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ParlamentulRomânieiadoptăprezentalege. 

    ART. 1 

Scopulprezenteilegieste de a reglementa o serie de instrumente care 

săasigureprevenireasăvârşirii de contravenţii. 

 

    ART. 2 

Însensulprezenteilegi, expresiile de maijos au următoarelesemnificaţii: 

    a) măsură de remediere - oricemăsurădispusă de 

agentulconstatatorînplanul de remediere care are 

cafinalitateîndeplinirea de cătrecontravenient a obligaţiilorprevăzute 

de legeînsarcinasa; 

    b) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare a 

contravenţieişi de aplicare a sancţiuniiîncheiatîncondiţiileprevăzute 

la art. 4, prin care agentulconstatatorstabileştemăsurişiuntermen de 

remediere; 

    c) termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de 

zilecalendaristice de la data înmânăriisau, dupăcaz, a 

comunicăriiprocesului-verbal de constatare a contravenţieişi de 

aplicare a sancţiuniiîncheiatîncondiţiile art. 4, în care 

contravenientul are 

posibilitatearemedieriineregulilorconstatateşiîndepliniriiobligaţiilorl

egale; duratatermenului de remediere se stabileşte cu 

luareaînconsiderare a circumstanţelorsăvârşiriifapteişi a duratei de 

timpnecesarepentruîndeplinireaobligaţiilorlegale; duratatermenului de 

remedierestabilită de organul de control nu poate fi modificată. 

 

 

    ART. 3 

    (1)  Toateautorităţile/instituţiilepublice cu atribuţii de control, 

constatareşisancţionare a contravenţiilor au obligaţia, 

corespunzătordomeniiloraflateînresponsabilitateaacestora, ca, întermen 

de 3 luni de la data intrăriiînvigoare a prezenteilegi, 

săelaborezeşisădifuzezematerialedocumentareşighidurişisăalocepepagina 

de internet secţiuni special dedicate informăriipubliceprivind: 

    a) legislaţiaînvigoarereferitoare la 

constatareaşisancţionareacontravenţiilor; 

    b) 

drepturileşiobligaţiileacestorautorităţi/instituţiipubliceîndesfăşurare

aactivităţilor de constatare a contravenţiilorşiaplicare a 

sancţiunilorcontravenţionale, 

precumşidrepturileşiobligaţiilepersoanelor care 

suntsupuseacestoractivităţi; 

    c) indicarea, distinct, a faptelorcontravenţionalepentru care 

autoritatea/instituţiapublică are competenţe de constatareşiaplicare a 

sancţiunilorcontravenţionale, precumşi a sancţiunilorşi/sau a 

altormăsuriaplicabile. 



 

    (2)  Autorităţile/Instituţiilepublice cu atribuţii de control, 

potrivitdomeniilor de competenţă, au 

obligaţiasăîndrumepersoaneleinteresateînvedereauneiaplicăricorecteşiuni

tare a prevederilorlegale. 

    (3)  Înrealizareaactivităţii de îndrumareprevăzută la alin. (2), 

autorităţile/instituţiilepublice cu atribuţii de control au obligaţia: 

    a) săelaborezeproceduri de îndrumareşi control care să fie 

utilizate de cătretoatepersoanelecompetentesăefectuezeactivitatea de 

control; 

    b) săafişezepe site-urilepropriispeţele cu 

frecvenţăridicatăşisoluţiile de îndrumareemiseînacestecazuri, 

precumşiprocedurile elaborate conform lit. a); 

    c) caînfiecareactivitate de control săexerciteactivrolul de 

îndrumare al persoanelorcontrolate, oferind, conform procedurilor, 

indicaţiileşiorientărilenecesarepentruevitareapeviitor a 

încălcăriiprevederilorlegale. Despreîndeplinireaacesteiobligaţii se va 

face menţiuneexpresăînprocesul-verbal de control, arătându-se 

indicaţiileşiorientărileoferite. 

