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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 103/2000
pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea
ºi sancþionarea contravenþiilor la normele legale de igienã
ºi sãnãtate publicã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului nr. 103 din
31 august 2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor la normele legale de igienã ºi sãnãtate publicã,
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 389/7.VI.2002
adoptatã în temeiul art. 1 lit. P pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 martie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 1 aprilie 2002.
Nr. 148.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994
privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor
la normele legale de igienã ºi sãnãtate publicã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele legale de igienã ºi sãnãtate
publicã ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 29 martie 2002.
Nr. 236.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 98/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele legale
de igienã ºi sãnãtate publicã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 108 din 30 august 1999 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor la normele legale de igienã ºi sãnãtate
publicã, emisã în temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea

nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 429 din 31 august 1999, cu urmãtoarele modificãri ºi
completãri:
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1. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
a) absenþa avizului sanitar pentru proiecte ºi documentaþii tehnice privind amplasarea obiectivelor economice
ºi social-culturale, sistematizarea centrelor populate ºi a
teritoriului, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinaþiei sau sistematizarea obiectivelor industriale,
unitãþilor de producþie, prelucrare ºi desfacere a alimentelor, a depozitelor comerciale, unitãþilor de prestãri de servicii, de învãþãmânt, culturã, turism ºi recreere,
medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuinþelor,
dotãrilor urbanistice ºi edilitare ºi de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice ºi a oricãror alte obiective cu
impact asupra sãnãtãþii publice;
b) nesolicitarea ºi/sau nerespectarea avizului sanitar
emis de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei pentru normative de
proiectare ºi proiecte-tip, proiecte de standarde de stat,
standarde ºi norme tehnice pentru tehnologii, materii prime
ºi produse finite, proiecte de planuri naþionale de sistematizare ºi amenajare a teritoriului, produse noi fabricate în
þarã ºi produsele importate pentru prima datã, care prin
natura sau prin modul lor de utilizare pot influenþa
sãnãtatea populaþiei, folosirea de substanþe noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulaþie a
substanþelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide,
norme tehnice privind condiþiile de calitate pentru produsele
alimentare ºi tehnologiile utilizate în industria alimentarã,
stabilirea indicaþiilor ºi a contraindicaþiilor pentru consumul
alimentar al apelor minerale îmbuteliate.Ò
2. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 2. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei:
a) nerespectarea clauzelor impuse prin autorizaþia sanitarã de funcþionare;
b) funcþionarea oricãrui obiectiv fãrã autorizaþie sanitarã
de funcþionare, precum ºi funcþionarea dupã emiterea, în
condiþiile legii, a deciziei de suspendare a activitãþii;
c) neîndeplinirea mãsurilor prescrise de direcþia de
sãnãtate publicã teritorialã, care au drept scop prevenirea
ºi combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentãrilor
ºi a intoxicaþiilor favorizate ºi întreþinute de factorii nocivi,
ca urmare a poluãrii mediului de muncã ºi de viaþã;
d) punerea în consum public de produse alimentare noi,
neavizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.Ò
3. La articolul I punctul 4, articolul 3 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 3. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei:
a) neaplicarea mãsurilor corespunzãtoare pentru prevenirea emanãrii de mirosuri respingãtoare, pulberi, fum, gaze
ºi vapori, ce constituie substanþe dãunãtoare sãnãtãþii,
peste limitele maxime admise, stabilite de normele ºi standardele în vigoare, precum ºi a producerii de ape uzate
sau deºeuri rezultate atât din activitãþi cu caracter industrial, comercial, prestãri de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cât ºi din depozitarea sau
prelucrarea de materiale care produc asemenea substanþe;
b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care
depãºesc limitele maxime stabilite de normele de igienã ºi
de standardele în vigoare pentru zonele locuite;
c) nerespectarea de cãtre persoanele fizice ºi juridice a
normelor de igienã în vigoare referitoare la zonele de locuit,
dacã aceasta creeazã riscuri pentru sãnãtatea publicã;
d) nerespectarea de cãtre persoanele fizice ºi juridice a
distanþelor minime de protecþie sanitarã stabilite prin normele de igienã în vigoare referitoare la zonele de locuit;
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e) creºterea pãsãrilor ºi animalelor de consum în zonele
locuite, în spaþii aflate la distanþe mai mici decât cele stabilite prin normele de igienã în vigoare;
f) neefectuarea autocontrolului de laborator de cãtre
persoanele juridice din a cãror activitate rezultã poluanþi de
orice naturã, în zone de protecþie sanitarã;
g) depozitarea necontrolatã sau în afara locurilor special
amenajate a deºeurilor solide menajere ºi a celor rezultate
din construcþii;
h) nerespectarea condiþiilor igienico-sanitare prevãzute în
normele de igienã în vigoare pentru manipularea, transportul ºi depozitarea produselor cosmetice, care sã permitã
menþinerea stabilitãþii parametrilor calitativi ºi a salubritãþii
acestora.Ò
4. La articolul I punctul 6, articolul 5 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 5. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:
a) neîntocmirea de cãtre producãtorii ºi distribuitorii de
apã din sistemul public a regulamentului de exploatare,
funcþionare ºi întreþinere a instalaþiilor centrale de aprovizionare cu apã pentru consum uman, respectiv de asigurare
a potabilitãþii, precum ºi nerespectarea prevederilor cu
caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de
direcþia de sãnãtate publicã teritorialã;
b) neasigurarea menþinerii stãrii de curãþenie pe întreg
teritoriul uzinelor/staþiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clãdirile cu diferite instalaþii, cât ºi pe
terenul din zona de protecþie sanitarã;
c) neanunþarea direcþiei de sãnãtate publicã teritoriale
asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/staþiilor de
producere a apei pentru consum uman, asupra intervenþiilor
la nivelul reþelelor de distribuþie a apei, opririi sau intermitenþei apei în reþea, precum ºi neinformarea populaþiei asupra programului de furnizare a apei;
d) neîntocmirea programului de exploatare a instalaþiilor,
avizat de direcþia de sãnãtate publicã teritorialã, privind
întreþinerea acestora, precum ºi controlul de calitate al apei
pentru consum uman, îmbuteliatã de cãtre producãtori.Ò
5. La articolul I punctul 8, partea introductivã ºi literele
a)Ñh), j), m) ºi n) ale articolului 7 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 7. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei:
a) neefectuarea de cãtre producãtorii ºi distribuitorii de
apã pentru consum uman în sistem public a controlului de
laborator al potabilitãþii apei, conform standardelor în
vigoare;
b) neefectuarea de cãtre producãtorii de produse alimentare, de bãuturi alcoolice ºi nealcoolice, de produse
culinare ºi de gheaþã a controlului de laborator al potabilitãþii apei, conform standardelor în vigoare;
c) neasigurarea dezinfecþiei eficiente a apei produse
ºi/sau distribuite populaþiei ca apã pentru consum uman,
conform standardelor în vigoare;
d) neasigurarea de cãtre producãtori a unei eficienþe de
99,9% în tratarea apei, exprimatã în grade de turbiditate ºi
în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în
vigoare;
e) neefectuarea dezinfectãrii corespunzãtoare a apei
pentru primele cantitãþi de apã distribuite, dupã o întrerupere în distribuþie ºi în urmãtoarele situaþii:
Ñ incidente de dare în exploatare a instalaþiilor noi,
dupã modificãri ale procesului tehnologic, dupã remedieri,
revizii sau recondiþionãri;
Ñ când nu existã garanþia securitãþii reþelei de
distribuþie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei
din reþea;
Ñ în situaþii epidemiologice cu risc de transmitere a
bolilor infecþioase;
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f) neasigurarea de cãtre producãtorii ºi distribuitorii de
apã pentru consum uman a unei rezerve de substanþã
dezinfectantã ºi de coagulant pentru minimum 30 de zile
de funcþionare;
g) utilizarea de cãtre persoanele fizice ºi juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a bãuturilor
alcoolice ºi nealcoolice, a produselor culinare, a gheþii ºi
altele, a unor surse de apã, fãrã a respecta indicatorii de
calitate ai apei respective;
h) utilizarea de cãtre producãtorii ºi/sau distribuitorii de
apã pentru consum uman a materialelor de construcþie, a
tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a þevilor, a accesoriilor ºi a dispozitivelor, precum
ºi a aparatelor de mãsurare fãrã documentaþie doveditoare
privind aprobarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei ºi fãrã
respectarea instrucþiunilor de utilizare;
...........................................................................................
j) utilizarea materialelor de construcþie, a reactivilor ºi a
substanþelor folosite în instalaþiile de producere ºi îmbuteliere a apei pentru consum uman, fãrã ca acestea sã fie
avizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei pentru utilizarea
în contact cu apa;
...........................................................................................
m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipiente
din materiale neavizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
pentru utilizare în contact cu apa, precum ºi utilizarea de
recipiente returnabile pentru îmbutelierea apei pentru consum uman, fãrã avizarea prealabilã a reutilizãrii lor;
n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a
containerelor fabricate din materiale ºi produse care nu
sunt avizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei pentru utilizare în contact cu apa.Ò
6. La articolul I punctul 9, literele a), e)Ñh) ale articolului 8 vor avea urmãtorul cuprins:
”a) asigurarea cu apã pentru consum uman a populaþiei,
care nu corespunde condiþiilor de calitate pentru consum
uman, conform standardului în vigoare, la locul de muncã,
în colectivitãþi temporare sau în caz de calamitãþi naturale,
dezastre ºi accidente;
...........................................................................................
e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de
suprafaþã pentru apa datã în consum uman;
f) nerespectarea mãsurilor impuse de prevederile legale
privind zonele de protecþie sanitarã a surselor de apã folosite la producerea apei pentru consum uman, a
uzinelor/staþiilor de producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aducþiunilor, a staþiilor de pompare, dezinfecþie ºi a
reþelelor de distribuþie;
g) absenþa dezinfectantului la intrarea în reþeaua de
distribuþie sau la capetele de reþea ale sistemelor publice
de alimentare cu apã;
h) nemarcarea vizibilã a surselor ºi a reþelelor de apã,
care nu corespund condiþiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unitãþilor de orice fel ºi a locurilor
publice.Ò
7. La articolul I punctul 11, partea introductivã ºi literele b) ºi c) ale articolului 9 vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei:
...........................................................................................
b) neîntreþinerea în permanentã stare de funcþionare ºi
de curãþenie a instalaþiilor sanitare interioare în unitãþi,
inclusiv în mijloace de transport ºi locuinþe, de cãtre agenþii
economici, precum ºi de cãtre asociaþiile de locatari/proprietari sau persoane fizice;
c) neasigurarea de cãtre asociaþiile de locatari/proprietari
ºi de locatarii gospodãriilor individuale a dotãrii cu recipiente ecologice sau neasigurarea de cãtre proprietarul sau
administratorul unitãþilor de orice fel a dotãrii cu recipiente

