CONTRAVENȚIILE ȘI SANCȚIUNILE CONTRAVENȚIONALE
CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGII NR. 270/2017 A PREVENIRII
ÎN CARE GARDA DE MEDIU ARE COMPETENTE
Nr.
crt.

Act normativ
1.

Lege nr. 24/2007
privind
reglementarea şi
administrarea
spaţiilor verzi din
intravilanul
localităţilor

Contravenție

Sancțiune

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);
b)de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000
lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea
prevederilor art. 5 lit. b) şi c) şi ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m) şi
n);
c)de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art.
11 alin. (1);
d)de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice şi de la
40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru
încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5) şi (6);
e)de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea
prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1);
f)de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat ocupat de
construcţii provizorii, prin nerespectarea prevederilor art. 5 lit. d);
g)de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de
spaţiu verde afectat, prin încălcarea prevederilor art. 5 lit. e) şi h),
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Art.23, alin.1, lit. 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.23, alin.1, lit. b - de la 200
lei la 1.000 lei pentru persoanele
fizice şi de la 1.000 lei la 5.000
lei pentru persoanele juridice,
pentru încălcarea prevederilor
art. 5 lit. b) şi c) şi ale art. 21 lit.
b), c), d), e), j), m) şi n);
Art.23, alin.1, lit. c - de la 5.000
lei la 30.000 lei, pentru
încălcarea prevederilor art. 11
alin. (1);
Art.23, alin.1, lit. d - de la
20.000 lei la 40.000 lei pentru

art. 10 alin. (3) şi ale art. 18 alin. (3), (4) şi (5);
h)de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de
spaţiu verde afectat, pentru nedispunerea de către autoritatea
publică competentă a măsurii demolării prevăzute la art. 9 alin.
(1).

persoanele fizice şi de la 40.000
lei la 70.000 lei pentru
persoanele
juridice,
pentru
încălcarea prevederilor art. 12
alin. (5) şi (6);
Art.23, alin.1, lit. e - de la
100.000 lei la 200.000 lei, pentru
nerespectarea prevederilor art.
10 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1);

Art.23, alin.1, lit. f - de la 1.000
lei la 2.000 lei, pentru fiecare
metru
pătrat
ocupat
de
construcţii
provizorii,
prin
nerespectarea prevederilor art. 5
lit. d);
Art.23, alin.1, lit. g - de la
10.000 lei la 20.000 lei, pentru
fiecare metru pătrat de spaţiu
verde afectat, prin încălcarea
prevederilor art. 5 lit. e) şi h),
art. 10 alin. (3) şi ale art. 18 alin.
(3), (4) şi (5);
Art.23, alin.1, lit. h - e la 10.000
lei la 20.000 lei, pentru fiecare
metru pătrat de spaţiu verde
afectat, pentru nedispunerea de
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către
autoritatea
publică
competentă a măsurii demolării
prevăzute la art. 9 alin. (1).
2.

O.U.G. nr. 57/
2007
privind
regimul
ariilor
naturale protejate,
conservarea
habitatelor
naturale, a florei
şi faunei sălbatice

Art. 53
(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice
şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice
următoarele fapte:
a)nerespectarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare
stabilite cu caracter provizoriu de autorităţile competente pentru
protecţia mediului;
b)îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările
peşterilor;
c)neanunţarea descoperirii oricărei peşteri;
d)distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor
indicatoare din exteriorul sau interiorul ariilor naturale protejate;
e)popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi
localizare a peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce
la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie;
f)intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de
către
Agenţia
Naţională
pentru
Arii
Naturale
Protejate/administrator;
g)nedesemnarea, în cadrul şantierelor de exploatare, a persoanelor
de specialitate care să vegheze la protejarea bunurilor geologice
din fronturile de lucru.
h)camparea pe suprafaţa ariilor naturale protejate în afara locurilor
special amenajate, precum şi nerespectarea regulamentelor
specifice locurilor de campare;
i)circulaţia cu bicicletele în afara traseelor special desemnate şi
semnalizate;
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Art.53, alin.1
amendă
contravenţională de la 3.000 lei
la 6.000 lei pentru persoane
fizice şi de la 25.000 lei la
50.000 lei pentru persoane
juridice
Art.53, alin.2
amendă
contravenţională de la 5.000 lei
la 10.000 lei pentru persoane
fizice şi de la 30.000 lei la
60.000 lei pentru persoane
juridice
Art.53, alin.3
amendă
contravenţională de la 7.500 lei
la 15.000 lei pentru persoane
fizice şi de la 50.000 lei la
100.000 lei pentru persoane
juridice
Art.53, alin. 31 - amendă de la
3.000 lei la 5.000 lei, pentru
persoane fizice, şi de la 5.000 lei
la 10.000 lei, pentru persoane
juridice

