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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

  
  

 
  

Faptele contravenţionale sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 
 pentru care MADR are competenţe de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 

 
 

 
Nr
.cr
t 

Actul normativ Art., 
alin.,lit./p

ct.,etc. 
din Lege 

Fapta pentru care se aplica sanctiunea 
contraventionla respectiva 

Contraventia 
prevazuta de Lege 

Observatii
/comentar

ii 
 ( daca 

este cazul) 
Propuneri 

 
 

1 Legea nr. 164/2015 
a viei şi vinului, în 
sistemul organizării 
comune de piaţă 

Art 65, 
alin 1, pct 

2.b) 

încălcarea prevederilor legale prin înfiinţarea 
de plantaţii mai mari de 0,1 ha sau extinderea 
peste această limită a celor existente, cu 
soiuri/clone neadmise în Catalogul comun al 
soiurilor de plante agricole; 
 

cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, defrişarea 
plantaţiilor pe 
cheltuiala 
proprietarului. 
 

 

Art 65, 
alin 1, pct 

3.c) 

încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) 
prin plantarea în arealele viticole sau în 
extravilanul localităţilor situate în afara 
arealelor viticole cu unul dintre soiurile de 
hibrizi direct producători interzişi; 

cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei,defrişarea 
plantaţiilor pe 
cheltuiala 
proprietarului. 
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Art 65, 
alin 1, pct 

5.e) 

nerespectarea prevederilor legale privind 
bunele condiţii agricole şi de mediu existente pe 
suprafeţele pe care le deţin, prevăzute la art. 
12; 
 

cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 

 

Art 65, 
alin 1, pct 

6.f 

încălcarea prevederilor art. 5 alin. (4) privind 
comunicarea de către proprietarul parcelei sau 
către împuternicitul acestuia a modificării 
datelor unei parcele viticole; 
 

cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 

 

 Art 65, 
alin 1, pct 

7.g) 

încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) privind 
întocmirea dosarului exploataţiei viticole şi 
actualizarea datelor din dosar; 
 

cu amendă de la 
12.000 lei la 20.000 
lei 

 

Art 65, 
alin 1, pct 

14.n) 

încălcarea prevederilor privind nerespectarea 
condiţiilor de comercializare a vinului vrac, 
stabilite prin ordin al Autorităţii; 
 

cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 

 

 Art 65, 
alin 1, pct 

16.p) 

încălcarea prevederilor art. 27 privind 
expunerea spre comercializare ori 
comercializarea vinurilor; 
 

cu amendă de la 
12.000 lei la 20.000 
lei 

 

Art 65, 
alin 1, pct 

19.s) 

încălcarea prevederilor privind omisiunea sau 
înscrierea de date incomplete sau eronate, 
precum şi nedepunerea în termenul prevăzut în 
normele metodologice de aplicare a prezentei 
legi a declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de 
producţie; 
 

cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 

 

Art 65, 
alin 1, pct 

20.ş) 

încălcarea prevederilor art. 29 şi 30 privind 
întocmirea şi depunerea de către producătorii şi 
comercianţii de struguri, vinuri şi alte produse 
vitivinicole, în vrac, a evidenţelor acestora şi 
înscrierea în S.I.N.V.V.; 
 

cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 
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Art 65, 
alin 1, pct 

22.ţ) 

încălcarea prevederilor privind omisiunea 
înscrierii sau înscrierea de date inexacte în 
registrele de evidenţă a produselor vitivinicole; 
23.u) încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1)-(3) 
prin omiterea înscrierii de date sau înscrierea de 
date eronate în documente; 
 

cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 
 
cu amendă de la 
8.000 lei la 12.000 
lei, 

 

Art 65, 
alin 1, pct 

29.aa) 

încălcarea prevederilor privind comercializarea 
unui produs sub o menţiune tradiţională pe care 
nu este îndreptăţit să o poarte; 
 

cu amendă de la 
12.000 lei la 20.000 
lei 
a)retragerea 
produselor de la 
comercializare; 
b)denaturarea 
vinurilor şi produselor 
vinicole cu clorură de 
sodiu şi/sau clorură 
de amoniu pe 
cheltuiala 
comerciantului 
pentru vin vrac şi/sau 
a îmbuteliatorului 
pentru vinul 
îmbuteliat. 
 