ecologice pentru colectarea deºeurilor menajere, amplasate
în spaþii special amenajate, camere de gunoi sau platforme
racordate la reþeaua de apã ºi canalizare, spãlate ºi dezinfectate, menþinute în bunã stare, reparate, suficiente numeric pentru pãstrarea reziduurilor timp de maximum
2Ñ3 zile;Ò
8. La articolul I punctul 12, partea introductivã ºi literele b), e)Ñg) ºi i) ale articolului 10 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 10. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................
b) neevacuarea ritmicã ºi ori de câte ori este necesar a
conþinutului instalaþiilor mici de colectare a apelor uzate,
precum: haznale, puþuri absorbante, closete, administrate
de persoane fizice sau juridice;
...........................................................................................
e) neîntreþinerea în stare de funcþionare a instalaþiilor
mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice
vidanjabile, puþuri absorbante ºi altele, de cãtre deþinãtorii
acestora ºi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale
deschise, în guri de canal sau în rigolele strãzilor;
f) neracordarea instalaþiei de canalizare interioarã a
locuinþelor de cãtre proprietarii acestora la reþeaua publicã
de canalizare, acolo unde existã reþea, sau neasigurarea
colectãrii apelor uzate fecaloid-menajere în instalaþii proprii;
g) nerespectarea de cãtre serviciile de salubritate a normelor de igienã privind întreþinerea curãþeniei strãzilor,
parcurilor, pieþelor ºi a altor locuri publice ºi neridicarea cu
regularitate a deºeurilor menajere ºi stradale;
...........................................................................................
i) neîndepãrtarea cadavrelor sau a resturilor de animale,
în condiþiile prevãzute de normele în vigoare, de cãtre
deþinãtorii de animale ºi/sau de administraþia domeniului
public.Ò
9. La articolul I punctul 12, dupã litera i) a articolului 10
se introduce litera j) cu urmãtorul cuprins:
”j) neasigurarea dotãrii ºi amplasãrii de WC-uri mobile
de tipul tinetelor în locuri aglomerate cu ocazia unor zile
festive ºi serbãri câmpeneºti, expoziþii, târguri, oboare ºi
altele, care sã fie plasate în apropierea locului de
desfãºurare a activitãþii, uºor de transportat la locul de
golire, uºor de curãþat ºi de dezinfectat.Ò
10. La articolul I punctul 13, partea introductivã ºi literele d)Ñf), h) ºi l) ale articolului 11 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 11. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 20.000.000 lei la 80.000.000 lei:
...........................................................................................
d) neefectuarea periodicã, conform normelor de igienã,
a dezinsecþiei ºi deratizãrii depozitelor de deºeuri solide
menajere;
e) neutralizarea insuficientã a apelor uzate industriale ºi
epurarea incompletã a apelor fecaloid-menajere;
f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli
infecþioase, laboratoare care lucreazã cu produse patologice, precum ºi de la orice unitãþi care prin specificul lor
contamineazã aceste ape, fãrã epurarea biologicã ºi
neutralizarea substanþelor radioactive sau a substanþelor
chimice toxice;
...........................................................................................
h) amplasarea ºi amenajarea de depozite, instalaþii de
depozitare, prelucrare ºi neutralizare a deºeurilor solide,
precum ºi a celor menajere, industriale, de stradã, a vidanjului ºi a cadavrelor de animale, fãrã autorizaþie sanitarã;
...........................................................................................
l) lipsa dotãrii cu grup sanitar a locuinþelor, inclusiv din
mediul rural, ºi a unitãþilor de orice fel, neamplasarea,
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nedimensionarea, neconstruirea ºi neîntreþinerea lor corespunzãtor normelor de igienã;Ò
11. La articolul I punctul 15, partea introductivã a
articolului 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:Ò
12. La articolul I punctul 16, partea introductivã ºi literele a), h) ºi l) ale articolului 13 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 13. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei:
a) neasigurarea în unitãþile furnizoare de servicii de
igienã personalã a lenjeriei curãþate, dezinfectate ºi cãlcate,
schimbatã dupã fiecare persoanã;
...........................................................................................
h) funcþionarea bazinelor de înot ºi a ºtrandurilor fãrã
anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe,
conform numãrului prevãzut de normele în vigoare în
raport cu capacitatea unitãþii;
...........................................................................................
l) folosirea instrumentarului tãios în unitãþile de frizerie,
coafurã, manichiurã, pedichiurã, cosmeticã, fãrã sterilizare
prealabilã;Ò
13. La articolul I punctul 17, partea introductivã a
articolului 14 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:Ò
14. La articolul I punctul 19, partea introductivã ºi literele c) ºi e) ale articolului 15 vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
...........................................................................................
c) neasigurarea în unitãþile ºi în spaþiile care acordã
asistenþã medicalã ºi socialã pentru copii a spaþiului de
cazare ºi a condiþiilor de igienã pentru mame însoþitoare,
precum ºi internarea acestora în numãr mai mare decât
cel stabilit prin structura de paturi aprobatã de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei;
...........................................................................................
e) neasigurarea funcþionãrii sistemului de încãlzire, în
vederea asigurãrii confortului termic al bolnavilor, potrivit
nevoilor lor specifice;Ò
15. La articolul I punctul 19, dupã litera g) a articolului 15 se introduc literele h), i) ºi j) cu urmãtorul cuprins:
”h) neraportarea de cãtre unitãþile sanitare a infecþiilor
nozocomiale la direcþiile de sãnãtate publicã teritoriale;
i) neasigurarea echipamentului de protecþie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în
vigoare, precum ºi neutilizarea acestuia;
j) nerespectarea mãsurilor speciale instituite în situaþii
epidemiologice deosebite.Ò
16. La articolul I punctul 20, partea introductivã a
articolului 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:Ò
17. La articolul I punctul 21, partea introductivã ºi literele a)Ñc) ale articolului 17 vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:
a) neasigurarea spaþiilor ºi dotãrilor necesare colectãrii,
depozitãrii, îndepãrtãrii, neutralizãrii ºi incinerãrii, dupã caz,
a deºeurilor potenþial contaminate, rezultate din activitãþile
unitãþilor sanitare, în condiþiile stabilite de normele de
igienã în vigoare care sã previnã transmiterea infecþiilor
nozocomiale;
b) neefectuarea în staþiile ºi/sau în punctele de sterilizare din unitãþile sanitare a controlului eficienþei sterilizãrii
ºi neîntocmirea documentaþiei necesare evidenþei sterilizãrii,
în conformitate cu normele în vigoare;
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c) neasigurarea depozitãrii ºi pãstrãrii în condiþii optime
a articolelor sterilizate în unitãþile sanitare;Ò
18. La articolul I punctul 21, dupã litera f) a articolului 17 se introduc literele g) ºi h) cu urmãtorul cuprins:
”g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz
medical ºi ale instrumentelor medicale care nu pot fi
supuse sterilizãrii prin cãldurã, a substanþelor dezinfectante
care asigurã sterilizarea chimicã sau a altor metode de
sterilizare;
h) necunoaºterea de cãtre personalul medico-sanitar ºi
auxiliar sanitar a tehnicilor ºi procedurilor de pregãtire a
instrumentarului pentru sterilizare.Ò
19. La articolul I punctul 22, partea introductivã ºi literele a) ºi e)Ñh) ale articolului 18 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 18. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:
a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la direcþia
de sãnãtate publicã teritorialã, în conformitate cu normele
ºi instrucþiunile în vigoare;
...........................................................................................
e) neasigurarea de cãtre administraþiile unitãþilor sanitare
a aprovizionãrii permanente ºi suficiente cu materiale necesare efectuãrii curãþeniei ºi operaþiunilor de dezinfecþie,
dezinsecþie, deparazitare ºi deratizare;
f) neaplicarea de cãtre personalul medico-sanitar din
unitãþile sanitare a mãsurilor privind depistarea, prelucrarea
ºi evidenþa persoanelor infestate cu paraziþi de cap ºi corp;
g) neasigurarea depozitãrii ºi pãstrãrii produselor dezinfectante în condiþii care sã previnã modificãrile fizico-chimice ºi ale proprietãþilor biocide ale produselor;
h) utilizarea în unitãþile sanitare a dezinfectantelor ºi
antisepticelor, insecticidelor ºi raticidelor neavizate de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.Ò
20. La articolul I punctul 22, dupã litera h) a articolului 18 se introduc literele i)Ñs) cu urmãtorul cuprins:
”i) neaplicarea prevederilor programului naþional de imunizãri de cãtre personalul medico-sanitar cu atribuþii specifice în aceastã activitate, indiferent de forma de organizare
în cadrul sistemului public sau privat;
j) neasigurarea condiþiilor de transport, depozitare, gestionare ºi utilizare a produselor biologice ºi medicamentoase
de uz uman ºi veterinar, prevãzute de instrucþiunile producãtorului;
k) neasigurarea dezinfecþiei terminale în focare colective
de boli transmisibile;
l) nerespectarea de cãtre persoane fizice, suspecþi ºi
convalescenþi de boli transmisibile, purtãtori sãnãtoºi de
germeni patogeni, precum ºi de cãtre persoane juridice a
mãsurilor prevãzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii ºi combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinãri
ºi revaccinãri, examene clinice ºi de laborator, controale
periodice ale purtãtorilor de germeni patogeni, testãri ale
stãrii de imunitate, tratamente profilactice sau alte mãsuri
epidemiologice;
m) modificarea circuitelor în unitãþile sanitare, fãrã avizul
direcþiei de sãnãtate publicã teritoriale;
n) neavertizarea de cãtre personalul medico-sanitar a
persoanelor cu risc epidemiologic în legãturã cu consecinþele medicale ºi penale ale nerespectãrii mãsurilor antiepidemice, precum ºi neprecizarea acestor mãsuri;
o) neinstituirea sau neaplicarea de cãtre personalul
medico-sanitar ºi administrativ al unitãþilor sanitare publice
sau private a mãsurilor care sã previnã apariþia sau
rãspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiazã de asistenþã medicalã în aceste unitãþi;
p) neraportarea vaccinãrilor ºi revaccinãrilor efectuate de
unitãþile sanitare, în cadrul sistemului de supraveghere a
bolilor infecþioase, la direcþia de sãnãtate publicã teritorialã;
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q) neefectuarea periodicã sau dupã necesitate a
lucrãrilor de igienizare ºi revizuire a instalaþiilor ºi echipamentelor, precum ºi a lucrãrilor de recondiþionare ºi reparare a clãdirilor unitãþilor sanitare;
r) refolosirea instrumentarului ºi a materialelor de unicã
folosinþã;
s) neîntreþinerea permanentã a stãrii de curãþenie în
unitãþile sanitare.Ò
21. La articolul I punctul 23, articolul 19 se abrogã.
22. La articolul I punctul 24, literele d) ºi g) ale articolului 20 vor avea urmãtorul cuprins:
”d) nerespectarea instrucþiunilor Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei privind imunizãrile obligatorii, mãsurile de luptã în
focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile ºi eliberarea
avizului epidemiologic;
...........................................................................................
g) nerespectarea instrucþiunilor producãtorului sau a
recomandãrilor prevãzute în avizul sanitar privind folosirea
dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor ºi raticidelor
utilizate.Ò
23. La articolul I punctul 27, partea introductivã ºi literele b) ºi d) ale articolului 22 vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................
b) utilizarea la întreþinerea curãþeniei din afara sãlilor de
producþie, din anexele sanitare, din curþi ºi dependinþe a
salariaþilor care lucreazã în procesele tehnologice de
producþie alimentarã, la prelucrarea sau manipularea
alimentelor;
...........................................................................................
d) aºezarea, chiar ºi provizorie, direct pe trotuar, în
curþi sau pe pardoseala încãperilor a gheþii artificiale, precum ºi a navetelor ºi tãvilor folosite la transportul produselor de panificaþie ºi de cofetãrie, a laptelui ºi produselor
lactate, a cãrnii, preparatelor din carne ºi semipreparatelor
culinare;Ò
24. La articolul I punctul 27, dupã litera i) a articolului
22 se introduce litera j) cu urmãtorul cuprins:
”j) neasigurarea echipamentului de protecþie sanitarã
curat ºi complet pentru personalul care lucreazã în sectoarele de producþie, prelucrare, depozitare, transport ºi desfacere a alimentelor, precum ºi neutilizarea acestui
echipament.Ò
25. La articolul I punctul 28, partea introductivã ºi
litera b) a articolului 23 vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:
...........................................................................................
b) transportarea ºi depozitarea alimentelor sub formã de
materii prime sau semifabricate împreunã cu produse finite,
care se consumã fãrã prelucrare termicã ºi fãrã asigurarea
condiþiilor corespunzãtoare pentru fiecare categorie;Ò
26. La articolul I punctul 28, dupã litera r) a articolului 23 se introduc literele s) ºi º) cu urmãtorul cuprins:
”s) neetichetarea produselor alimentare preambalate, în
conformitate cu normele în vigoare;
º) nemarcarea vizibilã a meselor de lucru, a fundurilor
de lemn, a mânerelor de cuþit ºi a spaþiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.Ò
27. La articolul I punctul 29, partea introductivã ºi literele g), j), m), o) ºi q) ale articolului 24 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 24. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:
...........................................................................................