j)activităţile de turism ecvestru în afara traseelor special
desemnate şi semnalizate;
k)organizarea de manifestări sportive, culturale, tabere, pe
teritoriul
ariei
naturale
protejate,
fără
acordul
administratorului/custodelui ariei naturale protejate;
l)accesul şi circulaţia vizitatorilor în extravilan, în habitate
naturale, în afara traseelor turistice avizate şi semnalizate ca atare,
pe suprafaţa ariilor naturale protejate;
m)neevacuarea de către persoanele juridice sau fizice a deşeurilor
generate în urma activităţilor proprii în ariile naturale protejate.
(2)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane
fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice
următoarele fapte:
a)intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării
anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care
constituie obiectul protecţiei în zonele-tampon din parcurile
naţionale şi parcurile naturale fără aprobarea autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, potrivit
prevederilor art. 22 alin. (8) lit. e) şi alin. (9) lit. e);
b)intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor
naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau
degradate din zonele-tampon din parcurile naţionale şi parcurile
naturale fără aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului şi pădurilor, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. f) şi
alin. (9) lit. f);
c)acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi din zonele
tampon din parcurile naţionale şi din parcurile naturale fără
acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis potrivit
prevederilor art. 22 alin. (8) lit. g) şi alin. (9) lit. g);
d)activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a
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înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care necesită evacuarea
materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc
prevederile amenajamentelor din zonele tampon din parcurile
naţionale şi parcurile naturale fără acordul administraţiei ariei
naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. h)
şi alin. (9) lit. h);
e)utilizarea unor resurse regenerabile, precum recoltarea de fructe
de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale din zonele tampon
din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără acordul
administratorului ariei naturale protejate, emis potrivit
prevederilor art. 22 alin. (8) lit. i) şi alin. (9) lit. i);
f)nerespectarea prevederilor art. 44 lit. a)-c);
g)nefurnizarea informaţiilor şi datelor solicitate de autorităţile
competente pentru protecţia mediului şi de administratorii ariilor
naturale protejate, pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le
au potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
h)interzicerea accesului personalului cu atribuţii de control din
cadrul structurilor proprii ale autorităţilor prevăzute la art. 50 alin.
(1), în vederea realizării corespunzătoare a controlului în
perimetrul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate;
i)cele prevăzute la art. 16 lit. f), g) şi h) din Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările
ulterioare.
j)amenajarea sau reamenajarea de trasee turistice, instalarea de
panouri informative fără avizul administratorilor/custozilor ariilor
naturale protejate;
k)abandonarea animalelor domestice pe suprafaţa ariilor naturale
protejate în afara păşunilor;
l)hrănirea animalelor sălbatice de către orice persoană fizică sau
juridică pe suprafaţa ariilor naturale protejate, cu excepţia
administratorilor fondurilor cinegetice şi administratorilor/
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custozilor ariilor naturale protejate;
m)accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor,
autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafaţa ariilor
naturale protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor
forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere şi
a terenurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop;
n)realizarea de săpături, excavaţii şi orice alte lucrări care
modifică configuraţia naturală a terenurilor din ariile naturale
protejate fără avizul administratorilor sau, respectiv, custozilor
acestora;
o)nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (8) lit. j).
(3)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane
fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice
următoarele fapte:
a)nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (5);
c)intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor
naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau
degradate fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. f);
d)acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi fără
respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. g);
e)acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor
forestieri care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure,
în cazul în care apar focare de înmulţire, fără respectarea
prevederilor art. 22 alin. (6) lit. i);
f)nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2);
g)comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul
comercializării, în stare vie sau moartă, ale oricăror părţi sau
produse provenite de la speciile prevăzute în anexa nr. 5 E fără
autorizaţia specială emisă de către autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului şi pădurilor, potrivit prevederilor art. 33
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alin. (6);
h)introducerea de specii sălbatice alohtone fără efectuarea unei
evaluări a impactului acestei introduceri asupra speciilor de floră
şi faună indigene, potrivit prevederilor art. 34;
i)nerespectarea prevederilor art. 48;
j)comercializarea pe piaţa internă, intracomunitară şi exportul în
orice scop al bunurilor prevăzute la art. 49 alin. (1) fără acordul
autorităţii competente pentru protecţia mediului;
k)cele prevăzute la art. 16 lit. a), b), e), i), j) şi k) din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi
completările ulterioare;
l)comercializarea pe piaţa internă, intracomunitară şi exportul în
orice scop al produselor derivate din focă fără respectarea
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.007/2009.
m)nerespectarea prevederilor art. 4 şi 7 din Regulamentul (UE)
nr. 511/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate
utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul
la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune;
n)nerespectarea prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE)
nr. 1.143/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22
octombrie 2014 privind prevenirea şi gestionarea introducerii şi
răspândirii speciilor alogene invazive.
(31)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
3.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 5.000 lei la
10.000 lei, pentru persoane juridice, următoarele fapte:
a)nerespectarea prevederilor Regulamentului ariei naturale
protejate, în cazul în care fapta nu este sancţionată prin alte acte
normative;
b)nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (10);
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c)nerespectarea prevederilor art. 28 1

