Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est
TestIMM-01 / 19.08.2019

Către:

Parlamentul României
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

În atenţia:

Domnului Călin POPESCU-TĂRICEANU, Președintele Senatului
Domnului Ion-Marcel CIOLACU, Preşedintele Camerei Deputaţilor
Domnului Radu Ștefan OPREA, Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat

Ref:

Propuneri de îmbunătățire a Legii Prevenirii

Stimați domni,
Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est implementează proiectul “TestIMM –
Îmbunătățirea capacității mediului de afaceri pentru a propune politici publice alternative la inițiativele
guvernamentale,” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. În cadrul acestuia, analizăm
legi, hotărâri de guvern și programe care afectează mediul de afaceri din România, căutând idei de îmbunătățire a
acestora.
Vă trimitem atașat analiza noastră, înregistrată cu numărul PPP 01 / 19.08.2019, privind îmbunătățirea
Legii prevenirii, care reprezintă una din cele mai importante acte normative de sprijinire a antreprenoriatului.
Ideile de îmbunătățire au fost dezbătute în cadrul unui workshop desfășurat cu reprezentanți ai patronatelor,
sindicatelor și ONG-urilor.
Atât Legea nr. 270/2017 (Legea prevenirii), cât și Hotărârea Guvernului (HG) nr. 33/2018 care stabilește
contravențiile care intră sub incidența acestei legi, trebuie îmbunătățite, pentru a asigura un mediu economic
stabil și predictibil în România, fără a fi nevoie de resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat. De
asemenea, această lege trebuie să respecte principiile Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014
– 2020 și reglementările Ordinului 698 / 4 iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a
testului IMM, privind protejarea microîntreprinderilor și respectarea principiul “gândirii mai întâi la scară mică.”
Vă rugăm să sprijiniți mediul de afaceri din România, prin considerarea următoarelor propuneri de
îmbunătățire a Legii prevenirii:
• Dezvoltarea acestei legi prin includerea de reglementări privind asigurarea / garantarea acțiunilor de
prevenire a săvârșirii de contravenții din partea agenților economici. Acest lucru trebuie să cuprindă
obligativitatea agenților constatatori să efectueze controale de prevenire la scurt timp după înființarea
unei firme, deschiderii unui nou punct de lucru sau autorizării unui nou cod CAEN. Acest nou tip de
control ar trebui să fie strict de prevenire și informare, nu de sancțiune.
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•
•
•

Informațiile privind Legea prevenirii și obligațiile agenților economici în funcție de codul CAEN de
activitate, ar trebui să fie bine identificate și promovate pe site-urile instituțiilor de control.
Agenții constatatori trebuie să devină parteneri de dialog cu antreprenorii, pentru a elimina situațiile în
care aceștia din urmă comit o contravenție fără intenție sau din lipsă de informații.
Legea prevenirii trebuie să se aplice și asupra legislației de la nivel local - hotărâri de consilii locale și
județene, pentru a evita unele situații de abuz generate la nivel local. De asemenea, același
comportament preventiv al agenților constatatori trebuie să se extindă și la nivel local.

Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 care stabilește contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii,
trebuie la rândul ei îmbunătățită, printr-un amplu proces de consultare cu partenerii sociali - patronate, sindicate
și ONG-uri. Ar trebui reanalizate articolele din domenii care pot afecta viața socială și mediul înconjurător, cum ar
fi protecția fondului cinegetic, publicitatea înșelătoare, alimentarea cu apă, hidrocarburile halogenate care
distrug stratul de ozon, ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură. De asemenea, acest demers amplu ar
trebui să se concretizeze cu o listă extinsă de articole (cel puțin 200 față de 70 cum este în momentul de față),
care să conțină contravenții incluse în Legea prevenirii, agenții economici beneficiind astfel de sancțiunea
avertismentului la care se anexează un plan de remediere.
Vă propunem ca următoarele articole și situații să fie incluse în HG:
• în domeniul siguranței și securității în muncă (Legea 319/2006 - Art.8 Alin.1; Art.7 Alin.4 Lit.C; Art.13 Lit.B,
D, K, S; H.G. 1014/2015 - Art.2 Alin 1 Lit.C).
• Legea 360/2003 - substante periculoase - art.28/lit.b;.
• În domeniul resurselor umane (Legea 53/2003 Art.16 Alin.4 - angajatorul este obligat să păstreze la locul
de muncă o copie a contractului de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc; în prezent
e amendabil cu 10,000.00 lei; condica de prezență la muncă).
• Altele: lipsa declarației de conformitate pe care o dă furnizorul, clientului; nedeclararea punctului de
lucru la Registrul Comerțului dacă acesta nu necesită autorizații de funcționare speciale (în funcție de
codul CAEN); lipsa analizei de risc; amenda primită de administrator sau societate comercială în situația în
care un hoț fură dintr-un spațiu al firmei; amenzile date direct administratorului firmei pentru un bun al
societății sau o speță aparținând societății.
Vă mulțumim pentru interesul acordat sprijinirii mediului de afaceri și vă rugăm să ne trimiteți răspunsul
dumneavoastră la email ptirse@gmail.com.
Cu stimă,
Radu Adrian Oprea
Președinte,
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est
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PPP-01 / 19.08.2019

