
PROCEDURĂ DE ÎNDRUMARE Şl CONTROL 
         Potrivit Legii prevenirii, pentru contravenţiile menționate mai sus, agenții constatatori din 
cadrul Gărzii Forestiere Focșani nu vor mai aplica amenzi persoanelor fizice şi/ sau juridice la 
prima abatere, ci doar un avertisment, cu condiţia ca aceştia să remedieze neconformităţile 
constatate într-un anumit interval de timp, numit de lege - termen de remediere. 
         Pentru implementarea prevederilor Legii nr. 270/2017 a prevenirii, persoanele cu atribuţii 
de constatare şi sancţionare a faptelor contravenţionale, vor aplica pentru contravenţiile 
prevăzute de Hotărârea de Guvern nr.33/2018, privind stabilirea contravenţiilor care intră sub 
incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, următoarea procedură de îndrumare şi control: 

 Constată faptele de natură contravenţională prevăzute de Hotărârea de Guvern 
nr.33/2018, privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 
270/2017, precum şi a modelului planului de remediere; 

   Verifică în registrul unic de control al persoanei juridice controlate și în evidențele gărzii, 
dacă contravenientul a beneficiat de prevederile Legii prevenirii; 

    În cazul persoanelor care nu sunt obligate să țină registrul unic de control, reglementat de 
Legea nr.252/2003, privind registrul unic de control, agenții constatatori au obligația să 
verifice în evidențele gărzii dacă contravenientul a beneficiat de prevederile Legii 
prevenirii; 

   Îndrumă persoanele controlate, în vederea îmbunătăţirii activităţii verificate, prin 
înlăturarea cauzelor ce generează sau a condiţiilor care favorizează abaterile de la lege; 
rolul de îndrumare a persoanelor controlate se exercită prin indicaţiile şi orientările 
necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale şi pentru aplicarea 
corectă şi unitară a prevederilor legale. Îndrumarea şi asistenţa operatorilor economici 
constau în furnizarea de informaţii cu caracter general, în legătură cu modul în care 
aceştia trebuie să procedeze pentru a se conforma unei obligaţii legale. Despre 
îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, 
arătându-se indicațiile și orientările oferite; 

   Încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, prin care se aplică sancţiunea 
avertismentului, la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 270/2017. În această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale 
complementare; 

   Agenții constatatori au obligaţia să facă menţiuni în registrul unic de control cu privire la 
planul de remediere. Prevederile art.4, din Legea nr.252/2003 rămân aplicabile; 

    Nu se aplică prevederile art.4 și art.5, din Legea prevenirii în cazul neprezentării 
registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate. Prevederile 
art.3, alin.(5), art.(7), lit.b) și art.8, alin.(1), lit.b), din Legea nr.252/2003 rămân 
aplicabile; 

    În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, 
persoanele cu atribuţii de control din cadrul gărzii au obligaţia să reia controlul şi să 
completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi, dacă este cazul, registrul unic de control, cu 
menţiuni privind modalitatea de îndeplinire a măsurilor de remediere dispuse; 

    În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către 
contravenient a obligaţiilor legale, conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul 
acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi 
de aplicare a sancţiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică 
sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât avertisment, cu respectarea 
legislaţiei care stabileşte şi sancţionează fapta contravenţională; 

    Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere şi aplică doar sancţiunea 
avertismentului, în următoarele situații: în cazul în care, în cursul derulării controlului, 
contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală; în cazul în care contravenţia săvârşită nu 
este continuă ( în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale nu durează în timp); 

    Persoanele controlate care săvârșesc fapte sancționate contravențional, cuprinse în 
Hotărârea de Guvern nr.33/2018,  pot beneficia de prevederile Legii prevenirii o singură 
dată într-un termen de trei ani. 

 