3.

LEGE
nr.
54/2012 privind
desfăşurarea
activităţilor
de
picnic

Art. 5
Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile de
picnic şi al zonelor indicate pentru activităţile de picnic are
următoarele obligaţii:
a)să asigure amenajarea zonei în care se desfăşoară activităţile de
picnic cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la
urbanism, silvicultură şi protecţia mediului;
b)să amenajeze zona în care se desfăşoară activitatea de picnic
prin intervenţii minime asupra mediului natural, fără efectuarea de
defrişări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor ori betonări
sau asfaltări ale solului;
c)să încadreze şi să delimiteze în cadrul documentaţiilor de
amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz, zonele special
amenajate pentru activităţile de picnic şi zonele indicate pentru
activităţile de picnic;
d)să delimiteze zonele special amenajate pentru activităţile de
picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic prin marcarea
corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţii de picnic,
indicând orarul de funcţionare;
e)să amenajeze în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) locuri speciale
pentru aprinderea focului;
f)să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activităţile
de picnic şi a zonelor indicate pentru activităţile de picnic cu
containere destinate colectării selective a deşeurilor, inscripţionate
corespunzător, precum şi cu toalete ecologice;
g)să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru
colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi afişarea, în mod
obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectivă, cu
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Art. 8
(1)Următoarele fapte constituie
contravenţii şi se sancţionează
după cum urmează:
a)nerespectarea prevederilor art.
5, cu amendă de la 10.000 lei la
50.000 lei;
b)nerespectarea prevederilor art.
7 lit. a), cu amendă de la 100 lei
la 500 lei;
c)nerespectarea prevederilor art.
7 lit. b), cu amendă de la 200 lei
la 2.000 lei;
d)nerespectarea prevederilor art.
7 lit. c), cu amendă de la 100 lei
la 500 lei;
e)nerespectarea prevederilor art.
7 lit. d), cu amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei;
f)nerespectarea prevederilor art.
7 lit. f), o) şi p), cu amendă de la
300 lei la 3.000 lei;
g)nerespectarea prevederilor art.
7 lit. e), g)-j), cu amendă de la
100 lei la 200 lei;
h)nerespectarea prevederilor art.
7 lit. k)-n), cu amendă de la 200
lei la 400 lei;

