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LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017
prevenirii
EMITENT:     PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017
Data intrarii in vigoare : 17 ianuarie 2018

    Parlamentul României adopt ă prezenta lege.
    ART. 1
    Scopul prezentei legi este de a reglementa o se rie de instrumente care s ă 
asigure prevenirea s ăvâr şirii de contraven Ńii.

    ART. 2
    În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos  au urm ătoarele semnifica Ńii:
    a) m ăsur ă de remediere - orice m ăsur ă dispus ă de agentul constatator în 
planul de remediere care are ca finalitate îndeplin irea de c ătre contravenient a 
obliga Ńiilor prev ăzute de lege în sarcina sa;
    b) plan de remediere - anex ă la procesul-verbal de constatare a contraven Ńiei 
şi de aplicare a sanc Ńiunii încheiat în condi Ńiile prev ăzute la art. 4, prin care 
agentul constatator stabile şte m ăsuri şi un termen de remediere;
    c) termen de remediere - perioada de timp de ma ximum 90 de zile 
calendaristice de la data înmân ării sau, dup ă caz, a comunic ării procesului-
verbal de constatare a contraven Ńiei şi de aplicare a sanc Ńiunii încheiat în 
condi Ńiile art. 4, în care contravenientul are posibilita tea remedierii 
neregulilor constatate şi îndeplinirii obliga Ńiilor legale; durata termenului de 
remediere se stabile şte cu luarea în considerare a circumstan Ńelor s ăvâr şirii 
faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea ob liga Ńiilor legale; 
durata termenului de remediere stabilit ă de organul de control nu poate fi 
modificat ă.

    ART. 3
    (1)  Toate autorit ăŃile/institu Ńiile publice cu atribu Ńii de control, 
constatare şi sanc Ńionare a contraven Ńiilor au obliga Ńia, corespunz ător 
domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca , în termen de 3 luni de la 
data intr ării în vigoare a prezentei legi, s ă elaboreze şi s ă difuzeze materiale 
documentare şi ghiduri şi s ă aloce pe pagina de internet sec Ńiuni special 
dedicate inform ării publice privind:
    a) legisla Ńia în vigoare referitoare la constatarea şi sanc Ńionarea 
contraven Ńiilor;
    b) drepturile şi obliga Ńiile acestor autorit ăŃi/institu Ńii publice în 
desf ăşurarea activit ăŃilor de constatare a contraven Ńiilor şi aplicare a 
sanc Ńiunilor contraven Ńionale, precum şi drepturile şi obliga Ńiile persoanelor 
care sunt supuse acestor activit ăŃi;
    c) indicarea, distinct, a faptelor contraven Ńionale pentru care 
autoritatea/institu Ńia public ă are competen Ńe de constatare şi aplicare a 
sanc Ńiunilor contraven Ńionale, precum şi a sanc Ńiunilor şi/sau a altor m ăsuri 
aplicabile.

    (2)  Autorit ăŃile/Institu Ńiile publice cu atribu Ńii de control, potrivit 
domeniilor de competen Ńă, au obliga Ńia s ă îndrume persoanele interesate în 
vederea unei aplic ări corecte şi unitare a prevederilor legale.
    (3)  În realizarea activit ăŃii de îndrumare prev ăzut ă la alin. (2), 
autorit ăŃile/institu Ńiile publice cu atribu Ńii de control au obliga Ńia:
    a) s ă elaboreze proceduri de îndrumare şi control care s ă fie utilizate de 
către toate persoanele competente s ă efectueze activitatea de control;
    b) s ă afi şeze pe site-urile proprii spe Ńele cu frecven Ńă ridicat ă şi 
solu Ńiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum şi procedurile elaborate 
conform lit. a);
    c) ca în fiecare activitate de control s ă exercite activ rolul de îndrumare 
al persoanelor controlate, oferind, conform procedu rilor, indica Ńiile şi 
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orient ările necesare pentru evitarea pe viitor a înc ălc ării prevederilor legale. 
Despre îndeplinirea acestei obliga Ńii se va face men Ńiune expres ă în procesul-
verbal de control, ar ătându-se indica Ńiile şi orient ările oferite.

