
Contravenții a căror constatare este în competența Poliției Locale și pentru care se aplică 

Legea nr. 270/2017 – legea prevenirii 

LEGE   Nr. 145/2014 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol 

ART. 16 

    Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: 

a)utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea 

prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice; 

c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul 

de deţinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de 

la 3.000 lei la 4.000 lei; 

 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), cu 

amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei; 

 e) neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la 300 lei; 

  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 care nu 

sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; 

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, cu amendă de la 15.000 

lei la 22.500 lei; 

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, cu 

amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. 

 

   LEGE   Nr. 252 din 10 iunie 2003  privind registrul unic de control 

ART. 7  Constituie contravenţii următoarele fapte: 

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 

    (1) Registrul unic de control se eliberează, contra cost, de direcţiile generale ale finanţelor 

publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de 

înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul 

celorlalte categorii de contribuabili. 

    (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. 

 

 

ORDONANŢĂ Nr. 99 din 29 august 2000 *** Republicată privind comercializarea produselor 

şi serviciilor de piaţă 

ART. 73 

    Constituie contravenţii, 

6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a) - g), cu 

amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare; 

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), 

cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei; 

 9. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu 

sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz; 

           10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1), 

cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare; 

           11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale 

justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei; 

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, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri; 

   22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi 

structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu 

interzicerea uneia dintre cele două activităţi; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2017 – Legea prevenirii, în momentul în 

care descoperă săvârșirea uneia din faptele contravenţionale mai sus menționate, polițiștii locali 

nu vor mai aplica sancțiunea contravențională la prima constatare a unei fapte.  

Regula se aplică o singură dată la trei ani pentru fiecare contravenție. 

Potrivit prevederilor din actul normativ,   este următorul modul de lucru va fi următorul: 

 Polițistul local încheie un proces-verbal de constatare a neregulilor și anexează un plan de 

remediere, care cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și termenul de conformare 

pentru fiecare faptă – tipizate prevăzute în anexa 1 la H.G. nr. 33/2018 ; 

 termenul de remediere este de maximum 90 zile calendaristice, durata termenului de 

remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor săvârşirii faptei şi 

a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale; durata termenului 

de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată; 

 în termen de zece zile de la data expirării termenului de remediere, organul de 

control reia controlul; 



 în cazul în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de 

conformare, în termenul acordat, se va aplica sancțiunea prevăzută de actele normative. 

În următoarele două situații agentul constatator nu întocmește un plan de remediere și aplică 

doar sancțiunea avertismentului  

1. atunci când, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația 

legală; 

2. în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă. 

Măsura de prevenire se aplică o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, 

într-un termen de trei ani. 

 

 


