Drepturi şi obligaţii ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov în
desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale
Nr.
Act normativ
crt.
1. Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Inspectoratului
General pentru Situaţii de
Urgenţă aprobat prin H.G. nr.
1490/2004

2. Regulamentul privind
principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă
profesioniste aprobat prin H.G.
nr. 1492/2004

Drepturi şi obligaţii
ART. 11
Inspectoratul General îndeplineşte, în domeniile de competenţă prevăzute la art. 2, următoarele atribuţii generale:
p) îndrumă, controlează şi coordonează, după caz, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, instituţiile şi unităţile din
subordine, serviciile de urgenţă voluntare, precum şi serviciile de urgenţă private;
v) organizează şi controlează atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotecţie şi
ignifugare, precum şi a celor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor destinate apărării împotriva incendiilor şi
protecţiei civile;
ART. 24
(1) În timpul îndeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General şi cel al structurilor subordonate este învestit
cu exerciţiul autorităţii publice.
(2) În raport cu atribuţiile specifice, personalul are următoarele drepturi şi îndatoriri specifice:
a) să efectueze inspecţii şi controale privind modul de respectare şi aplicare a prevederilor legale;
d) să solicite de la persoanele fizice şi juridice datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor
legale;
f) să sesizeze organele competente, în condiţiile prevăzute de lege, despre infracţiunile constatate în exercitarea
atribuţiilor de serviciu;
g) să constate şi să sancţioneze contravenţiile potrivit competenţei prevăzute de lege;
h) să dispună, potrivit legii, sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau
amenajărilor;
k) să dispună, potrivit legii, suspendarea ori încetarea activităţii instituţiilor şi/sau agenţilo r economici, demolarea
totală ori parţială a construcţiilor afectate grav, precum şi a celor vecine, dacă există pericol de agravare a consecinţelor
unor situaţii de urgenţă;
ART. 11
Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a
prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
j) controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
t) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor
voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
u) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
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Nr.
crt.

Act normativ

3. Legea nr. 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice

4. Legea nr. 252/2003 privind
registrul unic de control

5. Legea nr. 349/2002
pentru prevenirea şi
combaterea efectelor
consumului produselor din
tutun

Drepturi şi obligaţii
ART. 20
(1) Personalul inspectoratului cu atribuţii de îndrumare şi control, precum şi cel de intervenţie sunt învestiţi cu
exerciţiul autorităţii publice.
(2) În raport cu atribuţiile specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să efectueze inspecţii şi controale privind modul de respectare şi aplicare a normelor legale în materie;
b) să elibereze/anuleze avize şi autorizaţii sau să propună, motivat, eliberarea şi anularea avizelor şi autorizaţiilor,
potrivit legii;
c) să îndrume şi să controleze modul de pregătire a populaţiei şi salariaţilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
e) să solicite de la persoanele fizice şi juridice datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor
legale;
f) să stabilească restricţii sau să interzică orice operaţiuni sau lucrări, în scopul prevenirii unor situaţii de urgenţă;
g) să sesizeze, în condiţiile prevăzute de lege, organele competente despre infracţiunile constatate în exercitarea
atribuţiilor de serviciu;
h) să constate şi să sancţioneze contravenţiile, potrivit competenţei prevăzute de lege;
i) să dispună, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, potrivit legii, sistarea unor activităţi, a lucrărilor de construcţii sau
oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor;
ART. 24
(1) Au obligaţia şi dreptul să efectueze controlul, să constate contravenţiile silvice şi să aplice sancţiunile prevăzute în
prezenta lege următorii agenţi constatatori:
g) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situaţii de urgenţă, pentru constatarea contravenţiilor
şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b) şi art. 10 lit. a);
ART. 2
(1) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate
organele de control specializate, în domeniile: financiar- fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii,
protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii
prevăzute de lege.
(2) Evidentierea controalelor în registrul unic de control, prevăzută la alin. (1), se face cu semnăturile reprezentantului
legal al contribuabilului şi organului de control.
ART. 14^1
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a) şi b),
unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului
Afacerilor Interne.
Notă: Potrivit art. 1 din OMAI nr. 106/2018 privind desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii
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Nr.
crt.