    (4)  Autoritatea administra Ńiei publice centrale cu atribu Ńii de coordonare 
la nivel na Ńional a domeniului mediul de afaceri are obliga Ńia ca, în termen de 6 
luni de la data intr ării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta şi opera un 
portal dedicat oferirii în mod centralizat de servi cii online şi resurse în 
vederea inform ării în ceea ce prive şte aspectele prev ăzute la alin. (1).

    ART. 4
    (1)  În cazul constat ării s ăvâr şirii uneia dintre contraven Ńiile stabilite 
prin hot ărârea Guvernului prev ăzut ă la art. 10 alin. (3), agentul constatator 
încheie un proces-verbal de constatare a contraven Ńiei prin care se aplic ă 
sanc Ńiunea avertismentului şi la care anexeaz ă un plan de remediere, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi. În aceast ă situa Ńie nu se aplic ă 
sanc Ńiuni contraven Ńionale complementare.
    (2)  Agentul constatator nu întocme şte un plan de remediere, caz în care se 
aplic ă doar sanc Ńiunea avertismentului, în urm ătoarele situa Ńii:
    a) în cazul în care, în cursul derul ării controlului, contravenientul î şi 
îndepline şte obliga Ńia legal ă;
    b) în cazul în care contraven Ńia s ăvâr şit ă nu este continu ă.

    (3)  Sanc Ńiunea avertismentului se aplic ă conform alin. (1) şi (2) şi în 
situa Ńia în care sanc Ńionarea contraven Ńiilor prev ăzute de hot ărârea Guvernului 
de la art. 10 alin. (3) stabile şte expres excluderea de la aplicare a 
avertismentului.
    (4)  Responsabilitatea îndeplinirii m ăsurilor de remediere revine persoanei 
care, potrivit legii, poart ă r ăspunderea contraven Ńional ă pentru faptele 
constatate.
    (5)  Modelul planului de remediere care se anex eaz ă la procesul-verbal de 
constatare a contraven Ńiei şi de aplicare a sanc Ńiunii este prev ăzut în hot ărârea 
menŃionat ă la art. 10 alin. (3).

    ART. 5
    Dac ă o persoan ă s ăvâr şeşte mai multe contraven Ńii, din cele prev ăzute de 
hot ărârea Guvernului de la art. 10 alin. (3), constatat e în acela şi timp de 
acela şi agent constatator, se încheie un singur proces-ve rbal de constatare a 
contraven Ńiei şi de aplicare a sanc Ńiunii, cu respectarea prevederilor art. 4, la 
care se anexeaz ă, dup ă caz, un plan de remediere.

    ART. 6
    (1)  Agentul constatator are obliga Ńia s ă verifice în registrul unic de 
control şi în eviden Ńele autorit ăŃii/institu Ńiei publice din care face parte, 
dac ă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4 .
    (2)  În cazul persoanelor care nu sunt obligate  s ă Ńin ă registrul unic de 
control reglementat de Legea nr. 252/2003  privind registrul unic de control, 
agentul constatator are obliga Ńia s ă verifice în eviden Ńele 
autorit ăŃii/institu Ńiei publice din care face parte dac ă contravenientul a 
beneficiat de prevederile art. 4.
    (3)  Agentul constatator are obliga Ńia s ă fac ă menŃiuni în registrul unic de 
control cu privire la planul de remediere. Preveder ile art. 4 din Legea nr. 
252/2003  r ămân aplicabile.
    (4)  Nu se aplic ă prevederile art. 4 şi 5, în cazul neprezent ării registrului 
unic de control la solicitarea organelor de control   specializate. Prevederile 
art. 3 alin. (5) , art. 7 lit. b)  şi art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
252/2003  r ămân aplicabile.

