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LEGEA PREVENIRII 
Legea nr.270/2017 

I.  Prin derogare de la dispoziţiile  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor  în  cazul  constatării  contravenţiilor  ce  intră  sub  incidenţa  Legii
nr.270/2017 Legea prevenirii, stabilite  prin HGR nr.33/2018, se va proceda după
cum urmează: 

1. În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin HGR 
nr.33/2018  agentul constatator :

 încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică
sancţiunea avertismentului; 

  anexează  procesului  verbal  de  constatare  a  contravenţiei  un  plan  de
remediere prin care agentul constatator stabileşte măsuri şi un termen de
remediere  de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării
sau,  după  caz,  a  comunicării  procesului-verbal  de  constatare  a
contravenţiei  şi  de  aplicare  a  sancţiunii,  în  care  contravenientul  are
posibilitatea remedierii  neregulilor  constatate  şi  îndeplinirii  obligaţiilor
legale;  durata  termenului  de  remediere  se  stabileşte  cu  luarea  în
considerare  a  circumstanţelor  săvârşirii  faptei  şi  a  duratei  de  timp
necesare  pentru  îndeplinirea  obligaţiilor  legale;  durata  termenului  de
remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.
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Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţie şi 
de aplicare a sancţiunii
              
                        ANEXĂ
la Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat astăzi,
   
 ziua ............ luna ............ anul ............

    PARTEA I
    ziua ............ luna ............ anul ............

    Plan de remediere
 ________________________________________________________________________
|Nr. |  Fapta săvârşită  |  Măsuri de remediere  |  Termen de remediere  |
|crt.|                   |                       |                       |
|____|___________________|_______________________|_______________________|
|  1.|                   |                       |                       |
|____|___________________|_______________________|_______________________|
|  2.|                   |                       |                       |
|____|___________________|_______________________|_______________________|
| ...|                   |                       |                       |
|____|___________________|_______________________|_______________________|

    Alte menţiuni
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

     Agent constatator/                  Contravenient,
     Persoană competentă,                ..............
     ....................                (numele, prenumele, semnătura)
                                         Ştampila
     (numele, prenumele, semnătura)      Martor,
                                         ..............
                                         (numele, prenumele, semnătura)

    PARTEA a II-a
    ziua ............ luna ............ anul ............

        Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere
 ________________________________________________________________________
|Nr. |  Fapta săvârşită  |  Măsuri de remediere  |  Mod de îndeplinire   |
|crt.|                   |                       |                       |
|____|___________________|_______________________|_______________________|
|  1.|                   |                       |                       |
|____|___________________|_______________________|_______________________|
|  2.|                   |                       |                       |
|____|___________________|_______________________|_______________________|
| ...|                   |                       |                       |
|____|___________________|_______________________|_______________________|

    Alte menţiuni
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

     Agent constatator/                  Contravenient,
     Persoană competentă,                ..............
     ....................                (numele, prenumele, semnătura)
                                         Ştampila
     (numele, prenumele, semnătura)      Martor,
                                         ..............
                                       (numele, prenumele, semnătura)

                              ---------------
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 În această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare.
    2. Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se
aplică doar sancţiunea avertismentului, în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte
obligaţia legală;
    b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.
    3.  Sancţiunea avertismentului se aplică şi în situaţia în care sancţionarea
contravenţiilor  prevăzute  de  HGR.nr.33/2018   stabileşte  expres  excluderea  de  la
aplicare a avertismentului.
    4. Responsabilitatea  îndeplinirii  măsurilor  de  remediere  revine  persoanei
care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate.

  5.   Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii, din cele prevăzute de
HGR.nr.33/2018, constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie
un singur proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii,  la
care se anexează, după caz, un plan de remediere.
   6.  În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului
de remediere, agentul constatator care a încheiat procesul verbal de constatare a
contravenţiei are obligaţia să reia controlul şi să completeze partea a II-a a planului
de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii  şi,  dacă  este  cazul,  registrul  unic  de  control,  cu  menţiuni  privind
modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.
    7. În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea
de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite,
în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a
contravenţiei  şi  de  aplicare  a  sancţiunii,  prin  care  se  constată  săvârşirea  de
contravenţii  şi  se  aplică  sancţiunea/sancţiunile  contravenţionale,  altele  decât
avertisment, cu respectarea legislaţiei care stabileşte şi sancţionează contravenţiile
prevăzute în HGR nr.33/2018. 

