
Prevenirea săvârșirii de contravenții conform Legii 270/2017 și a HG.33/2018 privind 

stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii 270/2017 
 

În contextul apariției Legii 270/2017 Legea prevenirii și a 

HG.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră 

sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a 

modelului planului de remediere Serviciul Corp Control 

din cadrul Administrației Piețelor Sector 2 dorește să vă 

reamintească drepturile și obligațiile pe care comercianții 

ce își desfășoară activitatea în piețele din subordinea 

Administrației Piețelor Sector 2 . 

 

LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE REFERITOARE LA 

CONSTATAREA  ȘI SANCȚIONAREA 

CONTRAVENȚILOR   

      Vă aducem la cunoștiință faptul că Inspectorii 

Serviciului Corp Control din cadrul Administrației Piețelor 

Sector 2 sunt abilitați să întocmească procese verbale de 

contravenție conform Deciziei 479/2015 emisă de 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru 

următoarele legi : 

• O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor 

și serviciilor de piață , republicată , cu modificările 

ulterioare – pentru contravențiile prevăzute la art.73 

alin.(1),(2)și art.75 ;  

• Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 

– pentru contravențiile prevăzute la art.16 lit.a),f) și 

h; 

• H.G.nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu 

produse și servicii de piață în unele zone publice , 

cu modificările și completările ulterioare – pentru 

contravențiile prevăzute la art.32lit.a) – p); 

Conform Legii 270/ 2017 art. 3 , alin (3) lit. b) , 

exemplificam spetele cu frecventa ridicata si 

soluțiile de indrumare si control emise in aceste 

cazuri : 

          - neafișarea la locul de vânzare a etichetei de produs, 

care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, 

localitatea de origine ,data obtineri produsului cât  si prețul 

produsului , pentru comerciantii care își desfășoară 

activitatea în baza atestatului de producător . 

 

          - neafișarea la locul de vânzare a etichetei de produs 

care conține țara de origine, calitatea , prețul produsului 

pentru comercianții care își desfașoară activitatea în cadrul 

unei societăți comerciale. 
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       În cazul  constatării săvârșirii contravențiilor ,conform 

HG.33/2018 privind stabilirea contravenților care intră sub 

incidența Legii 270/2017,agentul constatator încheie un 

proces-verbal de constatare a contravenției prin care se 

aplică sancțiunea avertismentului și la care va atașa  un 

plan de remediere a deficiențelor constatate , plan ce va 

conține o serie de măsuri de remediere obligatorii de 

îndeplinit de către contravenient , ce au ca finalitate 

îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina sa. 

Agentul constatator stabilește , deasemenea , și un termen 

de remediere în care contravenientul are posibilitatea 

remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor 

legale , termen ce nu poate fi modificat ulterior înscrierii 

în anexa procesului verbal . 

Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere 

revine persoanei care , potrivit legii poartă răspunderea 

contravențională pentru faptele constatate . 

   Agentul constatator are obligaţia să verifice în evidenţele 

autorităţii/instituţiei publice din care face parte dacă 

contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4 din Legea 

270/2017. 

 

       Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii, 

din cele prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 

alin. (3), constatate în acelaşi timp de acelaşi agent 

constatator, se încheie un singur proces-verbal de 

constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, cu 

respectarea prevederilor art. 4, la care se anexează, după 

caz, un plan de remediere. 

         In fiecare activitate de control inspectorii cu atribuții 

de sancționare a contravențiilor ai Administratiei Pietelor 

Sector 2 vor exercita activ rolul de îndrumare al 

persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, 

indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe viitor a 

încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei 

obligaţii se va face menţiune expresă în procesul-verbal de 

control, arătându-se indicaţiile şi orientările oferite    

SANCȚIUNI CONTRAVENTIONALE APLICABILE 

Constituie contravenții și se sancționează de catre angajații 

abilitați ai Administratiei Pietelor Sector 2 conform 

legislației în vigoare , după cum urmează , următoarele 

fapte : 

• vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din 

producţie proprie, în baza carnetului de 
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comercializare a produselor din sectorul agricol 

eliberat potrivit prevederilor prezentei legi,se 

sanctioneaza conform cu prevederile Legii 

nr145/2014 art14,alin h), cu amendă de la 7.500 lei 

la 15.000 lei. 