Analiză de politici publice
Propuneri de îmbunătățire a Legii Prevenirii

Context
Legea nr. 270/2017 (Legea prevenirii) reglementează o serie de instrumente menite să asigure prevenirea
săvârșirii de contravenții, de către agenții economici. Prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 33/2018, se
stabilesc contravențiile care intră sub incidența acestei legi. În cazurile enumerate prin HG, agentul
constatator aplică doar sancțiunea avertismentului, la care anexează un plan de remediere.
Principiul fundamental al Legii prevenirii este acela de a proteja mediul de afeceri. Astfel, agentul
constatator nu trebuie să mai aplice sancțiunea contravențională la prima constatare a unei fapte, ci să
aplice un avertisment, la care anexează un plan de remediere. Așadar, Legea 270/2017 oferă un cadru
general al prevenirii faptelor de contravenție, în timp ce HG 33/2018 enumeră articole din diferite legi
care reglementează activitățile societăților comerciale, care intră la rândul lor sub incidența Legii
preveniri.
Deși mediul de afaceri dorește o aplicare generalizată a acestei legi, mai puțin pentru situații grave, de
pericol social, forma finală asigură o protejare doar în 70 de situații menționate în HG 33/2018. Mai mult,
legea nu este suficient de cunoscută de către antreprenori, mai ales de către cei mici și mijlocii. Deși legea
are prevederi cu privire la canalele de informare (prevederi în general respectate de către autorități),
informația este greu de asimilat și de sistematizat de către antreprenori, care se tem de faptul că fără
intenție, pot greși în activitatea lor si astfel riscă să fie sancționati la un nivel financiar pe care nu și-l pot
permite. În textul legii, referirea se face generic la “autorități/instituții publice cu atribuțiii de control.” Nu
se ține seama de faptul că la nivel de autoritate publică există autonomie locală și toate contravențiile
stabilite prin reglementări ale Consiliilor locale / Consiliilor județene ar trebui să se supună și ele Legii
prevenirii. Problema cea mai mare a acestei legi constă în faptul ca numărul contravențiilor pentru care
se aplică, este foarte mic pentru a genera un sprijin real mediului de afaceri.
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Testul IMM
În cadrul proiectului TestIMM, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Asociația
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud - Est (PTIRSE) a organizat un workshop dedicat
special identificării de soluții de îmbunătățire a Legii prevenirii. Astfel, 15 reprezentanți de patronate,
sindicate și ONG-uri1 au discutat despre măsurile de îmbuntățire a acestei legi, echipa de proiect aplicând
și un test IMM. Rezultatele acestui test sunt următoarele:
1. La întrebarea "Considerați că Legea prevenirii (270/2017) are un impact pozitiv pentru mediul de
afaceri din România," 10 participanți au răspuns cu DA și cinci au răspuns NU. Cei care au răspuns cu
DA, au apreciat impactul acestei legi ca fiind 3.4, pe o scară de la 1 - 5 (unde 5 = impact maxim).
2. La întrebarea "Considerați ca Legea prevenirii poate fi îmbunătățită pentru a sprijini mai bine
mediul de afaceri din România," toți participanții au răspuns cu DA.
3. La întrebarea "Considerați că Hotărârea nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor
care intră sub incidenţa Legii prevenirii are un impact suficient de mare pentru sprijinirea mediului
de afaceri din România," nouă participanți au răspuns cu DA și șase au răspuns NU. Cei care au
răspuns cu DA, au apreciat impactul acestei HG ca fiind 2.8, pe o scară de la 1 - 5 (unde 5 = impact
maxim).
4. La întrebarea "Credeți că cele două acte normative aflate în vigoare contribuie la creșterea /
dezvoltarea / îmbunătățirea serviciilor / produselor în România," șase participanți au răspuns cu DA
și nouă au răspuns NU. Cei care au răspuns cu DA, au apreciat impactul acestor acte normative ca
fiind 1.5, pe o scară de la 1 - 5 (unde 5 = impact maxim).
5. La întrebarea "Considerați că legislația din România privind prevenirea săvârșirii de contravenții din
partea agenților economici ar trebui modificată," toți participanții au răspuns DA.
6. La întrebarea "Considerați necesară reducerea sau mărirea numărului tipului de situații care sunt
reglementate de HG33/2018," 14 participanți au răspuns că ar trebui mărit numărul de situații care
să fie reglementate de HG 22/2018.
7. La întrebarea "Considerați că cele două acte normative favorizează crearea unui cadru legislativ
clar, stabil, predictibil și coerent pentru mediul de afaceri," șapte participanți au răspuns cu DA și
opt au răspuns NU. Cei care au răspuns cu DA, au apreciat impactul acestor acte normative ca fiind
2.0, pe o scară de la 1 - 5 (unde 5 = impact maxim).
8. La întrebarea "Considerați relevante și utile prevederile celor două acte normative privind
dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea pieței naționale, promovarea investițiilor ca
factori de dezvoltare economică," opt participanți au răspuns cu DA și șaspte au răspuns NU. Cei care
au răspuns cu DA, au apreciat impactul acestor acte normative ca fiind 3.1, pe o scară de la 1 - 5
(unde 5 = impact maxim).
Așadar, Legea prevenirii generează un impact pozitiv pentru mediul de afaceri, însă acesta este
deocamdată prea mic pentru a sprijini în mod real antreprenorii și, mai ales, microîntreprinderile.
Acestea trebuie protejate conform Small Business Act2 și Ordinului Ministrului Delegat pentru IMM nr.
1

