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Contravențiile care intră sub incidența Legii nr. 270/2017 a prevenirii 
 

Nr. 

crt. 

Actul normativ Art. alin. lit. pct.  

din Lege 

Fapta pentru care se aplică sancțiunea contravențională  Sancțiunea prevăzută de 

Lege 

1  Legea nr. 145/2014 

pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din 

sectorul agricol, cu 

modificările şi 

completările ulterioare 

 

Art. 16 lit. a) Utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu 

nerespectarea prevederilor art. 10  

 

Art. 10 

(1)Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din 

sectorul agricol este următorul: 

a)primul exemplar se înmânează cumpărătorului; 
b)al doilea exemplar se păstrează de vânzător; 

c)al treilea exemplar se păstrează la carnet. 

(2)Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la 

primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării 

ultimei file a acestora. 

(3)Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, 

în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, 

respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de 

comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, pentru 

care se aplică prevederile art. 15. 

 

Amendă de la 200 lei la 

1.000 lei pentru persoane 

fizice 

Art. 16 lit. c) Transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane 
fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, cu 

nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3)  

 

Art. 11 

(2)În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli 

Amendă de la 3.000 lei la 
4.000 lei 
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persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia 

completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, 

corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii 

sortimentelor transportate. 

(3)Fila prevăzută la alin. (2) constituie documentul justificativ pe timpul 

transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor 

necomercializate. 

 

Art. 16 lit.  c1) Transportul de produse agricole efectuat de către persoane fizice 

autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, de la locul de 

deţinere la locul de comercializare şi desfacere a mărfii, fără a deţine avizul de 
însoţire a produselor agricole 

 

 Amendă de la 5.000 lei la 

6.000 lei 

Art. 16 lit. d) Organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul 

din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a 

prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) 

 

Art. 13 

(1)În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este 

obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte şi semnalizate corespunzător, 

care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice 

deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare pentru 

valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din propria 
fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice 

autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, administratorii 

pieţelor asigură accesul în piaţă pentru comercializarea produselor agricole în baza 

adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află 

propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau 

efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit 

modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, şi avizul 

consultativ emis de către una dintre structurile asociative 

profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de 

la una dintre structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau 
în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 

(2)Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de 

minimum 40% din totalul spaţiilor de comercializare existente; temporar, în 

Amendă de la 25.000 lei 

la 45.000 lei 
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perioada decembrie-martie, în situaţia nesolicitării şi neocupării structurilor de 

vânzare de către producători, acestea pot fi alocate şi comercianţilor, urmând să 

fie eliberate la solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore. 

 

Art. 16 lit. d1) Închirierea sau desfăşurarea activităţilor în spaţiile care nu respectă cerinţele 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6)  

 

Art. 13 

Alin. (6) Închirierea şi desfăşurarea activităţilor în spaţii care nu respectă cerinţele 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este interzisă 

Amendă de la 15.000 lei 

la 22.500 lei 

Art. 16 lit. e) Neafişarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 

alin. (3) şi (4) 

 

Art. 14  
(3)Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de 

produs, care conţine informaţiile prevăzute la art. 2 lit. f). Administratorii pieţelor 

au obligaţia de a informa organele competente pentru verificarea activităţii de 

comercializare cu produse agricole despre neafişarea la locul de vânzare, de către 

producătorii agricoli, a etichetei de produs. 

(4)Producătorii agricoli au obligaţia să afişeze vizibil la locul de vânzare 

următoarele documente: 

a)copie după atestatul de producător şi copie după fila din carnetul de 

comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice; 

b)copie după certificatul de înregistrare la registrul comerţului în cazul 

producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi 
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 182/2016. 

 

Avertisment sau amendă 

de la 100 lei la 500 lei 

Art. 16 lit. f) Desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de 

exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin 

un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a 

produselor din sectorul agricol valabil şi nerespectarea prevederilor art. 13 alin. 

(1) 

 

Art. 13 

(1)În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este 

obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte şi semnalizate corespunzător, 
care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice 

deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare pentru 

valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din propria 

Amendă de la 15.000 lei 

la 22.500 lei 
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fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice 

autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, administratorii 

pieţelor asigură accesul în piaţă pentru comercializarea produselor agricole în baza 

adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află 

propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau 

efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit 

modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, şi avizul 

consultativ emis de către una dintre structurile asociative 

profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de 

la una dintre structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau 
în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 

Art. 16 lit. f1) Nerespectarea de către administratorul pieţei a prevederilor art. 14 alin. (5) 

 

Art. 14 

(1)Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma 

proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului 

de identitate, a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol. 

(2)Producătorii agricoli, cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care 

comercializează produsele agricole proprii în spaţiile publice din România, sunt 

exceptaţi de la prevederile alin. (1). Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza 
documentaţiei legale din statul membru de origine. 

(3)Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de 

produs, care conţine informaţiile prevăzute la art. 2 lit. f). Administratorii pieţelor 

au obligaţia de a informa organele competente pentru verificarea activităţii de 

comercializare cu produse agricole despre neafişarea la locul de vânzare, de către 

producătorii agricoli, a etichetei de produs. 

 (4)Producătorii agricoli au obligaţia să afişeze vizibil la locul de vânzare 

următoarele documente: 

a)copie după atestatul de producător şi copie după fila din carnetul de 

comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice; 

b)copie după certificatul de înregistrare la registrul comerţului în cazul 

producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi 
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 182/2016. 

(5)Supravegherea afişării documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4) de către 

producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieţei. 