exemplificarea tipurilor de deşeuri;
i)nerespectarea prevederilor art.
h)să nu permită efectuarea de defrişări sau modificări ale 7 lit. q), cu amendă de la 1.000
cursurilor de apă pentru amenajarea zonei;
la 3.000 lei.
i)să nu permită ridicarea de construcţii, în perimetrul zonelor ce
fac obiectul prezentei legi, cu excepţia celor cu caracter temporar;
j)să organizeze serviciul de verificare zilnică a zonelor în care se
desfăşoară activităţile de picnic, atât a celor prevăzute la art. 3 lit.
c), cât şi a celor prevăzute la art. 3 lit. d), precum şi a zonelor
aflate în imediata vecinătate a acestora, pentru a se asigura că
niciun fel de prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnică
a zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic se realizează
cu ajutorul poliţiei locale;
k)să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deşeurilor
colectate selectiv;
l)să delimiteze şi să marcheze în mod corespunzător zona destinată
parcării autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru
activităţile de picnic, dacă geografia acestora permite;
m)să afişeze un plan cuprinzător cu ilustraţii detaliate privind
organizarea şi facilităţile zonei în care se desfăşoară activităţile de
picnic, regulile privind desfăşurarea activităţilor de picnic, precum
şi sancţiunile aplicabile în cazul constatării nerespectării acestora
şi numerele de telefon utile;
n)să realizeze şi să doteze corespunzător pichete de stingere a
incendiilor.
Art. 7
Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic au
următoarele obligaţii:
a)să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative,
marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte
amenajări aflate în perimetrul zonelor prevăzute la art. 3 lit. c) şi
d);
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b)să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c)să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele
inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate
cu regulile privind colectarea selectivă;
d)să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl
supravegheze în permanenţă;
e)să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic
corespunzător zonei respective;
f)să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi
nealterat;
g)să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în
acest scop;
h)să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar
locurile special amenajate;
i)să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai
mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j)să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele
din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de
picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic.
Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de
picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special
amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru
activităţile de picnic sunt interzise;
k)să nu hrănească animalele sălbatice;
l)să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele,
animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau
construit;
m)să nu posteze semne sau mesaje;
n)să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa
sălbatică sau alţi vizitatori;
o)să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în
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alte locuri decât în cele special amenajate;
p)să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare;
q)să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special
amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate
pentru activităţile de picnic.
4.

O.G. nr. 9/2011
privind stabilirea
unor
măsuri
pentru punerea în
aplicare
a
Regulamentului
(CE)
nr. 1.005/2009 al
Parlamentului
European şi al
Consiliului din 16
septembrie 2009
privind
substanţele care
diminuează
stratul de ozon şi
de abrogare a
Ordonanţei
Guvernului
nr. 89/1999 privid
regimul comercial
şi
introducerea
unor restricţii la
utilizarea

Art. 6
REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2009 din 16 septembrie 2009 (1)Nerespectarea
prevederilor
privind substanţele care diminuează stratul de ozon (reformare)
art. 27 din Regulamentul (CE)
nr. 1.005/2009 privind raportarea
Art. 27: Raportarea de către întreprinderi
de către întreprinderi constituie
(1)Până la data de 31 martie a fiecărui an, fiecare întreprindere contravenţie şi se sancţionează
transmite Comisiei, trimiţând o copie şi autorităţii competente a cu amendă de la 1.000 lei la
respectivului stat membru, informaţiile enumerate la alineatele (2)- 2.000 lei pentru persoane fizice
(6) privind fiecare substanţă reglementată şi fiecare substanţă nouă şi de la 15.000 lei la 30.000 lei
enumerată în anexa II pentru anul calendaristic anterior.
pentru persoane juridice.
(2)Fiecare producător comunică următoarele informaţii:
a)producţia proprie totală din fiecare substanţă menţionată la
alineatul (1);
b)orice cantitate produsă introdusă pe piaţă sau utilizată de
producător în scopuri proprii pe teritoriul Comunităţii, precizânduse separat cantităţile utilizate ca intermediari de sinteză, agenţi de
proces sau în alte utilizări;
c)orice cantitate produsă pentru a satisface utilizări esenţiale de
laborator şi analitice pe teritoriul Comunităţii, autorizată în
temeiul articolului 10 alineatul (6);
d)orice cantitate produsă autorizată în temeiul articolului 10
alineatul (8) pentru a satisface utilizările esenţiale de laborator şi
analitice ale părţilor;
e)orice creştere a producţiei autorizată în temeiul articolului 14
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hidrocarburilor
halogenate care
distrug stratul de
ozon