Patronatul IMM Constanta, Patronatul IMM Galati, Centrul de Initiativa Comunitara Galati, Asociatia Comunelor din
Romania - Filiala Galati, Sindicatul Piraeus Bank, Asociatia pentru Dezvoltare Culturala, Sociala si Civica Galati, Uniunea IMM
Galati, Patronatul National al Femeilor de Afaceri din IMM, Centrul de Dezvoltare SMART Galati, Patronatul Oamenilor de
Afaceri Braila, Asociatia Femeilor Intreprinzatoare din Romania - Galati, Patronatul IMM Buzau.
2

COM(2008) 394 final, COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU, PARLAMENTUL EUROPEAN, COMITETUL ECONOMIC ȘI
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR, „Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri, Un „Small
Business Act ” pentru Europa.
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698 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a testului IMM. Legea
prevenirii, împreună cu HG 33/2018, trebuie îmbunătățite pentru a mări numărul de contravenții care
intră sub incidența acestei legi. În acest mod, agenții constatatori s-ar implica cu precădere în acțiuni de
prevenire a contravențiilor, iar la prima abatere a agentului economic nu ar mai aplică sancțiunea
contravențională ci un avertisment, la care anexează planul de remediere.

Criterii
Conform Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020 (SCAP), “până în 2020,
administraţia publică din România va parcurge o spirală a încrederii în raport cu societatea, în care
beneficiarii se vor bucura de servicii publice integrate, oportune și de calitate, furnizate după o testare
riguroasă a opţiunilor, de către autorități și instituții publice proactive și receptive la schimbare.”
Guvernul României își propune să creeze o “administrație participativă” și să asigure reducerea
birocrației, creșterea gradului de transparență și profesionalizare a administrației, precum și
eficientizarea cheltuirii fondurilor publice. Principiile SCAP se bazează pe transparență, participare,
echitate, bună guvernare, responsabilitate și predictibilitate.
Conform Ordinului 698 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a testului
IMM, legislația românească trebuie să țină cont de principiul “gândirii mai întâi la scară mică” prin care
iniţiatorii actelor normative trebuie să evalueze efectele introducerii de noi reglementări, cu prioritate
asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii și de principiul "numărului constant" care stabileşte că
introducerea unor noi sarcini administrative sau obligaţii de raportare/conformare pentru IMM-uri
trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. Legea prevenirii trebuie să
contribuie la asigurarea unui cadru legislativ mai clar, mai stabil, mai predictibil și mai coerent pentru
mediul de afaceri, care să stimuleze spiritul antreprenorial, dezvoltarea pieței naționale și promovarea
investițiilor ca factori de dezvoltare economică. Eforturile instituțiilor de control ar trebui astfel să se
axeze în special pe acțiuni de prevenire a săvârșirii de contravenții de către agenții economici și doar în
cazuri grave, de sancționare.