g) neasigurarea în toate unitãþile alimentare a
funcþionãrii corecte ºi permanente a aparaturii de control ºi
de înregistrare a parametrilor care condiþioneazã salubritatea prelucrãrii ºi pãstrãrii materiilor prime, semifabricatelor
ºi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare,
congelare ºi alte proceduri specifice;
...........................................................................................
j) neasigurarea, în unitãþile din sectorul alimentar de
producþie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare,
a apei curente reci pentru consum uman, corespunzãtoare
calitativ standardului în vigoare, ºi a apei calde menajere,
distribuitã în condiþii igienice oriunde este necesar ºi în
cantitãþi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice ºi
pentru întreþinerea curãþeniei utilajelor, mobilierului ºi
dotãrilor;
...........................................................................................
m) neasigurarea în unitãþile alimentare a operaþiunilor de
curãþenie, dezinfecþie, dezinsecþie ºi deratizare ºi neasigurarea dotãrii ºi aprovizionãrii unitãþii alimentare cu utilaje,
ustensile ºi materiale specifice pentru spãlare ºi dezinfecþie,
dezinsecþie ºi, dupã caz, deratizare;
...........................................................................................
o) folosirea fãrã aviz sanitar a cernelurilor ºi coloranþilor
utilizaþi la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum ºi contactul direct al
alimentelor cu partea imprimatã a ambalajelor;
...........................................................................................
q) pãstrarea în vase metalice zincate sau în vase de
aluminiu a alimentelor lichide ºi semilichide, cu excepþia
apei, a alcoolului etilic ºi a grãsimilor alimentare;Ò
28. La articolul I punctul 30, literele a) ºi i) ale articolului 25 vor avea urmãtorul cuprins:
”a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafãcute sau care prezintã:
I. semne organoleptice de alterare evidente;
II. semne de infestare cu paraziþi ºi insecte, precum ºi
resturi sau semne ale activitãþii acestora, cu excepþia unor
produse pentru care sunt prevãzute limite în normele de
igienã sau în standardele de stat;
III. semne ale contactului cu rozãtoare;
IV. miros ºi gust, strãine de natura produsului;
V. gust, miros sau pete de mucegai, cu excepþia mucegaiurilor selecþionate admise;
VI. conþinut de substanþe chimice neavizate sau peste
limitele admise de normele de igienã în vigoare;
VII. conþinut de corpi strãini, cu excepþia cazurilor în
care norma prevede o limitã maximã admisã;
VIII. conþinut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru seminþe ºi fãinuri de cereale, leguminoase uscate,
seminþe oleaginoase, arahide, miez de nucã, alune, concentrate ºi izolate proteice de vegetale ºi altele;
IX. conþinut microbian peste limitele admise de normele
microbiologice în vigoare;
...........................................................................................
i) utilizarea în compoziþia pigmenþilor destinaþi obiectelor
de uz gospodãresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de
mercur, plumb ºi crom.Ò
29. La articolul I punctul 31, partea introductivã a
articolului 26 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 26. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:Ò
30. La articolul I punctul 32, partea introductivã ºi
litera e) ale articolului 27 vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 27. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:
...........................................................................................
e) neasigurarea, în unitãþile nucleare medicale, de circuite
funcþionale, conform normelor sanitare în vigoare.Ò
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31. La articolul I punctul 35, partea introductivã a
articolului 29 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 29. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:Ò
32. La articolul I punctul 36, partea introductivã ºi literele j), l), p), q), t), u) ºi v) ale articolului 30 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 30. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................
j) neefectuarea de cãtre medic a examinãrilor în vederea angajãrii ºi a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor în vigoare;
...........................................................................................
l) nerespectarea recomandãrilor medicale ca urmare a
examinãrilor medicale în vederea angajãrii ºi a controalelor
medicale periodice;
...........................................................................................
p) angajarea unor persoane în locuri de muncã în care
existã riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul
alimentar, zootehnic, instalaþii de alimentare cu apã potabilã, colectivitãþi de copii ºi alte unitãþi de interes public,
fãrã respectarea normelor în vigoare;
q) neaplicarea mãsurilor speciale de protecþie a tegumentului ºi a mucoaselor pentru substanþele ce pot
pãtrunde în organism prin tegument ºi mucoase intacte;
...........................................................................................
t) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncã cu
expunere la unele substanþe chimice, precum: plumb,
mercur, sulfurã de carbon, benzen ºi alte substanþe
chimice toxice, precum ºi la trepidaþii, radiaþii nucleare,
ridicare ºi purtare de greutãþi ºi ortostatism prelungit;
u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea
operaþiunilor manuale de încãrcare, descãrcare ºi transport
ºi a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaþiunile cu materiale ºi produse periculoase foarte toxice ºi/sau explozive;
v) utilizarea tinerilor sub vârsta de 18 ani la locurile de
vopsit care implicã utilizarea carbonatului bazic de plumb,
a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb ºi a tuturor
produselor ce conþin aceºti pigmenþi;Ò
33. La articolul I punctul 37, partea introductivã ºi
litera b) ale articolului 31 vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei:
...........................................................................................
b) neasigurarea de cãtre agenþii economici din sectoarele public, privat ºi cooperatist a condiþiilor de bazã materialã pentru efectuarea unor examinãri medicale complete
ale angajaþilor în mediu cu noxe, conform legii;Ò
34. La articolul I punctul 38, partea introductivã a
articolului 32 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 32. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei:Ò
35. La articolul I punctul 38, litera d) a articolului 32 se
abrogã.
36. La articolul I punctul 39, partea introductivã ºi literele a) ºi j) ale articolului 33 vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 33. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:
a) nerespectarea de cãtre conducãtorii unitãþilor de stat
ºi particulare pentru ocrotirea, educarea ºi instruirea copiilor
ºi tinerilor, precum ºi de cãtre administraþiile taberelor pentru copii ºi tineri a normelor de igienã în vigoare specifice
fiecãrui obiectiv ºi a condiþiilor prevãzute în autorizaþia
sanitarã de funcþionare referitoare la circuite funcþionale,
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cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier,
obiecte ºi anexe sanitare, întreþinerea curãþeniei ºi altele;
...........................................................................................
j) nerespectarea normelor de igienã în vigoare pentru
unitãþile alimentare, în cazul chioºcurilor cu produse alimentare din incinta ºcolilor ºi a unitãþilor de învãþãmânt
superior.Ò
37. La articolul I punctul 41, partea introductivã a
articolului 34 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 34. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:Ò
38. La articolul I punctul 41, partea introductivã a
articolului 35 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 35. Ñ Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 6.000.000 lei la 12.000.000 lei:Ò
39. La articolul I punctul 44, litera d) a articolului 36 va
avea urmãtorul cuprins:
”d) ofiþerii ºi subofiþerii de poliþie, în cazul contravenþiilor
prevãzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14
lit. c), art. 22 lit. d) ºi art. 23 lit. s);Ò
40. La articolul I punctul 45, literele b) ºi c) ale articolului 38 vor avea urmãtorul cuprins:
”b) ofiþerii ºi subofiþerii de poliþie, în cazul contravenþiilor
prevãzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14
lit. c), art. 22 lit. d) ºi la art. 23 lit. s);
c) primarii ºi împuterniciþii acestora, pentru contravenþiile
prevãzute la art. 1 lit. b), art. 2 lit. b) ºi d), art. 3 lit. g),
art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c),
art. 22 lit. d), art. 23 lit. a) ºi s), art. 24 lit. l) ºi art. 25
lit. a) pct. IÑIV.Ò
41. La articolul I punctul 45, dupã litera c) a articolului 38 se introduce litera d) cu urmãtorul cuprins:
”d) personalul încadrat în funcþii asimilate celor
prevãzute la lit. a) ºi b) din direcþiile, serviciile ºi unitãþile
medicale ale ministerelor ºi ale altor organe centrale cu
reþea sanitarã proprie, prevãzute în Legea nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, pentru contravenþiile
sãvârºite în cadrul unitãþilor subordonate acestor ministere
sau organe centrale.Ò
42. La articolul I punctul 46, articolul 41 va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 41. Ñ În mãsura în care prezenta lege nu dispune
altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001*) privind regimul juridic al contravenþiilor.Ò
43. La articolul I punctul 49 litera a), alineatul (1) al
articolului 43 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 43. Ñ (1) Funcþionarea unitãþilor de orice fel cu
încãlcarea repetatã a normelor legale de igienã atrage
retragerea autorizaþiei sanitare de funcþionare.Ò
44. La articolul I punctul 49, litera c) va avea urmãtorul
cuprins:
c) articolul 43, care devine articolul 45, va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 45. Ñ (1) Produsele alimentare care nu corespund
normelor în vigoare ºi care constituie risc pentru sãnãtatea
consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman ºi denaturate.
(2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor
în vigoare vor fi interzise vânzãrii.Ò
45. În cuprinsul ordonanþei sintagma Ministerul
Sãnãtãþii se înlocuieºte cu sintagma Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei.

*) Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, ºi a fost aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 180/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
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46. Anexa nr. 1 va avea urmãtorul cuprins:
”ANEXA Nr. 1
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI

Instituþia ..........................................
PROCES-VERBAL

de constatare a contravenþiei
Nr. ...........
Încheiat astãzi ............................................................... la ............................................................
(ziua, luna, anul)

Subsemnatul/subsemnata .................................................., în calitate de ....................................
la ......................, am constatat cã ............................................., cu domiciliul în ............................,
str. .............................. nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., ap. ..........., în calitate de .....................
la punctul de lucru ............................., str. ................................ nr. ..........., bl. ..........., sc. ...........,
ap. ......, pendinte de .............., cu sediul în ......................, str. ...................... nr. ........., bl. .........,
sc. ..........., ap. ..........., nr. de înmatriculare la Registrul comerþului ..........., codul fiscal nr. ...........,
ASF nr. ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria .......... nr. ...........,
emis/emisã de ..................................... la data de .............................., se face vinovat/vinovatã de
urmãtoarea/urmãtoarele faptã/fapte: .....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
sãvârºitã/sãvârºite la data de ..........., ora ..........., în urmãtoarele împrejurãri: ..........., contravenind
prin aceasta dispoziþiilor Legii nr. 98/1994, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care atrag
sancþionarea cu amendã:
conform art. ........... lit. ..........., de la ........... la ........... lei;
conform art. ........... lit. ..........., de la ........... la ........... lei;
conform art. ........... lit. ..........., de la ........... la ........... lei.
Agent constatator,
....................................
Am primit copia de pe procesul-verbal.
Contravenient,
...........................................................
Obiecþiunile contravenientului ºi mijloacele de probã de care se va servi în cauzã: ...........
....................................................................................................................................................................
Observaþiile agentului constatator: .................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Contravenientul nu este de faþã, refuzã sau nu poate semna.
Martor: Numele ....................... prenumele ......................, domiciliat/domiciliatã în ....................,
str. .................. nr. ........, bl. ........., sc. ........, ap. ........, posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de
identitate seria ........... nr. ..........., emis/emisã de ........... la data de ............................................
...................
(semnãtura)

