
 
 

Nr. _______/_______                                                                                                          
GHID 

privind aplicarea prevederilor Legii nr.270/2017 a prevenirii 

 

a) Prevederile Legii 270/2017 se aplica urmatoarelor categorii de contraventii : 

1. Art.16, lit.a) si c-h) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. 

2. Art.7, lit. a) din Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control. 

3. Art.73, pct. 5, 6, 8 – 11, 13, 14, 17 – 19, 22 din O.G. nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata. 

4. Art.12 din H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor 

produselor oferite consumatorilor spre vanzare. 

 

b) Compartimentul Control Comercial din cadrul Directiei Politia Locala are dreptul de a 

solicita toate documentele si de a intreprinde toate actiunile in vederea controlarii 

aplicarii prevederilor legale de mai sus si obligatia de a urmarii rezultatele actiunii de 

remediere a deficientelor constatate. 

Persoanele supuse controlului au dreptul de a li se respecta prezumptia de nevinovatie 

si au obligatia de a prezenta toate documentele solicitate de organul de control, de a nu 

impiedica controlul si de a remedia deficientele constatate. 

 

c) Situatia faptelor contraventionale pentru care Compartimentul Control Comercial din 

cadrul Directiei Politia Locala are competente de constatare si aplicarea sanctiunilor 

contraventionale, precum si a sanctiunilor si a altor masuri aplicabile, este urmatoarea: 

 

1. LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

 

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. 

 

2. LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control 
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); 

 

3. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 99 din 29 august 2000*) privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – Republicare 
Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii  încât, 

potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum 

urmează: 

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; 

 

4. HOTĂRÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000 privind modalitatea de indicare 

a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare*) -  REPUBLICARE 

Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, art. 10 şi 11 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei. 
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ANEXA 

  La PVSC -ul seria……  nr………… incheiat astazi :   

 PARTEA I : 

Ziua……… Luna………………. Anul……………  

Plan de remediere : 

    

Nr. 

crt. 

 

          

         Fapta savarsita 

 

     Masuri de remediere 

 

Termen de 

remediere 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

   

Alte mentiuni : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Agent constatator :                                                     Contravenient : 

 

          Martor : 
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PARTEA II : 

Ziua………. Luna………………… Anul………… 

Modul de indeplinire a masurilor de remediere : 

    

Nr. 

crt. 

 

          

         Fapta savarsita 

 

     Masuri de remediere 

 

Mod de 

indeplinire 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Alte mentiuni: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Agent constatator :      Contravenient : 

 

 

          Martor : 
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SITUATIA 

Contraventiilor din domeniul comercial care intra sub incidenta Legii 270/2017 a 

prevenirii si care pot fi sanctionate de catre Compartimentul Control Comercial 

 

Art. 16 lit. a) şi c)-h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 

a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

794 din 31 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003; 

Art. 73 pct. 6, 8-11, 13, şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor 

produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare; 
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