Opţiuni
1. Non-intervenția
Dacă actuala Lege 270/2017 și HG 33/2018 rămân neschimbate, Legea prevenirii se va aplica doar în
căteva situații reglementate clar prin cele 70 de contravenții din HG, identificate prin articole de lege, cu
alineat și literă. Aceste contravenții care intră sub incidența Legii prevenirii, reprezintă articole din legi
privind ucenicia la locul de muncă; dialogul social; protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului
întreprinderii, al unităţii sau a unor părţi ale acestora; sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă; stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor; efectuarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior; securitatea şi sănătatea în muncă; constituirea şi
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; retrocedarea unor bunuri imobile care
au aparţinut cultelor religioase din România; cinematografia; dreptul de autor şi drepturile conexe;
educaţia naţională; regimul juridic al activităţii electronice notariale; arhivarea documentelor în formă
electronică; comerţul electronic; eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de
turism; accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistică; organizarea activităţilor de
agrement în staţiunile turistice; desfăşurarea activităţii de agrement nautic; amenajarea, omologarea,
întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement; activitatea de comercializare a
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pachetelor de servicii turistice; zootehnie; apicultură; stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui
şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al
produselor lactate; identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor; fabricarea,
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor în agricultură şi silvicultură; măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii
organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România; vie şi vin în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole; producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
producerea legumelor; pomicultură; clasificarea carcaselor de porcine, bovine şi ovine; testarea şi
înregistrarea soiurilor de plante; reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din
cereale; semințe; silvicultură; accesibilizarea fondului forestier naţional; vânătoare şi protecţia fondului
cinegetic; utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale; registrul unic de control; comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă; registrul comerţului; legea societăților; procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă; exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
introducerea sistemelor moderne de plată; auditul public intern; publicitatea înşelătoare şi publicitatea
comparativă; protecţia consumatorilor; modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite
consumatorilor spre vânzare; taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a
acestora; autorizarea executării lucrărilor de construcţii; performanţa energetică a clădirilor; serviciile
comunitare de utilităţi publice; alimentarea cu apă şi canalizare; salubrizarea localităţilor; iluminatul
public; hidrocarburile halogenate care distrug stratul de ozon; regimul ariilor naturale protejate;
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor; desfăşurarea activităţilor de picnic; constituirea Rezervaţiei Biosferei
"Delta Dunării."
Legea prevenirii nu se aplică așadar asupra legislației de la nivel local, formată din hotărâri de consiliu
local și județean și nu cuprinde măsuri speciale pentru microîntreprinderi, cum este recomandat prin
Ordinul 698 din 4 iunie 2014. Domeniile în care se aplică legea, cuprind și legi care reglementează situații
critice sau grave, cum ar fi protecția fondului cinegetic, publicitatea înșelătoare, alimentarea cu apă,
hidrocarburile halogenate care distrug stratul de ozon, ariile naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi
silvicultură. Așadar, menținerea legii 270/2017 și a HG 33/2018 în forma actuală, va genera un impact mic
privind prevenirea săvârșirii de contravenții din partea agenților economici și sprijinirea mediului de
afaceri, cu accent pe microîntreprinderi. Mai mult, se creează un precedent perioculos prin includerea în
lista de contravenții care intră sub incidența legii prevenirii, a unor domenii ce țin de siguranța
cetățenului și protecția mediului, care pot genera un pericol social grav. Legea prevenirii ar trebui
actualizată în fiecare an, în concordanță cu schimbarea articolelor de lege care intră sub incidența ei.

2. Modificarea legii nr. 270/2017 prin extinderea generalizată a aplicabilității ei
Această opțiune implică includerea tuturor contravențiilor agenților economici în lege, cu excepția celor
care aduc atingere imediată societății, vieții și integrității corporale a omului și a mediului înconjurător.
Astfel, legea ar fi însoțită de o Hotărâre de Guvern care să menționeze excepțiile de la aplicarea
avertismentului și a planului de remediere, prin sancțiunea contravențională. Domeniile identificate, în
care pot exista excepții de la primirea evertismentului, pot fi:
• Legislatia de mediu - poluarea mediului înconjurător, defrișări, distrugerea / ocuparea spațiului
verde, braconaj.
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•
•
•

Sănătatea și securitatea în muncă: pentru situații periculoase.
Sănătatea publică: în cazul unor situații grave identificate de direcțiile sanitar - veterinare,
direcțiile de sănătate publică, probleme ce țin de termenul de valabilitate al produselor; igiena.
Legislația muncii: în special în ceea ce privește munca la negru.

Această extindere generalizată a Legii prevenirii alături de o hotărâre de guvern cu excepții în care să se
aplice direct sancțiunea contravențională, ar genera un mediu de afaceri mai sănătos și o garanție pentru
antreprenori că pot să se dedice mai mult dezvoltării afacerii și mai puțin urmăririi legislației în continuă
schimbare. De asemenea, această opțiune ar proteja efectiv microîntreprinderile, care sunt vulnerabile la
legislația în schimbare și se conformează mai greu și la costuri mai mari cu noile sarcini administrative. Pe
de altă parte, există riscul să se omită situații grave care să nu fie trecute în HG-ul cu excepții, mai ales în
cazurile în care o lege se schimbă și Legea prevenirii nu este actualizată în conformitate cu aceasta. De
asemenea, această abordare ar constitui o premieră în legislația românească și ar necesita o schimbare
de mentalitate a agenților constatatori, fapt ce nu se poate realiza într-o perioadă scurtă de timp.