 

 

2 Hotărârea de 
Guvern nr.131/2013 
pentru stabilirea 
măsurilor şi 
sancţiunilor 
necesare în vederea 
respectării 
prevederilor 
Regulamentului 
(CE) nr. 834/2007 al 

art.2, 
alin.(1), 

lit.c 

lipsa documentelor operatorului, respectiv a 
înregistrărilor obligatorii prin care se poate 
identifica trasabilitatea produsului în toate 
etapele de producţie, procesare şi distribuţie, 
prevăzute de art. 66, 70,    71-73, 73a, 73b, 74-
76, 79a, 79b, 79c, 83, 86, 88 şi 89 din 
Regulamentul (CE) nr. 889/2008 

amendă de la 25.000 
lei la 35.000 lei 
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Consiliului din 28 
iunie 2007 privind 
producţia ecologică 
şi etichetarea 
produselor 
ecologice, precum 
şi de abrogare a 
Regulamentului 
(CEE) nr. 2.092/91 
 
 

2 Ordonanţa 
nr.29/2014 pentru 
modificarea art. 6 
alin. (2) din 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
34/2000 privind 
produsele 
agroalimentare 
ecologice, precum 
şi pentru stabilirea 
unor măsuri în 
domeniul 
produselor 
agroalimentare 
ecologice 

art. 2, 
alin. (2), 

lit.b) 

nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. c) din 
Ordonanţa nr.29/2014, respectiv nedeţinerea 
documentele care fac parte din dosarul de 
control prevăzut la art. 2 lit. (s) din 
Regulamentul (CE) nr. 889/2008 

amendă de la 35.000 
lei la 40.000 lei 
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Ordinul MADR 
nr.895/2016 pentru 
aprobarea regulilor 
privind organizarea 
sistemului de 
inspecţie şi 
certificare, de 
aprobare a 

art. 16, 
alin. (1), 

lit.a) 

nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) 
lit.b), j), y), z) din Ordinul MADR nr.895/2014, 
privind obligaţiile organismelor de control faţă 
de operatorii care desfăşoară activităţi în 
sectorul de agricultură ecologică 

avertisment scris  

art. 16, 
alin. (1), 

lit.b) 

nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 
alin. (1), lit.a), b),e), h), i), j) din Ordinul 
MADR nr.895/2014, privind obligaţiile 

avertisment scris  
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organismelor de 
inspecţie şi 
certificare/organis
melor de control şi 
de supraveghere a 
activităţii 
organismelor de 
control, în 
agricultura 
ecologică 
 

organismelor de control faţă de structura cu 
atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul 
agriculturii ecologice 

5 Legea nr.312/2003 
privind producerea 
şi valorificarea 
legumelor de câmp 
republicată 
 
 

Art.9 alin 
1 

Neconformitate legume, pepeni şi ciuperci 1000-5000 lei  

Art.11 alin 
1 

Lipsă atestat de producător şi carnet de 
comercializare 

1000-5000 lei  

Art.13 alin 
1 

Practicarea unor metode de cultivare 
nesănătoase 

1000-5000 lei  

6 Legea nr.348/2003 
a Pomiculturii 
republicată. 
 

Art.29 alin 
1 

   
Lipsa autorizaţiei de înfiinţare Plantaţie pomi 
sau arbuşti fructiferi 

1000-5000  lei  

7 Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea 
unor măsuri de 
reglementare a 
pieţei produselor 
din sectorul agricol 
 