alineatele (2), (3) şi (4), în cadrul raţionalizării industriale;
f)orice cantitate reciclată, regenerată sau distrusă şi tehnologia
utilizată pentru distrugere, inclusiv cantităţile produse şi distruse
ca subproduse, astfel cum se menţionează la articolul 3 punctul 14;
g)orice cantitate aflată în stoc;
h)orice achiziţii de la alţi producători din Comunitate sau vânzări
către aceştia.
(3)Fiecare importator comunică pentru fiecare substanţă
menţionată la alineatul (1) următoarele informaţii:
a)orice cantitate pusă în liberă circulaţie pe teritoriul Comunităţii,
precizându-se separat cantităţile importate pentru a servi ca
intermediari de sinteză şi agenţi de proces, pentru utilizări
esenţiale de laborator şi analitice autorizate în temeiul articolului
10 alineatul (6), sau în aplicaţii de carantină şi de preexpediere şi
în vederea distrugerii. Importatorii care au importat substanţe
reglementate pentru distrugere comunică, de asemenea, destinaţia
sau destinaţiile finale reale ale fiecărei substanţe, indicând în mod
separat pentru fiecare destinaţie cantitatea din fiecare substanţă,
precum şi numele şi adresa instalaţiei de distrugere unde a fost
livrată substanţa respectivă;
b)orice cantitate importată sub alte regimuri vamale, identificând
în mod separat regimul vamal şi utilizările preconizate;
c)orice cantitate de substanţă menţionată la alineatul (1) importată
în vederea reciclării sau a regenerării;
d)orice cantitate aflată în stoc;
e)orice achiziţie de la alte întreprinderi din Comunitate sau
vânzările către acestea;
f)ţara exportatoare.
(4)Fiecare exportator comunică pentru fiecare substanţă
menţionată la alineatul (1) următoarele informaţii:
a)orice cantitate de astfel de substanţe menţionată exportată în
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afara Comunităţii, precizându-se separat cantităţile exportate către
fiecare ţară de destinaţie şi cantităţile exportate pentru a servi ca
intermediari de sinteză şi agenţi de proces, pentru utilizări
esenţiale de laborator şi analitice şi pentru utilizări critice, precum
şi pentru aplicaţii de carantină şi preexpediere;
b)orice cantitate aflată în stoc;
c)orice achiziţii de la alte întreprinderi din Comunitate sau
vânzările către acestea;
d)ţara de destinaţie.
(5)Fiecare întreprindere care distruge substanţele reglementate
menţionate la alineatul (1) şi care nu fac obiectul alineatului (2)
comunică următoarele informaţii:
a)orice cantităţi de astfel de substanţe distruse, inclusiv cantităţile
conţinute în produse sau echipamente;
b)orice stocuri de astfel de substanţe care urmează să fie distruse,
inclusiv cantităţile conţinute în produse sau echipamente;
c)tehnologiile utilizate pentru distrugere.
(6)Fiecare întreprindere care utilizează substanţe reglementate ca
intermediari de sinteză şi agenţi de proces comunică următoarele
date:
a)orice cantitate de astfel de substanţe utilizate ca intermediari de
sinteză şi agenţi de proces;
b)orice stocuri de astfel de substanţe;
c)procesele şi emisiile implicate.
(7)Înainte de data de 31 martie a fiecărui an, fiecare producător
sau importator care deţine o licenţă în temeiul articolului 10
alineatul (6) raportează Comisiei, trimiţând o copie autorităţii
competente a respectivului stat membru, despre fiecare substanţă
pentru care s-a eliberat autorizaţie, specificând tipul utilizării,
cantităţile utilizate în anul anterior, cantităţile aflate în stoc, orice
cantitate reciclată, regenerată sau distrusă, precum şi cantitatea de
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produse şi echipamente care conţin sau depind de respectivele
substanţe introduse pe piaţa comunitară şi/sau exportate.
(8)Comisia adoptă măsuri adecvate pentru protejarea
confidenţialităţii informaţiilor astfel primite.
(9)Forma rapoartelor menţionate la alineatele (1)-(7) este stabilită
în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul
25 alineatul (2).
(10)Comisia poate modifica cerinţele privind raportarea prevăzute
la alineatele (1)-(7).
Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale
ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).
5.

