
LEGISLATIE 

 

Legea prevenirii nr. 270/2017 
 

 
În Monitorul Oficial cu numărul 1037 din 28 decembrie 2017 a fost publicată Legea 
prevenirii nr. 270/2017, act normativ ce are ca obiect reglementarea unor instrumente care 
să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii. 

În acest sens, autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor au stabilite ca atribuţii informarea, instruirea şi îndrumarea publicului, 
precum şi obligaţia de a aplica, în cazul săvârşirii anumitor fapte contravenţionale, 
sancţiunea de avertisment împreună cu stabilirea unui plan de remediere prin care se 
acordă contravenientului o perioadă de timp pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. 

În aplicarea dispozițiilor actului normativ în discuție, contravențiile, precum și modelul 
planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi 
de aplicare a sancţiunii, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 
Potrivit legii, în cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin hotărârea 
Guvernului, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin 
care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere. În 
această situaţie, nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare. Sancţiunea 
avertismentului se aplică şi în situaţia în care sancţionarea contravenţiilor prevăzute de 
hotărârea Guvernului stabileşte expres excluderea de la aplicare a avertismentului. 

Termenul de remediere este de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării 
sau, după caz, a comunicării procesuluiverbal de constatare a contravenţiei, durata 
termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor săvârşirii 
faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. 

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, 
autoritatea/instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia să reia controlul, iar 
în situaţia în care, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale 
conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie 
un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se 
constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, 
altele decât avertisment. 

Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se aplică doar 
sancţiunea avertismentului, în următoarele situaţii : 

 
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia 
legală ; 
b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă. 

Contravenientul beneficiază de măsurile de prevenire o singură dată în termen de 3 ani de 
la data aplicării sancțiunii avertismentului. 

 

 



Redăm câteva din articolele care prevăd contravenţiile ce intră sub incidenţa Legii 

prevenirii, conform Hotărârii Guvernului nr. 33/2018 în vigoare din 5  februarie 2018 

(publicată în M. Of. 107/05 februarie 2018) 

 
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; 
 
Art. 26. 

[{*}] (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de 

condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni :  

g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. (8); 

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. (alineat modificat prin art. I 

pct. 2 din O.U.G. nr. 40/2017, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 

273/2017, în vigoare de la 31 decembrie 2017)  

 

    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; 

Art. 32. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:  
a) nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic atestat 

de a înscrie în registrul propriu de evidenţă a activităţii documentele prevăzute la art. 28 

alin. (1); 

b) nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic atestat 

de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul documentelor 

prevăzute la art. 28 alin. (2); 

 

    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; 

Art. 47. - (1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se 

sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:  

a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-
înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; 
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[{*}] b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acţiunii de 

contorizare individuală la nivel de apartament; (literă modificată prin art. I pct. 75 din Legea 

nr.225/2016, în vigoare de la 26 noiembrie 2016)  

c) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz 

de branşare/racordare eliberat de operator; 

d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice; 

e) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a 

dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.  

(2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu 
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:  

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-

înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea 

sa; 

b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi 

impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-

economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de 

autorităţile naţionale de reglementare competente; 

 

    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; 

Art. 39 

3) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu 

completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei 

următoarele fapte:  

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea 
autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre 
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz; 
b) atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din 
Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 
c) darea în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico - edilitare aferente unui 
furnizor/prestator fără licenţă, respectiv atribuirea şi încheierea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă, cu excepţia contractelor atribuite 
potrivit art. 22.  

(4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu 

completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei 

următoarele fapte:  

a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului şi a caietului 
de sarcini în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului - cadru al serviciului şi a 
caietului de sarcini - cadru; 
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b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare - 
înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea 
sa; 

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; 

Art. 23. 

[{*}] (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează 

cu amendă contravenţională după cum urmează:  

a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru 

persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) şi g), ale art. 9 alin. (2) şi 

ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) şi l); 

[{*}] Art. 5. - Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele 

juridice au următoarele obligaţii:  

a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi; 

f) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor; 

g) 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; 

Art. 9 

(2) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei publice 

locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului. 

Art. 21. - Persoanele fizice şi persoanele juridice răspund contravenţional, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, pentru:  
a) folosirea neautorizată a terenurilor cu spaţii verzi; 

f) deteriorarea spaţiilor verzi în urma incendiilor sau a comportării iresponsabile cu focul; 

g) aruncarea pe spaţiile verzi de mase plastice, hârtii, sticle, resturi animaliere, deşeuri 

menajere şi orice alte deşeuri; 

h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice 

şi inginereşti din spaţiile verzi; 

i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor şi a ierbii de gazon; 

k) decopertarea litierei şi deteriorarea păturii vii şi a stratului de sol fertil; 

l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spaţiului verde; 
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