3. Modificarea HG33/2018 prin extinderea listei de contravenții și domenii acceptate, cu articole care
nu conțin un pericol social
Modificarea HG33/2018 în sensul extinderii listei de contravenții și domenii acceptate, reprezintă un
demers mai eficient din punct de vedere procedural, ținând cont de faptul că la momentul actual, Legea
prevenirii asigură cadrul general de protejare a agenților economici, iar această hotărâre de guvern
enumeră contravențiile pentru care agentul constatator aplică doar sancțiunea avertismentului la care
anexează un plan de remediere. Pentru a asigura un mediu economic sănătos și o siguranță a
antreprneorilor cu privire la dezvoltarea afacerilor, se impune dezvoltarea HG33/2018 care să cuprindă
cel puțin 200 de paragrafe cu contravenții care se supun acestei legi, în loc de 70 cum este în forma
actuală. Lista de exemple poate fi extinsă cu următoarele articole:
• În domeniul siguranței și securității în muncă: Legea 319/2006 - Art.8 Alin.1; Art.7 Alin.4 Lit.C;
Art.13 Lit.B, D, K, S; H.G. 1014/2015 - Art.2 Alin 1 Lit.C; Legea 360/2003 - substanțe periculoase art.28/lit.b.
• În domeniul resurselor umane: Legea 53/2003 Art.16 Alin.4 - Angajatorul este obligat să păstreze
la locul de muncă o copie a contractului de muncă pentru salariații care prestează activitate în
acel loc; în prezent e amendabil cu 10,000.00 lei; condica de prezență la muncă.
• Altele: lipsa declarației de conformitate pe care o dă furnizorul, clientului; nedeclararea punctului
de lucru la Registrul Comerțului dacă acesta nu necesită autorizații de funcționare speciale (în
funcție de codul CAEN); lipsa analizei de risc; amenda primită de administrator sau societate
comercială în situația în care un hoț fură dintr-un spațiu al firmei; amenzile date direct
administratorului firmei pentru un bun al societății sau o speță aparținând societății.
De asemenea, o hotărâre de guvern actualizată, ar trebui să facă referire și la legislația aferentă
autorităților publice locale, protejând astfel agenții economici de sancțiunile contravenționale de la nivel
local.
4. Creșterea eficienței acțiunilor de prevenire
Legea prevenirii are scopul de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii
de contravenţii. Așadar, rolul primordial al acestei legi este să ajute la dezvoltarea și diversificarea
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acțiunilor de prevenire a situațiilor în care antreprenorii, cu sau fără intenție sau știință, fac anumite
contravenții. Rolul legii de protejare a acestora în fața unei amenzi contravenționale este astfel secundar,
deși foarte util pentru dezvoltarea mediul de afaceri din România.
Printre acțiunile de prevenire care pot fi realizate de către instituțiile de control, se numără:
• Afișarea informațiilor utile despre Legea prevenirii pe site-urile tuturor instituțiilor cu abilități de
control.
• Realizarea unor sesiuni de training lunare sau trimestriale, susținute de instituțiile de control, prin
care să se comunice modificările / normele privind legislația în vigoare, cu accent pe drepturile și
obligațiile agenților economici.
• Trimiterea de informări privind noutățile legislative ce au legătură cu efectuarea controalelor
agenților economici, în timp util, prin email.
• Schimbarea mentalității la nivel instituțional - reprezentanții instituțiilor și agenții constatatori
trebuie să conștientizeze și să-și asume rolul de parteneri de dialog cu antreprenorii.
• Obligația ca reprezentanții instituțiilor de control să răspundă afirmativ la invitația partenerilor
sociali de a participa la sesiuni de training tematice (și invers).
• Obligația agenților constatatori ca în momentul controlului la un agent economic, să facă o
succintă prezentare a Legii prevenirii.
• Crearea unui sistem tip e-ticketing care să răspundă promp la nevoile agențior economici.
• Organizarea unor sesiuni de training / informare pentru societățile noi, sau care își încep
activitatea pe un nou cod CAEN autorizat, care să conțină un îndrumar cu obligațiile aferente
acelui cod CAEN.
Acțiunile de prevenire au rolul de a informa agenții economici cu privire la obligațiile de conformare,
înainte de efectuarea unui control. Acestea ar trebui să se realizeze regulat, deoarece legislația
românească se modifică des, iar antreprenorii, in special cei care dețin microîntreprinderi, nu au resurse
financiare și de timp să fie la curent cu aceste modificări.