Legea nr. 82/1993
privind
constituirea
Rezervatiei
Biosferei "Delta
Dunarii"

ART. 12
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie
infracţiuni:
1.executarea lucrărilor de amenajare şi construcţie, de orice natură
ar fi ele, fără actele de reglementare emise de Administraţia
Rezervaţiei sau cu încălcarea condiţiilor prevăzute în acestea;
2.deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor şi a
vegetaţiei prin deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor
lucrări;
2 1.schimbarea utilizării terenurilor din amenajări agricole sau
piscicole, cu excepţia celor prevăzute la art. 10 alin. 4 1;
2 2.nerespectarea de către proprietarii, arendaşii sau concesionarii
terenurilor ocupate de amenajări agricole sau piscicole, a căror
utilizare a fost schimbată, fără a avea la bază studii tehnice de
specialitate, din care să rezulte necesitatea schimbării folosinţei
amenajării agricole sau piscicole;
3.intrarea persoanelor şi pătrunderea mijloacelor de transport
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ART. 13
(1)Contravenţiile prevăzute la
art. 12 se sancţionează după cum
urmează:
a)cele de la pct. 3, 4, 41 şi 42, cu
amendă de la 35 lei la 100 lei
pentru persoane fizice şi de la 50
lei la 150 lei pentru persoane
juridice;
b)cele de la pct. 8-10, 25-27 şi
40, cu amendă de la 70 lei la 200
lei pentru persoane fizice şi de la
100 lei la 250 lei pentru persoane
juridice;
c)cele de la pct. 11-13, 15-17 şi
35, cu amendă de la 130 lei la
400 lei pentru persoane fizice şi
de la 170 lei la 500 lei pentru

navale ori rutiere în locurile de cuibărit, distrugerea cuiburilor sau
a locurilor de cuibărit, precum şi recoltarea ori distrugerea ouălor
păsărilor sălbatice;
4.intrarea persoanelor şi pătrunderea mijloacelor de transport
navale sau rutiere neautorizate în zonele strict protejate;
5.accesul şi circulaţia cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul
rezervaţiei fără actele de reglementare emise de Administraţia
Rezervaţiei ori cu încălcarea prevederilor acestora, cu excepţia
ambarcaţiunilor uşoare aparţinând populaţiei locale şi rudelor de
gradul I ale acesteia şi folosite în scopuri personale;
6.nerespectarea regulilor de navigaţie şi circulaţie pe teritoriul
rezervaţiei;
7.survolarea teritoriului rezervaţiei fără actele de reglementare
emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor
acestora;
8.debarcarea pasagerilor sau turiştilor la mal natural, cu excepţia
cazurilor de forţă majoră, care vor fi anunţate Administraţiei
Rezervaţiei;
9.camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiţii decât
cele autorizate, precum şi nerespectarea regulilor stabilite pentru
utilizarea zonelor de campare;
10.fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără actele de
reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei ori cu încălcarea
prevederilor acestora;
11.producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense în
perimetrele zonelor de cuibărit sau de adăpost ale păsărilor ori ale
altor animale sălbatice, semnalizate în mod corespunzător;
12.organizarea focurilor de artificii fără actele de reglementare
emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor
acestora;
13.păşunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fără actele
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persoane juridice;
d)cele de la pct. 5-7, 18, 19 şi
36, cu amendă de la 250 lei la
700 lei pentru persoane fizice şi
de la 320 lei la 1.000 lei pentru
persoane juridice;
e)cele de la pct. 14, 20, 21 şi 37,
cu amendă de la 420 lei la 1.260
lei pentru persoane fizice şi de la
700 lei la 1.800 lei pentru
persoane juridice;
f)cele de la pct. 22, 23, 43 şi 44,
cu amendă de la 700 lei la 2.000
lei pentru persoane fizice şi de la
1.500 lei la 4.000 lei pentru
persoane juridice;
g)cele de la pct. 24 şi 28, cu
amendă de la 1.000 lei la 3.000
lei pentru persoane fizice şi de la
2.500 lei la 7.500 lei pentru
persoane juridice;
h)cele de la pct. 1, 2, 29-34 şi
38, cu amendă de la 2.000 lei la
6.000 lei pentru persoane fizice
şi de la 4.200 lei la 12.500 lei
pentru persoane juridice.
i)cele de la pct. 21 şi 2 2, cu
amendă de la 2.000 lei la 6.000
lei pentru persoane fizice şi de la
4.200 lei la 12.500 lei pentru
persoane juridice.