    ART. 7
    Înc ălcarea dispozi Ńiilor art. 4 alin. (1) şi (2) atrage nulitatea procesului-
verbal de constatare a contraven Ńiei. Dac ă înc ălcarea dispozi Ńiilor art. 4 alin. 
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(1) şi (2) vizeaz ă doar o parte din contraven Ńiile constatate şi sanc Ńionate prin 
proces-verbal, acesta este nul numai în privin Ńa acestor contraven Ńii.

    ART. 8
    (1)  În termen de maximum 10 zile lucr ătoare de la data expir ării termenului 
de remediere, autoritatea/institu Ńia public ă cu atribu Ńii de control are 
obliga Ńia s ă reia controlul şi s ă completeze partea a II-a a planului de 
remediere anexat la procesul-verbal de constatare a  contraven Ńiei şi de aplicare 
a sanc Ńiunii şi, dac ă este cazul, registrul unic de control, cu men Ńiuni privind 
modalitatea de respectare a m ăsurilor de remediere dispuse.
    (2)  În situa Ńia în care, cu ocazia relu ării controlului, se constat ă 
neîndeplinirea de c ătre contravenient a obliga Ńiilor legale conform m ăsurilor de 
remediere stabilite, în termenul acordat, agentul c onstatator încheie un alt 
proces-verbal de constatare a contraven Ńiei şi de aplicare a sanc Ńiunii, prin 
care se constat ă s ăvâr şirea de contraven Ńii şi se aplic ă sanc Ńiunea/sanc Ńiunile 
contraven Ńionale, altele decât avertisment, cu respectarea le gisla Ńiei care 
stabile şte şi sanc Ńioneaz ă contraven Ńiile prev ăzute în hot ărârea men Ńionat ă la 
art. 10 alin. (3).

    ART. 9
    (1)  În cazul în care, în termen de 3 ani de la  data încheierii procesului-
verbal de constatare a contraven Ńiei şi de aplicare a sanc Ńiunii în condi Ńiile 
prev ăzute la art. 4, contravenientul s ăvâr şeşte din nou aceea şi contraven Ńie, 
sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoar e privind constatarea şi 
sanc Ńionarea contraven Ńiilor.
    (2)  În cazul în care, în termen de 3 ani de la  data încheierii procesului-
verbal de constatare a contraven Ńiei şi de aplicare a sanc Ńiunii în condi Ńiile 
prev ăzute la art. 5, contravenientul s ăvâr şeşte din nou una sau mai multe dintre 
contraven Ńiile prev ăzute în hot ărârea men Ńionat ă la art. 10 alin. (3), sunt 
direct aplicabile prevederile legale în vigoare pri vind constatarea şi 
sanc Ńionarea contraven Ńiilor.

    ART. 10
    (1)  Începând cu data intr ării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de 
la prevederile Ordonan Ńei Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al 
contraven Ńiilor, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, pentru constatarea şi sanc Ńionarea 
contraven Ńiilor men Ńionate în hot ărârea prev ăzut ă la art. 10 alin. (3) se aplic ă 
dispozi Ńiile prezentei legi.
    (2)  În ceea ce prive şte sanc Ńiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei 
legi, acestea se completeaz ă cu prevederile Ordonan Ńei Guvernului nr. 2/2001 , 
aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare.
    (3)  În aplicarea prezentei legi, contraven Ńiile, precum şi modelul planului 
de remediere care se anexeaz ă la procesul-verbal de constatare a contraven Ńiei şi 
de aplicare a sanc Ńiunii se stabilesc prin hot ărâre a Guvernului, care se adopt ă 
în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a pr ezentului alineat.

    ART. 11
    Prezenta lege intr ă în vigoare la 20 de zile de la data public ării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excep Ńia art. 10 alin. (3), care 
intr ă în vigoare la 3 zile.

    Aceast ă lege a fost adoptat ă de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75  şi ale art. 76 alin. (2) din Constitu Ńia României, 
republicat ă.

                    p. PRE ŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR,
                    FLORIN IORDACHE
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                    PRE ŞEDINTELE SENATULUI

                    C ĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucure şti, 22 decembrie 2017.
    Nr. 270.

    -----
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