Recomandări
Atât Legea nr. 270/2017 (Legea prevenirii), cât și Hotărârea Guvernului (HG) nr. 33/2018 care stabilește
contravențiile care intră sub incidența acestei legi, trebuie îmbunătățite, pentru a asigura un mediu
economic stabil și predictibil în România, fără a fi nevoie de resurse financiare suplimentare de la bugetul
de stat. De asemenea, această lege trebuie să respecte principiile Strategiei pentru Consolidarea
Administrației Publice 2014 – 2020 și reglementările Ordinului 698 / 4 iunie 2014 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare şi aplicare a testului IMM, privind protejarea microîntreprinderilor și
respectarea principiul “gândirii mai întâi la scară mică.”
Vă rugăm să sprijiniți mediul de afaceri din România, prin considerarea următoarelor propuneri de
îmbunătățire a Legii prevenirii:
• Dezvoltarea acestei legi prin includerea de reglementări privind asigurarea / garantarea acțiunilor
de prevenire a săvârșirii de contravenții din partea agenților economici. Acest lucru trebuie să
cuprindă obligativitatea agenților constatatori să efectueze controale de prevenire la scurt timp
după înființarea unei firme, deschiderii unui nou punct de lucru sau autorizării unui nou cod
CAEN. Acest nou tip de control ar trebui să fie strict de prevenire și informare, nu de sancțiune.
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Informațiile privind Legea prevenirii și obligațiile agenților economici în funcție de codul CAEN de
activitate, ar trebui să fie bine identificate și promovate pe site-urile instituțiilor de control.
Agenții constatatori trebuie să devină parteneri de dialog cu antreprenorii, pentru a elimina
situațiile în care aceștia din urmă comit o contravenție fără intenție sau din lipsă de informații.
Legea prevenirii trebuie să se aplice și asupra legislației de la nivel local - hotărâri de consilii locale
și județene, pentru a evita unele situații de abuz generate la nivel local. De asemenea, același
comportament preventiv al agenților constatatori trebuie să se extindă și la nivel local.

Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 care stabilește contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii,
trebuie la rândul ei îmbunătățită, printr-un amplu proces de consultare cu partenerii sociali - patronate,
sindicate și ONG-uri. Ar trebui reanalizate articolele din domenii care pot afecta viața socială și mediul
înconjurător, cum ar fi protecția fondului cinegetic, publicitatea înșelătoare, alimentarea cu apă,
hidrocarburile halogenate care distrug stratul de ozon, ariile naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi
silvicultură. De asemenea, acest demers amplu ar trebui să se concretizeze cu o listă extinsă de articole
(cel puțin 200 față de 70 cum este în momentul de față), care să conțină contravenții incluse în Legea
prevenirii, agenții economici beneficiind astfel de sancțiunea avertismentului la care se anexează un plan
de remediere. Vă propunem ca următoarele articole și situații să fie incluse în HG: în domeniul siguranței
și securității în muncă (Legea 319/2006 - Art.8 Alin.1; Art.7 Alin.4 Lit.C; Art.13 Lit.B, D, K, S; H.G.
1014/2015 - Art.2 Alin 1 Lit.C); Legea 360/2003 - substante periculoase - art.28/lit.b; în domeniul
resurselor umane (Legea 53/2003 Art.16 Alin.4 - angajatorul este obligat să păstreze la locul de munca o
copie a contractului de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc; în prezent e
amendabil cu 10,000.00 lei; condica de prezență la muncă); lipsa declarației de conformitate pe care o dă
furnizorul, clientului; nedeclararea punctului de lucru la Registrul Comerțului dacă acesta nu necesită
autorizații de funcționare speciale (în funcție de codul CAEN); lipsa analizei de risc; amenda primită de
administrator sau societate comercială în situația în care un hoț fură dintr-un spațiu al firmei; amenzile
date direct administratorului firmei pentru un bun al societății sau o speță aparținând societății.
Vă rugăm să ne trimiteți răspunsul dumneavoastră la email ptirse@gmail.com.
Cu stimă,
Radu Adrian Oprea
Președinte,
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est

Anexe:
Anexa 1 - Partenerii care au participat la dezbaterile privind îmbunătățirea Legii prevenirii
Anexa 2 - Legea nr. 270 din 22 decembrie 2017 (Legea prevenirii)
Anexa 3 - HG nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii
prevenirii
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Anexa 1 - Partenerii care au participat la dezbaterile privind îmbunătățirea Legii prevenirii

Patronatul IMM Constanța
Patronatul IMM Galați
Centrul de Inițiativă Comunitară Galați
Asociația Comunelor din România - Filiala Galați
Asociația pentru Dezvoltare Culturală, Socială, Civică Galati
Uniunea IMM Galați