Martor: Numele ....................... prenumele ......................., domiciliat/domiciliatã în ...................,
str. ................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. .........., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de
identitate seria ........... nr. ..........., emis/emisã de ........... la data de ............................................
...................
(semnãtura)

Rezoluþia de aplicare a sancþiunii ºi înºtiinþarea de platã
Subsemnatul/subsemnata ..........., în calitate de ........... la ..........., aplic contravenientului/contravenientei .......................... sus-numit/sus-numite o amendã de ........... lei, conform prezentului
proces-verbal de constatare a contravenþiei nr. ..........., pe care o va achita la ........... în termen
de 15 zile de la data comunicãrii, urmând ca în acelaºi termen sã predea sau sã trimitã recomandat prin poºtã chitanþa de platã la .................................. .
În conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, contravenientul se poate angaja sub semnãturã sã achite la ..........., în cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenþiei, jumãtate din minimul
amenzii prevãzute de actul normativ pentru fapta sãvârºitã.
În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silitã, conform
Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor ºi Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Împotriva procesului-verbal de constatare ºi a rezoluþiei de aplicare a contravenþiei se poate
face plângere în termen de 15 zile de la data comunicãrii acestora, care va fi depusã împreunã
cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenþiei la organul care a aplicat sancþiunea.
Prezentul proces-verbal conþine douã pagini ºi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care
unul se lasã în primire la ..........................................
...........................................................
(semnãtura organului care a aplicat sancþiunea)

Am luat cunoºtinþã.
Contravenient,
............................................Ò
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47. Anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
”ANEXA Nr. 2

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI

Instituþia ..........................................
PROCES-VERBAL

de constatare a condiþiilor igienico-sanitare
Astãzi .......................... 200 .....
Subsemnatul ......................................, îndeplinind funcþia de .................................. la Inspecþia
Sanitarã de Stat ......................., însoþit de ..........................., îndeplinind funcþia de ........................
la ................................, în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ....................., cu
sediul în judeþul ................., localitatea ...................., str. ........................... nr. ..........., bl. ...........,
sc. ..........., ap. ..........., pendinte de ..........................., cu sediul în localitatea ...............................,
str. .................... nr. ..........., în prezenþa domnului/doamnei ......................., în calitate de ................,
am constatat urmãtoarele: ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
În urma celor constatate ºi în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenþa
de sãnãtate publicã se aplicã mãsuri ºi se formuleazã urmãtoarele prescripþii ºi recomandãri: ......
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Prezentul proces-verbal conþine ........... pagini ºi a fost întocmit în douã exemplare, dintre
care unul rãmâne la ........... .
Organul constatator,
......................................

Am primit originalul.
......................................Ò

48. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:
”Art. II. Ñ Prezenta ordonanþã va intra în vigoare la 30 de

zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I, datã la care orice dispoziþie contrarã se abrogã.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 31 mai 2002.
Nr. 344.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 98/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor la normele legale de igienã ºi sãnãtate publicã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 98/1994
privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele legale de igienã ºi
sãnãtate publicã ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 mai 2002.
Nr. 484.
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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 106
din 2 aprilie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995
privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
excepþie ridicatã de Ligia Botezatu în Dosarul nr. 333/2000
al Tribunalului Neamþ Ñ Secþia comercialã ºi contencios
administrativ.
La apelul nominal a rãspuns Banc Post Ñ Sucursala
judeþului Neamþ, reprezentatã prin consilier juridic Gigel
Mihãilã, lipsind autorul excepþiei ºi celelalte pãrþi, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Banc Post solicitã respingerea excepþiei
de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, susþinând cã
dispoziþiile de lege criticate nu încalcã prevederile constituþionale.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate, considerând cã dispoziþiile
art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, nu contravin
prevederilor art. 15 alin. (2) ºi ale art. 134 alin. (2) lit. a)
teza întâi din Constituþie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 august 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 333/2000, Tribunalul Neamþ Ñ Secþia comercialã ºi contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã,
excepþie ridicatã de Ligia Botezatu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã prevederile art. 44 ºi 45 din Legea
nr. 64/1995, republicatã, prin care se conferã administratorului sau lichidatorului judiciar posibilitatea de formulare a
acþiunii în anulare a actelor prezumat frauduloase, încheiate
de debitor cu diferite persoane anterior deschiderii procedurii prevãzute de Legea nr. 64/1995, contravin dispoziþiilor

