentru fiecare până la 100 de animale în plus
numărul de câini se poate suplimenta cu câte un exemplar
indiferent de zona altitudinală, dar nu mai mult de 10 câini în
zona de munte, 7 câini în zona de deal şi 5 câini în zona de
câmpie; turmele şi cirezile de animale mai pot fi însoţite de
maximum 2 câini întorcători care au un semn distinctiv sub
formă de crotaliu în ureche; paza stânelor se poate asigura cu un
număr nelimitat de câini care vor fi ţinuţi în ţarc;
l) hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea
reglementărilor în vigoare;
q) naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte
produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de
comercializare sau ca prestare de servicii, fără ţinerea evidenţei
potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură;

• amendă de la 500
lei la 1.500 lei

w) deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în
scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a
căilor de comunicaţie.
art. 39 lit. h) utilizarea steguleţelor şi gardurilor pentru dirijarea
exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a
detectoarelor de animale;
k) vânarea cerbilor, căpriorilor şi caprelor negre la hrănitori, la
sărării, la goană sau cu câini gonitori;
n) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe
timp de îngheţ, dacă suprafaţa liberă a apei nesituată la gura de
apă este îngheţată mai mult de 70%;
r) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii
de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat;
• Art. 48 alin. (1) lit. c)

încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin.
(1) lit. a), b), e), f), g), i), p), o), s), ş) şi v) şi la art. 39 lit. i), j), s), t),
ţ), w), ab), ae) şi ah)
art. 15 alin. (5) Plata se face de către gestionar, la solicitarea
persoanelor fizice şi/sau juridice care fac dovada proprietăţii
terenurilor, în condiţiile legii.
art. 23 alin. (1) lit. a) popularea fondurilor cinegetice cu
exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile
de vânat destinate altor scopuri;
b) lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea
în fondul forestier;
e) înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără
asigurarea protecţiei faunei de interes cinegetic;
f) deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor de faună
cinegetică;
g) distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoreşti de orice
fel ori a culturilor pentru vânat;
i) circulaţia în scop de agrement, cu mijloace auto în afara căilor
de circulaţie publică în fondurile cinegetice, fără acordul
gestionarului;
p) neanunţarea celei mai apropiate primării despre existenţa în
fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de
faună de interes cinegetic;
o) refuzul de a preda gestionarului exemplarele de faună
cinegetică ţinute în captivitate sau coarnele lepădate de cervide;
s) abandonarea câinilor şi altor animalele domestice în fondurile
cinegetice;

• amendă de la 1.000
lei la 3.000 lei

ş) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metişilor
acestora, în scopul sălbăticirii;
v) distrugerea materialelor de conştientizare privind fauna de
interes cinegetic şi vânătoarea, a indicatoarelor pentru
orientarea în fondurile cinegetice;
art. 39 lit. i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre,
muflonilor, mistreţilor şi urşilor prin utilizarea altor cartuşe decât
a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute
prin reglementările tehnice emise de administrator;
j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de
la apusul până la răsăritul soarelui;
s) fabricarea, comercializarea, deţinerea sau utilizarea alicelor cu
diametrul mai mare de 5 mm;
t) vânătoarea în rezervaţiile naturale a speciilor care fac obiectul
protecţiei stricte în aria naturală protejată;
ţ) vânătoarea în ariile naturale protejate incluse în fondurile
cinegetice practicată fără respectarea condiţiilor prevăzute în
planurile de management ale ariilor naturale respective
aprobate în condiţiile legii;
w) stânjenirea voită ori împiedicarea practicării vânătorii;
ab) accesul neautorizat cu arma de vânătoare neintrodusă în toc
pe orice fond cinegetic;
ae) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna cinegetică cu
ambarcaţiuni cu motor a căror viteză de deplasare este mai mare
de 5 km/oră, precum şi exercitarea vânătorii din autoturisme;
ah) vânarea mamiferelor şi păsărilor prin utilizarea capcanelor
neautorizate;
• Art. 48 alin. (1) lit. d)

încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), (2), (2^1),
(2^2), (2^3), (3) şi (4), art. 18 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (2^1), art.
21, art. 23 alin. (1) lit. r) şi t), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), m),
p), v), ac), af) şi ag);
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.
(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la
vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare
silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor
cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului.

• amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei

(2^1) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o
perioadă de 16 ani, de către personalul cu specializare cinegetică
angajat al gestionarului, cu respectarea prevederilor contractelor
de gestionare, şi se supun aprobării administratorului, în termen
de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi sau de la
primirea în gestiune a fondurilor cinegetice.
(2^2) În situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste
ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor
fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale
protejate.
(2^3) În ariile naturale protejate din cuprinsul fondurilor
cinegetice în care vânătoarea este admisă, evaluarea populaţiilor
din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează cu
anunţarea prealabilă a administratorilor sau custozilor acestor
arii.
(4) Managementul populaţiei faunei cinegetice din ariile naturale
protejate în care vânătoarea este interzisă pe porţiuni din
parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie strictă,
zone cu protecţie integrală şi alte asemenea zone, incluse în
fonduri cinegetice, se face de către administraţiile ariilor
naturale protejate în cauză, conform instrucţiunilor tehnice în
domeniu şi prevederilor planului propriu de management
aprobat, care exclude practicarea vânătorii.
ART. 18
(1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure paza faunei cinegetice
din fondurile cinegetice contractate cu cel puţin un paznic de
vânătoare pe fiecare fond cinegetic, care îndeplineşte condiţiile
legii şi ale reglementărilor administratorului, angajat cu normă
întreagă.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este dotat cu uniformă şi
armament corespunzător.
art. 19 alin. (2^1) Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în
anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea
autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului,
cu anunţarea prealabilă a reprezentanţilor administratorului
faunei cinegetice şi administratorilor sau custozilor ariilor
naturale protejate, după caz.
ART. 21
(1) Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în
fondurile cinegetice din România se poate face numai dacă:
a) anterior acţiunii de populare au fost realizate experimente

în România de către sau sub supravegherea unei instituţii de
cercetare ori de învăţământ superior cu activitate cinegetică;
b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact
avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de
silvicultură şi aprobate de autoritatea publică centrală care
răspunde de protecţia mediului.
(2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de
interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în
baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o instituţie
ştiinţifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorităţii publice
centrale care răspunde de protecţia mediului.
(3) În funcţie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de
impact, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu
acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia
mediului.
art. 23 alin. (1) lit. r) depozitarea în teren sau utilizarea în
combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole
sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna cinegetică,
fără luarea măsurilor de protecţie a acesteia şi respectarea
normelor tehnice de utilizare a lor;
t) lăsarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din
specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau
2;
art. 35 alin. (4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de
interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor
naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele
neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.
art. 39 lit. c) furnizarea de către gestionar de informaţii eronate
referitoare la nivelul populaţiei speciilor de faună de interes
cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;
m) distribuirea de hrană complementară sub formă de deşeuri
de origine animală şi produse zaharoase de sinteză, în perioada 1
martie-30 noiembrie, în fondurile cinegetice în care sunt prezenţi
urşi;
p) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul
necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de
vânătoare;
v) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat să fie
crotaliat în condiţiile art. 19 alin. (5), iar numărul crotaliei să fie

trecut în autorizaţia de vânătoare;
ac) utilizarea ca atrape a animalelor vii orbite sau mutilate, a
chemătorilor electronice, a înregistratoarelor de sunete şi a
oglinzilor apelante;
af) gazarea şi afumarea vizuinelor fără aprobarea
administratorului;
ag) părăsirea teritoriului României cu vânat fără documente de
provenienţă şi fără a fi crotaliat conform reglementărilor
administratorilor;
• Art. 48 alin. (1) lit. d)

accesul în fondurile cinegetice cu laţuri, ogari sau metişi de ogari.

• amendă de la 3.000
lei la 6.000 lei.