Patronatul IMM Buzău
Asociația Femeilor Întreprinzătoare din România - Galați
Patronatul Oamenilor de Afaceri Brăila
Centrul de Dezvoltare SMART Galați
Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM
Sindicatul Piraeus Bank
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Anexa 2 - Legea nr. 270 din 22 decembrie 2017 (Legea prevenirii)
Emitent: Parlamentul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017
Articolul 1 Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii
de contravenții.
Articolul 2 În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) măsură de remediere - orice măsură dispusă de agentul constatator în planul de remediere care are ca
finalitate îndeplinirea de către contravenient a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina sa;
b) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat
în condițiile prevăzute la art. 4, prin care agentul constatator stabilește măsuri și un termen de remediere;
c) termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după
caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat în
condițiile art. 4, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii
obligațiilor legale; durata termenului de remediere se stabilește cu luarea în considerare a circumstanțelor
săvârșirii faptei și a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale; durata termenului de
remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.
Articolul 3
(1) Toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au
obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de
internet secțiuni special dedicate informării publice privind:
a) legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;
b) drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a
contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt
supuse acestor activități;
c) indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de
constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.
(2) Autoritățile/Instituțiile publice cu atribuții de control, potrivit domeniilor de competență, au obligația să
îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale.
(3) În realizarea activității de îndrumare prevăzută la alin. (2), autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control
au obligația:
a) să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să
efectueze activitatea de control;
b) să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri,
precum și procedurile elaborate conform lit. a);
c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind,
conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale.

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est
Galaţi, Str. Brăilei nr.3, Etaj 1, Tel: 0723 342410, Email ptirse@gmail.com, Web www.testimm.ro
MySMIS 110215 | SIPOCA 139
“TestIMM – Îmbunătățirea capacității mediului de afaceri pentru a propune politici publice alternative la inițiativele guvernamentale”