art. 15 alin. (2) ºi ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi din
Constituþie. Se argumenteazã cã textele de lege criticate ar
institui ”o cauzã de nulitate necunoscutã pãrþilor la data
încheierii actelor juridiceÒ ºi, prin urmare, ”s-ar consacra o
aplicare retroactivã a legiiÒ. Totodatã autorul excepþiei considerã cã prin prevederile art. 44 ºi 45 din Legea
nr. 64/1995, republicatã, ”se instituie un climat de instabilitate în domeniul raporturilor juridice, încãlcându-se astfel
prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi din Constituþie,
privind obligativitatea asigurãrii de cãtre stat a libertãþii
comerþuluiÒ.
Tribunalul Neamþ Ñ Secþia comercialã ºi contencios
administrativ, exprimându-ºi opinia cu privire la excepþia
de neconstituþionalitate, apreciazã cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile legale criticate nu contravin
prevederilor constituþionale invocate de autorul excepþiei.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului pentru a-ºi exprima punctele de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor aratã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În argumentarea
acestui punct de vedere se susþine cã: ”situaþiile reglementate în art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995 privesc posibilitatea existenþei unor contracte încheiate cu încãlcarea
condiþiei esenþiale a cauzei licite ºi morale, deci a unor
acte frauduloase, sancþiunea aplicatã unui astfel de act
fiind nulitatea absolutã, ceea ce nu înseamnã însã o
încãlcare a dispoziþiilor constituþionale referitoare la neretroactivitatea legiiÒ; art. 134 din Constituþie reglementeazã
”libertatea comerþului în ce priveºte fiecare comerciant,
libertate ce se poate asigura numai prin împiedicarea exercitãrii abuzive a activitãþii de comerþ de cãtre toþi comercianþiiÒ.
Guvernul apreciazã cã prevederile legale criticate nu
contravin dispoziþiilor constituþionale ale art. 15 alin. (2) ºi
ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi.
Preºedintele Senatului nu a transmis punctul sãu de
vedere cu privire la excepþia de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþii prezente, concluziile
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
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Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din
13 decembrie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, dispoziþii care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 44: ”Administratorul/lichidatorul poate introduce la
tribunal acþiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate
de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori
deschiderii procedurii.Ò;
Ñ Art. 45: ”(1) Administratorul/lichidatorul poate introduce
la tribunal acþiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale cãtre terþi ºi pentru restituirea de
cãtre aceºtia a bunurilor transmise ºi a valorii altor prestaþii
executate, realizate de debitor prin urmãtoarele acte:
a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani
anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizãrile în
scop umanitar;
b) operaþiuni comerciale în care prestaþia debitorului
depãºeºte vãdit pe cea primitã, efectuatã în cei 3 ani anteriori
deschiderii procedurii;
c) acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii,
cu intenþia tuturor pãrþilor implicate în acestea de a sustrage
bunuri de la urmãrirea de cãtre creditori sau de a le leza în
orice alt fel drepturile;
d) acte de transfer de proprietate cãtre un creditor pentru
stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacã
suma pe care creditorul ar putea sã o obþinã în caz de faliment
al debitorului este mai micã decât valoarea actului de transfer;
e) constituirea ori perfectarea unei garanþii reale pentru o
creanþã care era chirografarã, în cele 120 de zile anterioare
deschiderii procedurii;
f) plãþile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de
zile anterioare deschiderii procedurii, dacã scadenþa lor fusese
stabilitã pentru o datã ulterioarã deschiderii procedurii.
(2) Urmãtoarele operaþiuni comerciale, încheiate, în anul
anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi
juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, sã fie anulate
ºi prestaþiile recuperate, dacã sunt în paguba intereselor
creditorilor:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deþinând cel
puþin 20% din capitalul societãþii comerciale, atunci când debitorul este respectiva societate în comanditã, respectiv o societate în nume colectiv;
b) cu un acþionar deþinând cel puþin 20% din acþiunile debitorului, atunci când debitorul este respectiva societate pe
acþiuni;
c) cu un administrator, director sau un membru al organelor
de supraveghere ale debitorului societate pe acþiuni;
d) cu orice altã persoanã fizicã ori juridicã, deþinând o
poziþie dominantã asupra debitorului sau activitãþii sale;
e) cu un coindivizar asupra unui bun comun.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã
aceste dispoziþii legale contravin urmãtoarelor prevederi
constituþionale:
Ñ Art. 15. alin. (2): ”Legea dispune numai pentru viitor,
cu excepþia legii penale mai favorabile.Ò;
Ñ Art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi: ”Statul trebuie sã
asigure:
a) libertatea comerþului [É].Ò
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1. Referitor la prima criticã de neconstituþionalitate privind încãlcarea principiului neretroactivitãþii legii, consacrat
de art. 15 alin. (2) din Constituþie, Curtea constatã cã
aceasta este neîntemeiatã.
Examinarea prevederilor art. 44 ºi 45 din Legea
nr. 64/1995, republicatã, impune concluzia cã acestea nu
sunt norme de drept substanþial, deoarece prin intermediul
lor nu s-a instituit ”o cauzã de nulitateÒ cu înþelesul de
motiv, astfel cum susþine autorul excepþiei, în al cãrei temei
actele juridice urmeazã sã fie invalidate, cu titlu de
sancþiune, ci norme de drept procesual, întrucât prevãd
condiþiile de exercitare a dreptului material la acþiune în
nulitate, în aceastã materie, în temeiul unei cauze de nulitate de aplicaþie generalã. Este vorba de art. 948 ºi 966
din Codul civil, potrivit cãrora cauza, în înþelesul de scop,
constituie una dintre condiþiile de validitate a actului juridic,
iar ilicitatea acestuia antreneazã nulitatea sa.
Orice act juridic fraudulos Ñ indiferent dacã obiectul
fraudei este un interes public sau privat Ñ are o cauzã ilicitã. Altfel spus, eficienþa distructivã iremediabilã a fraudei,
în ceea ce priveºte actul juridic afectat, în întregul sãu, se
concentreazã totdeauna la nivelul cauzei, ca o condiþie de
validitate a oricãrui act juridic. Acesta este lipsit de eficienþã juridicã, prin efectul nulitãþii, pentru cã, încheiat în
considerarea unei finalitãþi frauduloase, are o cauzã ilicitã.
Caracterul de norme de drept procesual al articolelor
deduse controlului de constituþionalitate rezultã, de altfel,
din însãºi apartenenþa lor la o lege al cãrei obiect, definit
chiar în titlul sãu, îl constituie ”procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentuluiÒ.
Aºa fiind, susþinerea autorului excepþiei, în sensul cã
dispoziþiile art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995, republicatã,
ar contraveni art. 15 alin. (2) din Constituþie, prin aceea
cã, reglementând o cauzã nouã de nulitate aplicabilã unor
acte juridice anterior încheiate, au caracter retroactiv, este
neîntemeiatã ºi deci nu poate fi primitã.
Curtea mai reþine cã prevederile art. 44 ºi 45 din Legea
nr. 64/1995, republicatã, nu fac decât sã reia, în esenþã,
dispoziþiile art. 39 ºi 40 din redactarea iniþialã a legii, cu o
singurã modificare constând în aceea cã introducerea
acþiunilor în anulare a actelor frauduloase nu mai este de
competenþa judecãtorului-sindic, ci a administratorului sau
lichidatorului judiciar. Aºa fiind, chiar dacã s-ar admite cã
articolele în cauzã ar institui o cauzã de nulitate, aºa cum
susþine autorul excepþiei, oricum nu s-ar putea reþine cã
aceasta era necunoscutã pãrþilor la încheierea actelor juridice supuse invalidãrii, la acea datã fiind în vigoare art. 39
ºi 40, care fuseserã adoptate o datã cu legea în întregul
ei, în anul 1995.
2. Curtea nu poate reþine nici critica privind încãlcarea
dispoziþiilor constituþionale ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza
întâi, în sensul instituirii prin textele legale criticate a unui
climat de instabilitate în domeniul raporturilor juridice, de
naturã sã afecteze libertatea comerþului. Titularul unui drept
este liber sã îl exercite în anumite limite statornicite prin
lege, în aºa fel încât sã nu stânjeneascã drepturile altor
titulari, în egalã mãsurã ocrotite. Sancþionarea abuzului de
drept Ñ dispoziþiile art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995,
republicatã, având o atare finalitate Ñ nu constituie o
îngrãdire a libertãþii comerþului, ci, dimpotrivã, un mijloc juridic eficient de asigurare a acesteia.
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Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ð3,
al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 44 ºi 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Ligia
Botezatu în Dosarul nr. 333/2000 al Tribunalului Neamþ Ñ Secþia comercialã ºi contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 2 aprilie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânãtoare
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 27 din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, republicatã,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind dobândirea
permisului de vânãtoare, prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia de specialitate din cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Asociaþia Generalã a
Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi din România, organizaþiile
vânãtoreºti gestionare de fonduri de vânãtoare, în drept sã
elibereze permise de vânãtoare, vor aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Direcþia de specialitate din cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, precum ºi Asociaþia
Generalã a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi din România,
pentru organizaþiile vânãtoreºti afiliate la aceasta, vor
controla modul în care sunt respectate prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 20 mai 2002.
Nr. 211.
ANEXÃ

REGULAMENT
privind dobândirea permisului de vânãtoare
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Permisul de vânãtoare se elibereazã cetãþenilor români cu domiciliul în România sau cetãþenilor strãini
rezidenþi în România, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) au efectuat un an de stagiaturã;
c) au efectuat o instruire practicã într-un poligon de tir
vânãtoresc;