Art.14 alin 
3 

Lipsa etichetei afişate ptr.produsele expuse la 
vânzare 

100-300 lei  

Art.10 Nerespectarea regimului de utilizare a 
carnetului de comercializare 

200-1000 lei  

art. 13 
alin. (1) şi 

(2), 

nerespectarea de către administratorii pieţelor 
a prevederilor art 13 alin 1 şi 2 

12000-37500 lei  

Art.3, 
art.4, 
art.8 

 15000-22500 lei  

8 HG nr. 267 /2004 
privind instituirea 
Sistemului de 
clasificare a 

Art. 111, 
lit. c) 

nevirarea lunara catre Comisia de clasificare a 
sumei fixate aprobate din tariful de clasificare; 

cu amenda de la 5.000 
lei la 8.000 lei 

 

Art. 111, 
lit. d) 

neafisarea de catre abatoare a tarifului de 
clasificare si a grilei de preturi; 

cu amenda de la 5.000 
lei la 8.000 lei 
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carcaselor de 
porcine, bovine si 
ovine, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 

Art. 111, 
lit. g) 

nefunctionarea echipamentelor utilizate la 
clasificare la parametrii corespunzatori 

cu amenda de la 2.500 
lei la 5.000 lei 

 

9 Legea 266/2002 
privind producerea, 
prelucrarea, 
controlul şi 
certificarea 
calităţii, 
comercializarea 
semintelor şi a 
materialului 
săditor, precum şi 
testarea şi 
înregistrarea 
soiurilor de plante.  

 
 

Art.45,Lit 
e), 

 
Lit.f) 

 
 
e) lipsa registrului de intrări şi ieşiri prevăzut la 
art. 5 lit 
 
f) refuzul de a prezenta documentele privind 
calitatea seminţelor, precum şi evidenţele 
prevăzute la lit. e), la cererea autorităţii 
oficiale de control, imputernicite de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

cele de la lit. e) cu 
amendă de la 3.001 
lei la 5.000 lei;  
Cele de la lit. f), cu 
amenda de la 8.001 
lei la 12.000 lei.  

 

10 Ordonanţă de Urgenţă 
nr. 12/2006 pentru 
stabilirea unor măsuri 
de reglementare a 
pieţei pe filiera 
cerealelor şi a 
produselor procesate 
din cereale 

Art.14,alin.
1), lit. a) 

 

Funcţionarea capacităţilor de depozitare fără 
autorizaţie de depozit 

Cu amendă de la 7.000 
lei (RON) la 10.000 lei 
(RON) 

 

Art.14,alin.
1),  lit. b) 

 

Neîndeplinirea condiţiilor existente la data 
acordării autorizaţiei de depozit 

Cu amendă de la 5.000 
lei la 6.000 lei şi, după 
caz, cu suspendarea 
autorizaţiei de depozit 
pe perioada necesară 
remedierii 
deficienţelor sau 
anularea acesteia 

 

Art.14,alin.
1), lit. c) 

 

Achiziţionarea cerealelor de către operatorii 
economici, din spaţii de depozitare care nu deţin 
autorizaţie de depozit 

Cu amendă de la 4.000 
lei la 5.000 lei. 
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  Art.14 
alin.1 , lit 

d) 

În structurile de vânzare cu amănuntul se 
afişează obligatoriu denumirea furnizorului de 
pâine, denumirea produselor livrate şi preţul 
de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat 
în lei/kg şi lei/bucată 

Cu amendă de la 
3.000 lei la 4.000 lei  

 

11 Hotărâre nr. 
1336/2002 privind 
instituirea Sistemului 
naţional de gradare a 
seminţelor de consum 
 
 
 

Art. 26, lit. 
h) 

neeliberarea formularului de gradare de către 
gradatori la fiecare punct de recepţie a seminţelor 
de consum şi neînmânarea  unui exemplar al 
acestuia, după completare, proprietarului 
seminţelor de consum sau reprezentantului legal al 
acestuia.  