Amendă de la 3.000 lei la 

10.000 lei 
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Art. 16 lit. g) Eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor 

prezentei legi 

Amendă de la 15.000 lei 

la 30.000 lei 

Art. 16 lit. h) Vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit 

prevederilor prezentei legi  

Amendă de la 7.500 lei la 

15.000 lei 

2 Legea nr. 252/2003 

privind registrul unic de 

control 

Art. 7 lit. a) Neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor 

publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul 

prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3); 

 

Art. 6 

(2)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

contribuabilii vor achiziţiona registrul unic de control de la direcţiile generale ale 

finanţelor publice prevăzute la alin. (1). 
(3)Contribuabilii nou-înfiinţaţi sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării, să achiziţioneze registrul unic de control 

Amendă de la 500 lei la 

1.000 lei 

3 Ordonanţa Guvernului nr. 

99/2000 privind 

comercializarea 

produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, cu 

modificările şi 

completările ulterioare 

 

Art. 73 pct. 6 Vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)-

g)  

 

Art. 18 

Potrivit prezentei ordonanţe, prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare 

precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de "lichidare" şi 

care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalităţii sau 

numai a unei părţi din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu 

amănuntul, în una dintre următoarele situaţii: 

a)încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării 
proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care 

exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care aceasta este 

vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul 

proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar; 

b)încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de 

vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locaţie sau 

mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei 

hotărâri judecătoreşti de evacuare silită; 

c)întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni 

după terminarea operaţiunilor de lichidare; 

d)schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei 

activităţi comerciale desfăşurate în acea structură; 
e)modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de 

transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul 

acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau 

Amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei şi cu sistarea 

operaţiunilor de lichidare 
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modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii ori anulării 

unui contract de distribuţie având o clauză de aprovizionare exclusivă; 

f)vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului 

defunct; 

g)deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a unei părţi 

sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare. 

 

Art. 73 pct. 8 Neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale 

privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor 

cuprinse în art. 19 alin. (2) 

 

Art. 19 

2)La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu 
documente legale situaţia care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de 

maximum 10 zile de la finalizarea operaţiunilor de lichidare pentru situaţiile 

prevăzute la art. 18 lit. a)-d), f) şi g) şi, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul 

situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. e) 

Amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei 

Art. 73 pct. 9 Nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, după caz. 

 

Art. 20 

(1)Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista 

de inventar aferentă notificării şi aflate în stocul unităţii comerciale la data 

depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în 

spaţiile destinate vânzării şi cele aflate în depozitele structurii de vânzare; 

produsele deţinute în antrepozite şi/sau în depozite situate în afara structurii de 
vânzare pentru care a fost făcută notificarea nu intră în componenţa stocului de 

lichidat. 

(2)Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din 

stocul structurii de vânzare şi a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la 

data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoreşti 

prevăzute la art. 18 lit. b), sau la data evenimentelor prevăzute la art. 18 lit. g). 

 

Art. 23 

Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o 

durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru 

soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile 

înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în 
mod obişnuit înaintea acestei date. 

 

Art. 24 

Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în 

Amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei şi cu sistarea 

vânzărilor de lichidare sau 

de soldare 



structura de vânzare respectivă, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de 

vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, 

cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi 

reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare. 

Art. 73 pct. 10 Realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 

alin. (1) 

 

Art. 27 

 (1)Perioadele de soldări prevăzute la art. 23 se stabilesc de comerciant între 

următoarele limite: 

a)perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă - iarnă; 

b)perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară - vară. 

 

Amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei şi cu sistarea 

vânzărilor de soldare 

Art. 73 pct. 11 Neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale 
justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31 

 

Art. 26 

Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru 

soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de 

soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate 

pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control 

abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare 

rezultă din examinarea actelor contabile. 

 

Art. 31 
Orice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, conform 

prevederilor art. 30, este obligat să pună la dispoziţie organelor de control abilitate 

toate documentele legale care justifică originea şi data de fabricaţie a produselor 

care fac obiectul acestor vânzări. 

 

Amendă de la 2.000 lei la 
10.000 lei 

Art. 73 pct. 13 Utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri 

în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este 

definită de prezenta ordonanţă 

 

Amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei şi cu 

interzicerea practicării 

acestei denumiri 

Art. 73 pct. 22 Exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi 

structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare 

 

Amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei şi cu 

interzicerea uneia dintre 

cele două activităţi 

 

4 Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării 

Art. 26 alin. (1) 
lit. g) 

Neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu 
prevederile art. 7 alin. (8). 

Amendă  1000 lei 
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lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 

Art. 7 

(8)Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de 

construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei de începere 

a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a 

lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data 

începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a 

autorizaţiei. 

5 Legea nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi 

administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul 

localităţilor, republicată, 
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Art. 23 alin. (1) 

lit. a) 

Încălcarea prevederilor art. 5 lit. g)  

 

Art. 5 

g)Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele 

juridice au următoarele obligaţii 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; 

Amendă 

- de la 100 lei la 200 lei 

pentru persoanele fizice;  

 - de la 1.000 lei la 10.000 

lei pentru persoanele 
juridice 

6 Legea nr. 54 din 19 

martie 2012 privind 

desfăşurarea activităţilor 

de picnic 

Art. 8 alin. (1) 

lit. a) 

Nerespectarea prevederilor art. 5  

 

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 

Amendă de la 10.000 lei 

la 50.000 lei 
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selectivă, cu exemplificarea tipurilor de deşeuri; 

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. 

 