d) au absolvit examenul de vânãtor, susþinut în faþa unei
comisii de examinare.
Art. 2. Ñ Permisul de vânãtoare se elibereazã doar
membrilor organizaþiilor vânãtoreºti. Acesta se poate
dobândi doar în limita locurilor vacante existente la fiecare
organizaþie vânãtoreascã, stabilite în funcþie de suprafaþa
fondurilor de vânãtoare gestionate de aceasta ºi de zona
geograficã în care se gãsesc fondurile de vânãtoare,
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea
fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996,
republicatã.
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Art. 3. Ñ (1) Numãrul de locuri vacante existente la
fiecare organizaþie vânãtoreascã se va afiºa prin grija conducerii executive a fiecãrei organizaþii vânãtoreºti, cel mai
târziu în preziua examenului.
(2) Numãrul de locuri vacante va fi confirmat, prin
semnãturã, de comisia de examinare.
CAPITOLUL II
Stagiatura
Art. 4. Ñ (1) Candidatul pentru dobândirea permisului
de vânãtoare va solicita în scris conducerii unei organizaþii
vânãtoreºti primirea ca stagiar la o grupã de vânãtori.
Cererea, întocmitã conform modelului prezentat în anexa
nr. 1, la care se anexeazã recomandãrile a 2 membri
vânãtori cu o vechime mai mare de 5 ani, din cadrul organizaþiei vânãtoreºti la care se solicitã înscrierea, depusã la
organizaþia vânãtoreascã, primeºte numãr de înregistrare
din registrul curent de corespondenþã al unitãþii. Cererea se
analizeazã operativ de cãtre conducerea organizaþiei
vânãtoreºti, iar hotãrârea se transmite în scris solicitantului
în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Dacã
cererea a fost aprobatã, în scrisoarea transmisã solicitantului se comunicã denumirea grupei de vânãtori la care a
fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiaturã.
Totodatã, la cererea aprobatã se anexeazã fiºa de stagiaturã întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
(2) Perioada de stagiaturã începe de la data comunicãrii
de repartizare a solicitantului la grupa de vânãtori.
Art. 5. Ñ Numãrul solicitanþilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat.
Art. 6. Ñ În perioada de stagiaturã candidatul va participa, în mod organizat, la acþiunile de pregãtire teoreticã ºi
practicã organizate de organizaþia vânãtoreascã la care
solicitã sã devinã membru, respectiv la un minimum de:
a) 5 zile de lucrãri de gospodãrire a fondului de
vânãtoare;
b) 5 acþiuni de vânãtoare colectivã, îndeplinind succesiv
rolul de gonac ºi de asistent în stand, lângã un vânãtor cu
experienþã;
c) o instruire practicã privind portul ºi mânuirea armei
de vânãtoare, precum ºi la o ºedinþã de tragere cu arma
de vânãtoare la punct fix ºi la talere în poligon.
Art. 7. Ñ Candidatul va prezenta la fiecare acþiune la
care participã fiºa de stagiaturã, pentru a fi completatã de
conducãtorul acþiunii respective.
Art. 8. Ñ Responsabilitatea convocãrii stagiarului la
acþiunile menþionate la art. 6 revine conducerii executive a
organizaþiei vânãtoreºti pentru acþiunile prevãzute la lit. c)
ºi organizatorului grupei pentru acþiunile prevãzute la lit. a)
ºi b).
Art. 9. Ñ (1) Pentru studenþii ºi absolvenþii unei instituþii
de învãþãmânt superior care au studiat disciplina de
vânãtoare în cadrul programului de învãþãmânt, pentru personalul cu atribuþii de serviciu în domeniul cinegetic pe o
perioadã de minimum un an, pentru foºtii vânãtori care
s-au retras la cerere dintr-o organizaþie vânãtoreascã în
ultimii 5 ani, precum ºi pentru rezidenþii în România pe o
perioadã mai mare de un an se echivaleazã perioada de
stagiaturã prevãzutã la art. 4, dacã în þara de origine
aceºtia sunt vânãtori de cel puþin un an.
(2) Pentru candidaþii prevãzuþi la alin. (1) fiºa de stagiaturã prevãzutã la art. 7 va fi înlocuitã, dupã caz, cu:
a) adeverinþã eliberatã de instituþia de învãþãmânt superior, în cazul studenþilor, din care sã rezulte cã au susþinut
examen la disciplina de vânãtoare;
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b) copie de pe diploma de absolvire ºi/sau de pe foaia
matricolã, în cazul absolvenþilor unei instituþii de învãþãmânt
superior care au studiat în cadrul programului de
învãþãmânt vânatul ºi vânãtoarea;
c) copie de pe cartea de muncã din care sã reiasã
îndeplinirea atribuþiilor în domeniul cinegetic pe timp de
minimum un an;
d) adeverinþã eliberatã de organizaþia vânãtoreascã de
la care s-au retras, pentru foºtii vânãtori, prin care sã se
ateste cã retragerea din organizaþia vânãtoreascã a fost
fãcutã la cerere;
e) copie tradusã ºi legalizatã de pe permisul de
vânãtoare al rezidenþilor în România.
CAPITOLUL III
Organizarea ºi desfãºurarea examenului
A. Programarea examenului
Art. 10. Ñ (1) Examenul pentru dobândirea permisului
de vânãtoare se organizeazã anual, la aceeaºi datã ºi în
acelaºi loc pentru toate organizaþiile vânãtoreºti cu sediul
în acelaºi judeþ, conform aprobãrii autoritãþii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(2) În situaþia în care organizaþiile vânãtoreºti cu sediul
în municipiul Bucureºti solicitã examinarea unui numãr mai
mare de 100 de candidaþi/organizaþie, examenul se poate
organiza separat pentru fiecare organizaþie vânãtoreascã.
Art. 11. Ñ (1) Programarea examenului se va face în
urma analizei propunerilor organizaþiilor vânãtoreºti interesate, transmise în scris de acestea, prin intermediul
Asociaþiei Generale a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi din
România, la autoritatea publicã centralã care rãspunde de
silviculturã.
(2) Organizaþiile vânãtoreºti care nu solicitã organizarea
examenului pânã la data de desfãºurare a acestuia, pentru
judeþul în care îºi au sediul, pierd acest drept în anul
respectiv.
Art. 12. Ñ Autoritatea publicã centralã care rãspunde
de silviculturã va comunica Asociaþiei Generale a
Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi din România data care a
fost aprobatã pentru organizarea examenului în fiecare
judeþ, iar Asociaþia Generalã a Vânãtorilor ºi Pescarilor
Sportivi din România va transmite organizaþiilor vânãtoreºti
în cauzã planificarea, acestea urmând sã comunice în timp
util celor interesaþi, direct, prin propriul avizier, ºi prin
mass-media, data la care vor fi susþinute examenele.
Art. 13. Ñ Organizaþiile vânãtoreºti interesate de
susþinerea examenului în cadrul unui judeþ vor stabili de
comun acord locul de organizare ºi desfãºurare a examenului, având obligaþia de a suporta eventualele cheltuieli
ocazionate de desfãºurarea acestuia.
B. Înscrierea candidaþilor pentru examen
Art. 14. Ñ (1) Fiecare candidat care solicitã participarea la examen va depune dosarul de examen la sediul
organizaþiei vânãtoreºti la care doreºte sã devinã membru.
Acest dosar trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu
urmãtoarele documente:
a) cererea prin care se solicitã înscrierea în cadrul unei
organizaþii vânãtoreºti, întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) recomandãri de la 2 vânãtori cu o vechime mai mare
de 5 ani, membri ai organizaþiei vânãtoreºti la care a efectuat stagiatura;
c) comunicarea, din partea conducerii organizaþiei
vânãtoreºti la care solicitã înscrierea, privind repartizarea
solicitantului la grupa de vânãtori;
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d) fiºa medicalã întocmitã conform modelului prevãzut
de reglementãrile în domeniu, din care sã rezulte cã este
apt fizic ºi psihic sã posede permis de armã;
e) comunicare de la organele de poliþie (certificat de
cazier judiciar), din care sã rezulte cã are dreptul la permis
de armã;
f) fiºa de stagiaturã, întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 2, sau, dupã caz, unul dintre documentele prevãzute la art. 9 alin. (2);
g) adeverinþa de efectuare a instruirii în poligon, întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
h) copie de pe actul de identitate, iar în cazul
rezidenþilor în România, copie de pe actul prin care se
atestã rezidenþa mai mare de un an;
i) caracterizarea adunãrii generale a grupei, datã ulterior
efectuãrii stagiaturii, care poartã sau nu, dupã caz, viza
comitetului filialei de vânãtoare;
j) aprobarea statutarã de înscriere la examen a rezidenþilor în România.
(2) Dosarul de examen se înregistreazã în registrul
curent de corespondenþã al organizaþiei vânãtoreºti cu cel
puþin 10 zile înainte de organizarea examenului.
(3) La depunerea dosarului existenþa tuturor documentelor prevãzute la alin. (1) se certificã, sub semnãturã, de
conducerea executivã a organizaþiei vânãtoreºti sau de un
împuternicit al acesteia.
Art. 15. Ñ Prezentarea incompletã a dosarelor
prevãzute la art. 14 ºi/sau întocmirea vicioasã a documentelor solicitate conduce la neparticiparea titularilor acestora
la examen.
Art. 16. Ñ Pe o perioadã de maximum un an de la
data intrãrii în vigoare a prezentului regulament documentele prevãzute la art. 14 alin. (1) lit. a) ºi f) pot fi întocmite
ºi conform altor modele decât cele prevãzute în anexele
nr. 1 ºi 2, dacã exprimã îndeplinirea aceloraºi condiþii.
C. Examinarea candidaþilor
Art. 17. Ñ Examinarea candidaþilor se face de o comisie de examinare, folosindu-se teste tip grilã conþinând 30
de întrebãri ºi posibile rãspunsuri preformulate.
Art. 18. Ñ Comisia de examinare are urmãtoarea componenþã:
Ñ 2 reprezentanþi ai autoritãþii publice centrale care
rãspunde de silviculturã;
Ñ 2 reprezentanþi ai Asociaþiei Generale a Vânãtorilor
ºi Pescarilor Sportivi din România;
Ñ un reprezentant al instituþiilor de învãþãmânt superior
de specialitate.
Art. 19. Ñ Comisia de examinare se întruneºte la data,
ora ºi locul stabilite pentru susþinerea examenului.
Convocarea delegatului instituþiei de învãþãmânt superior se
face prin grija Asociaþiei Generale a Vânãtorilor ºi
Pescarilor Sportivi din România.
Art. 20. Ñ Comisia de examinare îºi poate desfãºura
activitatea în prezenþa a minimum 3 membri, dintre care
cel puþin câte un reprezentant al autoritãþii publice centrale
care rãspunde de silviculturã ºi, respectiv, al Asociaþiei
Generale a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi din România.
Art. 21. Ñ Comisia de examinare are urmãtoarele
atribuþii:
a) verificã dosarele candidaþilor, existente la organizaþiile
vânãtoreºti în vederea susþinerii examenului, prezentate de
conducerile executive ale acestora;
b) întocmeºte lista candidaþilor care pot participa la examen ºi o face publicã prin afiºare cu cel puþin 30 de
minute înainte de ora programatã pentru desfãºurarea
examenului;