 

    (4)  Autoritateaadministraţieipublicecentrale cu atribuţii de 

coordonare la nivelnaţional a domeniuluimediul de afaceri are 

obligaţiaca, întermen de 6 luni de la data intrăriiînvigoare a 

prezenteilegi, de a dezvoltaşi opera un portal dedicatofeririiîn mod 

centralizat de servicii online 

şiresurseînvedereainformăriiînceeacepriveşteaspecteleprevăzute la alin. 

(1). 

 

    ART. 4 

    (1)  

Încazulconstatăriisăvârşiriiuneiadintrecontravenţiilestabiliteprinhotăr

âreaGuvernuluiprevăzută la art. 10 alin. (3), 

agentulconstatatorîncheieunproces-verbal de constatare a 

contravenţieiprin care se aplicăsancţiuneaavertismentuluişi la care 

anexează un plan de remediere, cu respectareaprevederilorprezenteilegi. 

Înaceastăsituaţienu se aplicăsancţiunicontravenţionalecomplementare. 

    (2)  Agentulconstatator nu întocmeşteun plan de remediere, cazîn 

care se aplicădoarsancţiuneaavertismentului, înurmătoarelesituaţii: 

    a) încazulîn care, încursulderulăriicontrolului, 

contravenientulîşiîndeplineşteobligaţialegală; 

    b) încazulîn care contravenţiasăvârşită nu estecontinuă. 

 

    (3)  Sancţiuneaavertismentului se aplică conform alin. (1) şi (2) 

şiînsituaţiaîn care sancţionareacontravenţiilorprevăzute de 

hotărâreaGuvernului de la art. 10 alin. (3) stabileşteexpresexcluderea 

de la aplicare a avertismentului. 

    (4)  Responsabilitateaîndepliniriimăsurilor de 

remediererevinepersoanei care, potrivitlegii, 

poartărăspundereacontravenţionalăpentrufapteleconstatate. 

    (5)  Modelulplanului de remediere care se anexează la procesul-

verbal de constatare a contravenţieişi de aplicare a 

sancţiuniiesteprevăzutînhotărâreamenţionată la art. 10 alin. (3). 



 

    ART. 5 

Dacă o persoanăsăvârşeştemaimultecontravenţii, din celeprevăzute de 

hotărâreaGuvernului de la art.10 alin. (3), constatateînacelaşitimp de 

acelaşi agent constatator, se încheieunsingurproces-verbal de 

constatare a contravenţieişi de aplicare a sancţiunii, cu 

respectareaprevederilor art. 4, la care se anexează, dupăcaz, un plan 

de remediere. 

 

    ART. 6 

    (1)  Agentulconstatator are obligaţiasăverificeînregistrulunic de 

control şiînevidenţeleautorităţii/instituţieipublice din care face 

parte, dacăcontravenientul a beneficiat de prevederile art. 4. 

    (2)  Încazulpersoanelor care nu sunt obligate săţinăregistrulunic 

de control reglementat de Legea nr. 252/2003privindregistrulunic de 

control, agentulconstatator are 

obligaţiasăverificeînevidenţeleautorităţii/instituţieipublice din care 

face parte dacăcontravenientul a beneficiat de prevederile art. 4. 

    (3)  Agentulconstatator are obligaţiasăfacămenţiuniînregistrulunic 

de control cu privire la planul de remediere. Prevederileart. 4 din 

Legea nr. 252/2003rămânaplicabile. 

    (4)  Nu se aplicăprevederile art. 4 şi 5, 

încazulneprezentăriiregistruluiunic de control la solicitareaorganelor 

de control  specializate. Prevederileart.3 alin. (5), art. 7 lit. 

b)şiart. 8 alin. (1) lit. b) dinLegea nr. 252/2003rămânaplicabile. 

 

    ART. 7 

Încălcareadispoziţiilor art.4 alin. (1) şi (2) 

atragenulitateaprocesului-verbal de constatare a contravenţiei. 