Cu amendă de la 1500 
lei la 25000 lei 

 

Art. 26, lit. 
a) şi g) 

Efectuarea gradării de către alte persoane decât 
gradatorii autorizaţii prin licenţa de gradator 
Neînregistrarea de către gradatori a rezultatelor 
gradării pe formularul-tip. 

Cu amendă de la 2500 
lei la 5000 lei 

 

Art. 26, lit. 
c), d) şi e) 

Nevirarea lunară către Comisie a sumei fixate 
aprobate, din tariful de gradare,  
Neafişarea, potrivit art. 16 alin. (4) şi, respectiv, 
art. 18 alin. (3), a tarifului de gradare, a tarifului 
pentru serviciile prestate în cadrul activităţii de 
gradare, a sumei fixe pentru asigurarea funcţionării 
SNGSC, precum şi a planurilor de gradare prevăzute 
în Manualul de gradare a seminţelor de consum, 
Nerespectarea obligaţiei de a transmite lunar 
Comisiei date despre cantităţile de seminţe de 
consum recepţionate, potrivit formularului-tip 

Cu amendă de la 5000 
lei la 8000 lei 

 

Art. 26, lit. 
b) şi f) 

Neefectuarea gradării la punctele de recepţie a 
seminţelor de consum, astfel cum sunt definite la 
art. 2 lit. e), 
Efectuarea activităţii de gradare la punctele de 
recepţie, cu nerespectarea prevederilor Manualului 
de gradare a seminţelor de consum 

Cu amendă de la 8000 
lei la 10000 lei 

 

12 Legea nr. 101/2014 
privind măsuri de 
reglementare a 
depozitării seminţelor 
de consum şi a 
regimului 

Art.21,lit. 
a) şi c) 

Neîndeplinirea de către depozitarul licenţiat a 
condiţiilor tehnice existente la data acordării 
licenţei, prevăzute în anexa nr. 2, 
Nerespectarea de către depozitarul licenţiat a 
condiţiilor financiare care au stat la baza acordării 
licenţei, prevăzute în anexa nr. 3. 

Cu amendă de la 5.000 
lei la 15.000 lei 
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certificatelor de 
depozit pentru 
acestea 
 
 
 

Art. 21, lit. 
b), f) şi g) 

Nerespectarea de către depozitarul licenţiat a 
prevederilor art. 15 din lege referitoare la 
contractele de asigurare împotriva factorilor 
naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat şi 
pentru seminţele de consum depozitate, aferente 
certificatelor de depozit eliberate, 
Nerespectarea de către depozitar a prevederilor 
art. 14 alin. (3) din lege, referitoare la neafişarea 
de către depozitarul licenţiata tarifului de 
depozitare practicat, la loc vizibil, în spaţiile 
destinate relaţiilor cu publicul, 
Nerespectarea prevederilor art. 17 din lege, cu 
privire la refuzul nejustificat al depozitarului 
licenţiat de a accepta seminţele de consum până la 
capacitatea prevăzută în licenţă. 

Cu amendă de la 
15.000 lei la 20.000 
lei. 

 

Art. 21, lit. 
e) 

Nerespectarea art. 31 din lege prin neremiterea de 
către depozitarul licenţiat deţinătorului legal al 
certificatelor de depozit a seminţelor de consum în 
aceeaşi cantitate şi calitate cu cele specificate în 
certificatul de depozit 

cu amendă de la 
20.000 lei la 25.000 lei 

 

Art. 21, lit. 
d) 

Nerespectarea de către depozitar a prevederilor 
art. 11 alin. (4), referitoare la interzicerea 
comercializării seminţelor de consum depozitate, 
pentru care au fost emise certificate de depozit, 
fără acordul scris al deţinătorului legal al acestor 
certificate 

Cu amendă de la 
25.000 lei la 35.000 lei 

 

 
 
 
 