c) legitimeazã candidaþii, pe baza actului de identitate,
la intrarea acestora în sala de examinare;
d) stabileºte testele tip grilã care se vor folosi pentru
examen;
e) distribuie testele ºi prezintã modul de desfãºurare a
examenului;
f) stabileºte timpul de examinare;
g) anuleazã testele candidaþilor care încearcã sã copieze sau copiazã rãspunsurile la întrebãri;
h) eliminã din sala de examinare candidaþii care nu îºi
pot completa singuri testele, precum ºi candidaþii cetãþeni
strãini care nu cunosc limba românã ºi apeleazã la traducãtori neautorizaþi de Ministerul Justiþiei;
i) verificã fiecare lucrare, punctând în mod
corespunzãtor rãspunsurile date, considerându-i candidaþi
”promovaþiÒ, în limita locurilor disponibile, pe primii clasaþi
care au rãspuns corect la minimum 20 de întrebãri;
j) întocmeºte procesul-verbal de examinare în 3 exemplare, dintre care un exemplar revine reprezentanþilor autoritãþii publice centrale care rãspunde de silviculturã, un
exemplar reprezentanþilor Asociaþiei Generale a Vânãtorilor
ºi Pescarilor Sportivi din România ºi un exemplar reprezentantului instituþiei de învãþãmânt superior. Organizaþiile
vânãtoreºti interesate iau în copie câte un exemplar al
procesului-verbal de examinare.
Art. 22. Ñ Candidaþii declaraþi ”respinºiÒ mai pot susþine
un singur examen în urmãtorii 2 ani, recunoscându-li-se
stagiatura, fiind însã necesare depunerea unei cereri de
reexaminare ºi reactualizarea documentelor prevãzute la
art. 14 lit. d), e) ºi g).
Art. 23. Ñ (1) Documentele de examen sunt constituite
din:
a) dosarele candidaþilor;
b) testele grilã corectate ºi semnate de comisie;
c) lista cu candidaþii ”promovaþiÒ ºi ”respinºiÒ;
d) copie de pe procesul-verbal de examinare, semnat
de comisia de examinare.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) se pãstreazã la
sediile organizaþiilor vânãtoreºti, pentru eventuale verificãri
efectuate de organele de control.
D. Soluþionarea contestaþiilor
Art. 24. Ñ (1) Eventualele contestaþii privind rezultatul
examenului pentru dobândirea permisului de vânãtoare se
pot depune, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data
desfãºurãrii examenului, la sediile organizaþiilor vânãtoreºti
unde s-a solicitat înscrierea.
(2) Organizaþiile vânãtoreºti au obligaþia sã înainteze
contestaþiile primite, împreunã cu testele grilã corectate, la
autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, în
vederea soluþionãrii acestora, oprindu-se totodatã o copie
de pe aceste teste.
(3) Constestaþiile se soluþioneazã în termen de 15 zile
de la data primirii lor, de cãtre o comisie constituitã din:
a) directorul organismului distinct în domeniul cinegetic
din cadrul autoritãþii publice centrale care rãspunde de
silviculturã sau un împuternicit al acestuia;
b) preºedintele executiv al Asociaþiei Generale a
Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi din România sau un împuternicit al acestuia;
c) un reprezentant al unei instituþii de învãþãmânt superior de specialitate, altul decât cel care a fost în comisia
de examinare.
(4) Comisia prevãzutã la alin. (3) îºi poate exercita
atribuþiile în prezenþa a minimum 2 din cei 3 membri ai
sãi.
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Art. 25.
candidatul
urmând sã
locurilor de

Ñ În cazul în care contestaþia este admisã,
care a formulat-o va fi declarat ”promovatÒ,
i se elibereze permisul de vânãtoare în limita
membru vânãtor rãmase vacante.
CAPITOLUL IV
Eliberarea permisului de vânãtoare

Art. 26. Ñ Permisul de vânãtoare se elibereazã de
cãtre organizaþiile vânãtoreºti licenþiate în condiþiile legii
doar pentru candidaþii declaraþi ”promovaþiÒ la examenul
pentru dobândirea permisului de vânãtoare, cel mai
devreme la 25 de zile dupã data desfãºurãrii examenului,
cu respectarea strictã a prevederilor Legii nr. 103/1996,
republicatã, ºi în conformitate cu prevederile statutare ale
fiecãrei organizaþii vânãtoreºti.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 27. Ñ (1) Candidaþii care nu s-au putut prezenta,
din motive temeinic justificate, la examenul organizat de
organizaþia vânãtoreascã la care au solicitat sã devinã
membri (boalã, doveditã cu documente, plecãri în
strãinãtate etc.) se pot prezenta, pentru susþinerea examenului la o datã ulterioarã, într-un alt judeþ, numai cu
aprobarea autoritãþii publice centrale care rãspunde de

silviculturã ºi a Asociaþiei Generale a Vânãtorilor ºi
Pescarilor Sportivi din România.
(2) În situaþiile prevãzute la alin. (1), la dosarul candidaþilor pentru dobândirea permisului de vânãtoare, pe
lângã aprobarea prevãzutã la alin. (1) se adaugã copii de
pe documente oficiale care sã ateste imposibilitatea prezentãrii la examen la data programatã pentru judeþul în
care candidatul trebuie sã se prezinte.
Art. 28. Ñ Tematica pentru examenul privind dobândirea permisului de vânãtoare cuprinde:
a) reglementãri legale în vigoare în domeniul cinegetic
ºi al armelor de foc ºi muniþiilor;
b) Statutul Asociaþiei Generale a Vânãtorilor ºi
Pescarilor Sportivi din România ºi statutul organizaþiei
vânãtoreºti în care se solicitã înscrierea;
c) noþiuni privind biologia, ecologia, etologia speciilor de
vânat ºi boli ale acestora;
d) noþiuni privind organizarea ºi practicarea vânãtorii;
e) noþiuni de eticã vânãtoreascã;
f) noþiuni de balisticã;
g) noþiuni de chinologie.
Art. 29. Ñ Bibliografia minimã pentru examenul privind
dobândirea permisului de vânãtoare se pune la dispoziþie
celor interesaþi de conducerea executivã a organizaþiilor
vânãtoreºti.
Art. 30. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament

Înregistrat la:
..........................................
(organizaþia vânãtoreascã)

Nr. .............. din .................
Se aprobã.
............................
(conducãtor executiv)
CERERE

Subsemnatul ..........................................., cetãþean .........................., fiul lui .............................
ºi al ..................................., nãscut în anul .............., luna ............................, ziua ..........., în localitatea ............................................., judeþul ................................., domiciliat în ......................................,
str. ................................... nr. ........, bl. ........, sc. ......., ap. ......., judeþul/sectorul ........................,
posesor al actului de identitate ............., seria ............. nr. ......................, eliberat de ......................
la data de ......................, cod numeric personal ................................, de profesie ..............................,
angajat la ................................ în funcþia de .............................., vã rog sã îmi aprobaþi înscrierea,
în condiþiile legii, ca membru vânãtor al organizaþiei vânãtoreºti ............................................................
pentru dobândirea permisului de vânãtoare.
Am luat cunoºtinþã de prevederile statutului organizaþiei vânãtoreºti ..........................................,
pe care mi-l însuºesc ºi mã oblig sã îl respect necondiþionat.
Declar pe propria rãspundere cã nu mã aflu în nici una dintre situaþiile prevãzute de Legea
fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, republicatã, ºi de Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ºi al muniþiilor, care sã îmi interzicã obþinerea permisului de vânãtoare
ºi, respectiv, a permisului de armã.
Telefon acasã ............................
Telefon la serviciu ...............................
Alte modalitãþi de contactare .....................

Data
...........................

Semnãtura
..............................
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ANEXA Nr. 2
la regulament

Organizaþia vânãtoreascã
.......................................
Grupa de vânãtori
.......................................

Se aprobã.
............................
(conducãtor executiv)
FIªA DE STAGIATURÃ

a domnului ....................................
Data începerii stagiaturii ...................
Fondul de vânãtoare .............................
Organizator de grupã ...........................
Nr.
crt.
0

Data

Denumirea activitãþii
la care a participat

Documentul în care
se regãseºte activitatea
(proces-verbal, autorizaþie
de vânãtoare etc.)

Aprecierea
activitãþii
candidatului

Semnãtura
conducãtorului
acþiunii

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Candidat,
................................

Organizator de grupã,
................................
ANEXA Nr. 3
la regulament

Organizaþia vânãtoreascã
........................................
Nr. ................/..................
ADEVERINÞÃ

Se adevereºte prin prezenta cã domnul/doamna ......................................., fiul/fiica lui ....................... ºi al/a
......................, cod numeric personal .............................., domiciliat/domiciliatã în ..............................................................,
posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ........... nr. .........., eliberat/eliberatã de ........................ la data de
..................., a efectuat la data de .............................. o ºedinþã de tragere cu arma de vânãtoare la þintã fixã ºi la talere
în poligonul ...................................., obþinând calificativul foarte bine/bine/satisfãcãtor.
Cu aceastã ocazie domnul/doamna a fost instruit/instruitã ºi cu privire la portul ºi mânuirea armei de vânãtoare.
S-a eliberat prezenta adeverinþã spre a-i servi la completarea dosarului pentru înscriere la examenul privind
dobândirea permisului de vânãtoare.
Data
...............................

Conducãtor executiv,
............................................
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