Dacăîncălcareadispoziţiilor art.4 alin. (1) şi (2) vizeazădoar o parte 

din contravenţiileconstatateşisancţionateprinproces-verbal, 

acestaestenulnumaiînprivinţaacestorcontravenţii. 

 

    ART. 8 

    (1)  Întermen de maximum 10 zilelucrătoare de la data 

expirăriitermenului de remediere, autoritatea/instituţiapublică cu 

atribuţii de control are obligaţiasăreiacontrolulşisăcompletezepartea a 

II-a a planului de remediereanexat la procesul-verbal de constatare a 

contravenţieişi de aplicare a sancţiuniişi, dacăestecazul, 

registrulunic de control, cu menţiuniprivindmodalitatea de respectare a 

măsurilor de remedieredispuse. 

    (2)  Însituaţiaîn care, cu ocaziareluăriicontrolului, se 

constatăneîndeplinirea de cătrecontravenient a obligaţiilorlegale 

conform măsurilor de remedierestabilite, întermenulacordat, 

agentulconstatatorîncheie un alt proces-verbal de constatare a 

contravenţieişi de aplicare a sancţiunii, prin care se 

constatăsăvârşirea de contravenţiişi se 

aplicăsancţiunea/sancţiunilecontravenţionale, alteledecâtavertisment, 

cu respectarealegislaţiei care 

stabileşteşisancţioneazăcontravenţiileprevăzuteînhotărâreamenţionată la 

art. 10 alin. (3). 

 



    ART. 9 

    (1)  Încazulîn care, întermen de 3 ani de la data 

încheieriiprocesului-verbal de constatare a contravenţieişi de aplicare 

a sancţiuniiîncondiţiileprevăzute la art. 4, contravenientulsăvârşeşte 

din nouaceeaşicontravenţie, sunt direct 

aplicabileprevederilelegaleînvigoareprivindconstatareaşisancţionareacon

travenţiilor. 

    (2)  Încazulîn care, întermen de 3 ani de la data 

încheieriiprocesului-verbal de constatare a contravenţieişi de aplicare 

a sancţiuniiîncondiţiileprevăzute la art. 5, contravenientulsăvârşeşte 

din nouunasaumaimultedintrecontravenţiileprevăzuteînhotărâreamenţionată 

la art.10 alin. (3), sunt direct 

aplicabileprevederilelegaleînvigoareprivindconstatareaşisancţionareacon

travenţiilor. 

 

    ART. 10 

    (1)  Începând cu data intrăriiînvigoare a prezenteilegi, 

prinderogare de la prevederileOrdonanţeiGuvernului nr. 

2/2001privindregimuljuridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificărişicompletăriprinLegea nr.180/2002, cu 

modificărileşicompletărileulterioare, 

pentruconstatareaşisancţionareacontravenţiilormenţionateînhotărâreaprev

ăzută la art.10 alin. (3) seaplicădispoziţiileprezenteilegi. 

    (2)  

Înceeacepriveştesancţiunileaplicatepotrivitprevederilorprezenteilegi, 

acestea se completează cu prevederileOrdonanţeiGuvernului nr. 2/2001, 

aprobată cu modificărişicompletăriprinLegea nr.180/2002, cu 

modificărileşicompletărileulterioare. 

    (3)  Înaplicareaprezenteilegi, contravenţiile, 

precumşimodelulplanului de remediere care se anexează la procesul-

verbal de constatare a contravenţieişi de aplicare a sancţiunii se 

stabilescprinhotărâre a Guvernului, care se adoptăîntermen de 15 zile 

de la intrareaînvigoare a prezentuluialineat. 

 

    ART. 11 

Prezentalegeintrăînvigoare la 20 de zile de la data 

publicăriiînMonitorulOficial al României, Partea I, cu excepţia art. 10 

alin. (3), care intrăînvigoare la 3 zile. 

 

Aceastălege a fostadoptată de ParlamentulRomâniei, cu 

respectareaprevederilorart.75şi ale art.76 alin. (2) 

dinConstituţiaRomâniei, republicată. 
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