de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu
încălcarea acestora. Actele de reglementare pot fi acordate pe o
perioadă de un an sau pe mai mulţi ani;
14.păşunatul în zonele strict protejate şi în zonele de reconstrucţie
ecologică;
15.recoltarea sau incendierea stufului, a papurii, a fânului, a
vegetaţiei ierboase şi a altor resturi vegetale din zonele aparţinând
patrimoniului natural al rezervaţiei, fără actele de reglementare
emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea condiţiilor
acestora, cu excepţia recoltării stufului, papurii şi a fânului pentru
necesităţile populaţiei locale;
16.exploatarea vegetaţiei lemnoase din zonele aparţinând
patrimoniului natural al rezervaţiei fără actele de reglementare
emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor
acestora;
17.recoltarea, în scopul comercializării, a fructelor de pădure, a
ciupercilor, a plantelor medicinale şi a unor organisme acvatice,
altele decât peştii, din zonele care aparţin patrimoniului natural al
rezervaţiei, fără actele de reglementare emise de Administraţia
Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora;
18.tăierea sau deteriorarea arborilor declaraţi monumente ale
naturii ori din zone strict protejate;
19.recoltarea speciilor de plante şi animale protejate sau declarate
monumente ale naturii;
20.însoţirea turmelor şi cirezilor, pe teritoriul rezervaţiei, de către
câini fără jujeu, nevaccinaţi, nedehelmintizaţi şi în număr mai
mare de unul pentru fiecare turmă sau cireada;
21.abandonarea, lăsarea în libertate, nesupravegherea animalelor
de companie pe teritoriul rezervaţiei;
22.pescuitul comercial în zonele care constituie patrimoniul
natural al rezervaţiei, fără actele de reglementare emise de
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Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora;
23.pescuitul comercial cu traulere în interiorul zonei maritime de
coastă, delimitată de izobata de 20 m;
24.pescuitul comercial în perioadele de prohibiţie;
25.pescuitul sportiv/recreativ fără acte de reglementare emise de
Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora;
26.pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de
prohibiţie;
27.pescuitul familial fără actele de reglementare emise de
Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora;
28.neanunţarea imediată a poluărilor accidentale, a incendiilor şi a
altor evenimente care afectează mediul înconjurător, de către cei
care le-au cauzat, autorităţilor competente, precum şi neluarea
măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora;
29.organizarea şi desfăşurarea de activităţi economice, de turism şi
agrement în zone aparţinând patrimoniului natural al rezervaţiei,
fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau
cu încălcarea prevederilor acestora;
30.evacuarea apelor uzate sau a substanţelor petroliere pe
terenurile sau în apele de suprafaţă ori subterane aflate pe teritoriul
rezervaţiei;
31.aruncarea în ape, împrăştierea pe teren sau depozitarea în locuri
neautorizate a deşeurilor;
32.abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri
neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor;
33.poluarea apelor şi a terenurilor de pe teritoriul rezervaţiei prin
deversarea de ape uzate sau împrăştierea de deşeuri rezultate din
activităţi economice;
34.folosirea pe teritoriul rezervaţiei, în activităţile de agricultură,
silvicultură şi piscicultura, a unor produse chimice şi utilaje de
administrare a acestora, fără actele de reglementare emise de

17

Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora;
35.refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresă a
personalului Administraţiei Rezervaţiei, şi de a prezenta
documentele solicitate;
36.folosirea ambarcaţiunilor motorizate care nu sunt prevăzute cu
sisteme de monitorizare;
37.introducerea speciilor de plante şi animale alohtone fără
autorizare;
38.circulaţia navelor, ambarcaţiunilor cu motor, precum şi a
autovehiculelor
în
zonele
strict
protejate;
40.practicarea sporturilor nautice pe canalele şi lacurile din
perimetrul rezervaţiei;
41.neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a
locurilor de campare;
42.accesul persoanelor fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei
fără acte de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau
nerespectarea prevederilor acestora;
43.pescuitul cu unelte interzise conform legislaţiei în vigoare.
44.deţinerea, folosirea şi comercializarea plaselor monofilament în
perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi în
orice altă zonă cu statut de rezervaţie naturală, recunoscut prin
lege.
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