8. În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal
de  constatare  a  contravenţiei  şi  de  aplicare  a  sancţiunii  avertismentului,
contravenientul  săvârşeşte  din  nou  aceeaşi  contravenţie,  sunt  direct  aplicabile
prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

9.  În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal
de  constatare  a  contravenţiei  şi  de  aplicare  a  sancţiunii  alta  decât  avertisment,
contravenientul săvârşeşte din nou una sau mai multe dintre contravenţiile prevăzute
în H.G.R.  nr.33/2018,  sunt  direct  aplicabile  prevederile  legale  în vigoare  privind
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

10. Încadrarea  juridică a faptelor  prevăzute de HGR nr.  33/2018, se  va face
menţionând atât  articolul ( alineatul , litera , pct. )  încălcat , din actul normativ
care  îl  prevede  ,  cât  şi   articolul   4 (  alin  1 sau 2 ,  după caz )  din Legea  nr.
270/2017, precum şi  poziţia  din anexa  2 la HGR nr. 33/2018 .
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II.   Contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017,  
prevăzute în acte normative aflate în competenţa poliţiei locale :

1. Art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a 
preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările 
ulterioare, poziţia 56 în H.G.R. nr.33/2018; 

ART. 12
    Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit   art. 4   - 7,   art. 10   şi   11   
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

2. Art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 60 în 
H.G.R. nr.33/2018;

ART. 26
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
  g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în 
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);

3.  Art. 30 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 8 
septembrie 2014, cu modificările ulterioare, poziţia 64 în H.G.R. nr.33/2018;

 ART. 30
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000
lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată:
    b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile 
de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea 
procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;
    c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una 
dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un 
operator care nu deţine licenţă;

4. Art. 23 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 
noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 68 în H.G.R. 
nr.33/2018;
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  ART. 23
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează:
    a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei 
pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor   art. 5   lit. g: „ să 
coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu 
autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei 
publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri 
pentru îmbunătăţirea amenajării acestora.”

  5.  Art. 8 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5,  din Legea nr. 54/2012
privind desfăşurarea activităţilor de picnic, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 201 din 27 martie 2012, poziţia 69 în H.G.R. nr.33/2018. 
    
ART. 8
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum 
urmează:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei; 

art. 5
    Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi al 
zonelor indicate pentru activităţile de picnic are următoarele obligaţii:
    a) să asigure amenajarea zonei în care se desfăşoară activităţile de picnic cu 
respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la urbanism, silvicultură şi protecţia 
mediului;
    b) să amenajeze zona în care se desfăşoară activitatea de picnic prin intervenţii 
minime asupra mediului natural, fără efectuarea de defrişări, modificări ale 
malurilor sau albiilor apelor ori betonări sau asfaltări ale solului;
    c) să încadreze şi să delimiteze în cadrul documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului sau de urbanism, după caz, zonele special amenajate pentru activităţile 
de picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic;
    d) să delimiteze zonele special amenajate pentru activităţile de picnic şi zonele 
indicate pentru activităţile de picnic prin marcarea corespunzătoare în vederea 
desfăşurării activităţii de picnic, indicând orarul de funcţionare;
    e) să amenajeze în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru 
aprinderea focului;
    f) să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi a 
zonelor indicate pentru activităţile de picnic cu containere destinate colectării 
selective a deşeurilor, inscripţionate corespunzător, precum şi cu toalete ecologice;
    g) să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor, precum şi afişarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea 
selectivă, cu exemplificarea tipurilor de deşeuri;
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    h) să nu permită efectuarea de defrişări sau modificări ale cursurilor de apă 
pentru amenajarea zonei;
    i) să nu permită ridicarea de construcţii, în perimetrul zonelor ce fac obiectul 
prezentei legi, cu excepţia celor cu caracter temporar;
    j) să organizeze serviciul de verificare zilnică a zonelor în care se desfăşoară 
activităţile de picnic, atât a celor prevăzute la art. 3 lit. c), cât şi a celor prevăzute la
art. 3 lit. d), precum şi a zonelor aflate în imediata vecinătate a acestora, pentru a se
asigura că niciun fel de prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnică a 
zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic se realizează cu ajutorul poliţiei 
locale;
    k) să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deşeurilor colectate 
selectiv;
    l) să delimiteze şi să marcheze în mod corespunzător zona destinată parcării 
autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic, dacă
geografia acestora permite;
    m) să afişeze un plan cuprinzător cu ilustraţii detaliate privind organizarea şi 
facilităţile zonei în care se desfăşoară activităţile de picnic, regulile privind 
desfăşurarea activităţilor de picnic, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul 
constatării nerespectării acestora şi numerele de telefon utile;
    n) să realizeze şi să doteze corespunzător pichete de stingere a incendiilor.
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