11/19

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est
Despre îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se
indicațiile și orientările oferite.
(4) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de
afaceri are obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un
portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește
aspectele prevăzute la alin. (1).
Articolul 4
(1) În cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 10
alin. (3), agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea
avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această
situație nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare.
(2) Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea
avertismentului, în următoarele situații:
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;
b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.
(3) Sancțiunea avertismentului se aplică conform alin. (1) și (2) și în situația în care sancționarea contravențiilor
prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 alin. (3) stabilește expres excluderea de la aplicare a
avertismentului.
(4) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea
contravențională pentru faptele constatate.
(5) Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare
a sancțiunii este prevăzut în hotărârea menționată la art. 10 alin. (3).
Articolul 5 Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții, din cele prevăzute de hotărârea Guvernului de
la art. 10 alin. (3), constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal de
constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se anexează, după
caz, un plan de remediere.
Articolul 6
(1) Agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției
publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.
(2) În cazul persoanelor care nu sunt obligate să țină registrul unic de control reglementat de Legea nr.
252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are obligația să verifice în evidențele
autorității/instituției publice din care face parte dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.
(3) Agentul constatator are obligația să facă mențiuni în registrul unic de control cu privire la planul de remediere.
Prevederile art. 4 din Legea nr. 252/2003 rămân aplicabile.
(4) Nu se aplică prevederile art. 4 și 5, în cazul neprezentării registrului unic de control la solicitarea organelor de
control specializate. Prevederile art. 3 alin. (5), art. 7 lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 252/2003 rămân
aplicabile.
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Articolul 7 Încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a
contravenției. Dacă încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) vizează doar o parte din contravențiile constatate și
sancționate prin proces-verbal, acesta este nul numai în privința acestor contravenții.
Articolul 8
(1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția
publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere
anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic
de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.
(2) În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor
legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt procesverbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, prin care se constată săvârșirea de contravenții și
se aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât avertisment, cu respectarea legislației care
stabilește și sancționează contravențiile prevăzute în hotărârea menționată la art. 10 alin. (3).
Articolul 9
(1) În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de
aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt
direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.
(2) În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de
aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 5, contravenientul săvârșește din nou una sau mai multe dintre
contravențiile prevăzute în hotărârea menționată la art. 10 alin. (3), sunt direct aplicabile prevederile legale în
vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.
Articolul 10
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor menționate în
hotărârea prevăzută la art. 10 alin. (3) se aplică dispozițiile prezentei legi.
(2) În ceea ce privește sancțiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, acestea se completează cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) În aplicarea prezentei legi, contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la
procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului,
care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului alineat.
Articolul 11 Prezenta lege intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepția art. 10 alin. (3), care intră în vigoare la 3 zile.Această lege a fost adoptată de Parlamentul
României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
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Anexa 3 - HG nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa
Legii prevenirii
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 Se stabilesc contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 28 decembrie 2017, care sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 Se stabileşte modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a
contravenţie şi de aplicare a sancţiunii, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXA nr. 1: CONTRAVENŢIILE care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017
1.Art. 23, pentru încălcarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi (4), art. 11 şi art. 12
din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare;
2.Art. 217 alin. (1) lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii,
al unităţii sau ai unor părţi ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie
2006;
4.Art. 113 lit. a), b), e), h) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările
şi completările ulterioare;
5.Art. 9 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006;
6.Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare;
7.Art. 39 alin. (2), pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c), art. 39 alin. (6) lit. a) pentru încălcarea prevederilor
art. 9 alin. (1), art. 39 alin. (6) lit. b) pentru încălcarea prevederilor art. 14 şi 15, art. 39 alin. (8) lit. a), pentru
încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), art. 13 lit. g) şi art. 18 alin. (6), precum şi art. 40 din Legea securităţii
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006,
cu modificările ulterioare;
8.Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările
ulterioare;
9.Art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile
care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797
din 1 septembrie 2005, CU modificările şi completările ulterioare;
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10.Art. 68 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
11.Art. 139 lit. a)-c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Art. 360 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Art. 31 lit. c) şi d) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.227 din 20 decembrie 2004;
14.Art. 19, pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă
electronică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 25 februarie 2014;
15.Art. 22 lit. a), c)-f) din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;
16.Art. 15 lit. c)-e), n), p) şi q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de
clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23
decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
17.Art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul,
evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;
18.Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în
staţiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 2001, cu modificările
ulterioare;
19.Art. 10 lit. a), f)-h) din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 23 aprilie 2003;
20.Art. 7 lit. b)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi
exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 649 din 12 septembrie 2008;
21.Art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de
servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
22.Art. 32 alin. (1) lit. d) şi f) din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 235 din 2 aprilie 2014;
23.Art. 18 alin. (1) lit. b)-f) din Legea apiculturii nr. 383/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare;
24.Art. 13 lit. a)-c) şi f) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor
lactate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013;
25.Art. 14 alin. (1) lit. g), h) şi I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
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normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 191/2012;
26.Art. 31 pct. 1 lit. a) şi d), precum şi pct. 4 lit. c)-e) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea,
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în
agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
27.Art. 3 alin. (1) lit. h) şi i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21
octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE
şi 91/414/CEE ale Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012;
28.Art. 18, 19 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi
răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.
214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
29.Art. 65 alin. (1) lit. b), c), e)-g), n), p), s), ş), ţ) şi aa) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a
pieţei vitivinicole nr. 164/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iunie 2015, cu
modificările ulterioare;
30.Art. 2 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare
în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
2.092/91, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 5 aprilie 2013;
31.Art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
639 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 30/2015;
32.Art. 16 lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1), precum şi art. 11 şi art. 13 alin. (1) din Legea nr.
312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
548 din 10 august 2007;
33.Art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din
17 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
34.Art. 112 lit. c), d) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a
carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 16 martie
2004, cu modificările şi completările ulterioare;
35.Art. 45 lit. e) şi f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 3 aprilie 2014;
36.Art. 14 alin. (1) lit. a)-d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
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37.Art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor
de consum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002, cu completările
ulterioare;
38.Art. 21 lit. a)-g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de
reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie
2015;
39.Art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) şi b), art. 4, art. 6 lit. a) şi c), art. 7 alin. (1) lit. d) şi f), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art.
12 lit. a)-c) şi d), g) şi h), art. 13 alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. c) şi e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a)
şi e), art. 19 alin. (4) lit. g)-i), m) şi o), art. 21 lit. a) şi b} din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
40.Art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, cu modificările ulterioare;
41.Art. 48 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. m), art. 48 alin. (1) lit. c1) şi art. 48 alin.
(1) lit. d), pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
42.Art. 10 lit. f)-h), j) şi u) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare;
43.Art. 336 alin. (1) lit. a), b), d)-f), h), s) şi ş), art. 336 alin. (31) şi alin. (32) şi art. 337 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23
iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
44.Art. 16 lit. a) şi c)-h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
45.Art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003;
46.Art. 73 pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
47.Art. 2703 alin. (1) şi (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
48.Art. 45 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
49.Art. 24 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificările şi completările
ulterioare;
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50.Art. 337 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările
ulterioare;
51.Art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
52.Art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne
de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
53.Art. 23 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;
54.Art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea
comparativă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013;
55.Art. 50 alin. (1) lit. d), pentru încălcarea art. 18, art. 19, art. 20 şi a art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr.
21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28
martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
56.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;
57.Art. 36 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29
noiembrie 2006, CU modificările ulterioare;
58.Art. 8 lit. d) din Instrucţiunile de metrologie legală IML8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă
sau volum", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2001, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
59.Art. 493 alin. (2) lit. a) şi b), precum şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
60.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;
61.Art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 2016;
62.Art. 47 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările
ulterioare;
63.Art. 39 alin. (3) şi alin. (4) lit. a) şi b) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015;
64.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;
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65.Art. 37 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 517 din 15 iunie 2006;
66.Art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind
substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul
comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 252/2011;
67.Art. 53 alin. (1) lit. c), i), j) şi I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
68.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;
69.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;
70.Art. 12 pct. 8, 13 şi 36 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării",
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările
ulterioare.
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