 

● 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) din Legea nr 145/2014 

se sanctionează conform Legea 145/2014 art.16 

alin.f)  cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; 

 

● neafișarea la locul de vânzare a etichetei de         

produs, prevăzut în Legea 145/2014 art.14 alin.3) se 

sancționează cu amendă de la 100 lei la 300 lei 

 

● refuzul producătorilor agricoli precum și al 

comercianțiilor de a se supune controlului exercitat 

de organele abilitate ale statului , cu amendă de la 

2.000 lei la 5.000 lei .  

 

 

• Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de 

către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii. 

    comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele 

decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare, cu 

amendă de la 100 lei la 1.000 lei conform OG.99/2000 

Art.73 alin 3) 

 

 

 

 

 

 

DREPTRILE PRESOANELOR CARE SUNT 

SUPUSE ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL 

 

• De a fi tratate corect , demn , respectuos , 

principal și impartial 

• De a comercializa produse în spații special 

amenajate și in condițiile legi 

• De a fi prezente la întocmirea procesului 

verbal de constatare și sancționare a 

contravenției și de a lua la cunoștiință 

deficiențele constatate în urma controlului și 

înscrise în procesul verbal încheiat. 

• De a face obiecțiuni cu privire la conținutul 

procesului verbal de constatare . 
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• De a semna sau a refuza să semneze procesul 

verbal de constatare sau/și sancționare a 

contravenției , de a accepta sau refuza 

primirea procesului verbal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGAȚIILE PERSOANELOR CARE 

SUNT SUPUSE ACTIVITĂȚILOR DE 

CONTROL 

 

• De a trata inspectorii Serviciului Corp 

Control cu calm , respect , fără amenințări 

verbale sau fizice 

• De a prezenta inspectorilor actul de identitate 

precum și documentele solicitate pentru 

control , în caz de refuz pentru identificarea 

contravenientului inspectorii pot apela ofițeri 

de poliție , jandarmi sau poliție locală . 

• De a nu se sustrage controlului 

• De a acționa în vederea respectării planului 

de remediere stabilit de către inspectorii SCC 

prin îndeplinirea măsurilor de remediere în 

termenul precizat în anexa la procesul verbal , 

conform Legii 270/2017 a prevenirii . 
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COMPARTIMENT : SERVICIUL CORP CONTROL     

   NR ....../ ..........................................             

                                                                                             APROBAT 

                                                                                            Director general, 

                                                                            ................................................ 

                                                                                              ANEXA   

                                      La  Procesul –Verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii  

                                                                         incheiat astazi , ziua ........luna......anul ...........  

                                        

                                              MASURI DE REMEDIERE 

                

NR 

.CRT. 

           FAPTA SAVARSITA  MASURI DE 

REMDIERE 

TERMEN DE 

REMEDIERE 

   1.    

   2.    

   3.    

                                              

                                                           ALTE MENTIUNI 
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................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

                                                          

         PARTEA  A II –A  

                                                            ZIUA .........LUNA ......ANUL..... 

                            MODUL DE INDEPLINIRE A MASURILOR DE REMEDIERE 

 

NR. 

CRT. 

FAPTA  SAVÂRŞITĂ  MOD DE ÎNDEPLINIRE 

 
1, 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

                                  

                                                         ALTE MENŢIUNI 

.................................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................ 
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Agent constatator                                                                                                                                                              Contravenient  

Persoană competentă                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

................................................... 

( numele, prenumele,semnătura)                                        .                                                                                          ........................... 

                                                                                                                                                                                    (numele,prenumele,smnătura) 

                                                                                                                                                                                                      Ştampila 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       Martor 

                                                                                                                                                                                                   ................... 

                                                                                                                                                                         (numele,prenumele,semnătura) 

 