Act normativ

Drepturi şi obligaţii
şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative
ART. 1
Se desemnează personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să a plice sancţiuni contravenţionale
prevăzute de acte normative, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin
c) personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă jud eţene/BucureştiIlfov;

6. Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor

7. Legea nr. 481/2004 privind
protecţia civilă

ART. 28
(1) Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activităţi de
reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii
incendiilor şi tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate.
(2) Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită, la nivel central, prin inspecţia de prevenire
şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin
inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriu al
României, potrivit competenţelor.
ART. 30
(7) În situaţia în care se constată pierderea valabilităţii avizului de securitate la incendiu ori lucrările de construcţii au
început fără acest document, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă informează autoritatea care a emis autorizaţia de
construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru a dispune măsurile prevăzute
de lege.
ART. 47
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 45 se fac de către personalul prevăzut la art.
28 alin. (2).
(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă executarea
sancţiunii contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 45 pct. VI.
ART. 24
(2) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este autoritate de reglementare în domeniul protecţiei civile.
(3) Controlul de stat în domeniul protecţiei civile se realizează prin activităţi de reglementare, avizare, autorizare,
atestare, recunoaştere, verificare şi control şi se exercită prin Inspecţia de Prevenire din structura Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor judeţene şi al municipiului
Bucureşti, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întreg teritoriul României.
ART. 77
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul serviciilor de urgenţă profesioniste cu
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Nr.
crt.

Act normativ

8. H.G. nr. 537/2007 privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a
incendiilor
9. H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deşeurilor
periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul României

10. Legea nr. 59/2016 privind
controlul asupra pericolelor de
accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase

11. O.U.G. nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare

Drepturi şi obligaţii
atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în domeniul protecţiei civile, desemnat de
inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi nominalizat de inspectorii-şefi, precum şi de
către persoanele anume desemnate de către conducătorii autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniu.
ART. 3
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor
cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în domeniul apărării împotriva incendiilor,
desemnat conform legii.
ART. 26
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din
cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, alături de
personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor,
Ministerului Sănătăţii Publice sau Ministerului Economiei şi Finanţelor, după caz, conform competenţelor instituţiilor
nominalizate.
ART. 6
(1) Autorităţile competente desemnate la nivel central responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentei legi sunt:
b) Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, reprezentat de către Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU.
(2) Autorităţile competente desemnate la nivel judeţean responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentei legi sunt:
c) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă,
denumite în continuare ISUJ.
(3) Autorităţile competente desemnate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) cooperează şi îşi coordonează activităţile în
vederea aplicării prevederilor prezentei legi.
ART. 24
(2) Constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul
CJGNM şi ISUJ. Pentru nerespectarea prevederilor art. 12 şi 16, constatarea şi aplicarea contravenţiilor se fac doar de
către ISUJ.
ART. 39
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă şi al serviciilor publice comunitare profesioniste cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, anume desemnat de inspectorul general.
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Nr.
Act normativ
crt.
12. O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările
și completările ulterioare

13. O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru
modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.
18/1991

Drepturi şi obligaţii
ART. 15
(2) Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, special abilitaţi,
persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de
prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte
persoane prevăzute în legi speciale.
(3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii
publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor
alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a
Guvernului.
ART. 30
(1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât,
potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală competent.
ART. 15
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) şi f) se fac şi de
către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor de urgenţă
profesioniste.
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Drepturi şi obligaţii ale persoanelor care sunt supuse activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale
Nr.
Act normativ
crt.
1. Legea nr. 59/2016 privind
controlul asupra pericolelor
de accident major în care sunt
implicate substanţe
periculoase

2. Legea nr. 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice
3. Legea nr. 203/2018 privind
măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor
contravenţionale, cu
modificările și completările
ulterioare
4. Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva
incendiilor republicată

Drepturi şi obligaţii
ART. 20
(1) Autorităţile competente cu atribuţii de inspecţie, respectiv CJGNM şi ISUJ organizează un sistem de inspecţii
adaptat tipului de amplasament în cauză, indiferent de primirea raportului de securitate sau a oricărei altei documentaţii
înaintate de operator.
(13) Operatorii au obligaţia să furnizeze autorităţilor competente prevăzute la alin. (1) întreaga asistenţă necesară pentru
efectuarea inspecţiei şi obţinerea oricărei informaţii necesare, în special pentru a permite acestora o evaluare completă a
posibilităţii producerii unui accident major şi determinarea măsurii în care este posibil să crească probabilitatea producerii
unor accidente majore sau al agravării acestora, pregătirea unui plan de urgenţă externă şi luarea în considerare a
substanţelor care, datorită caracteristicilor lor fizice, condiţiilor speciale sau localizării lor, ar putea impune atenţie
suplimentară, în scopul respectării prevederilor prezentei legi.
ART. 29
(1) Plata amenzii se face la casieria ocolului silvic în al cărui teritoriu de competenţă s-a săvârşit contravenţia silvică, la
unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienţii îşi au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autorităţilor
administraţiei publice, atât în numerar, cât şi prin virament.
ART. 22
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute
de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate.

ART. 19
Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:
d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte
documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
ART. 44
(2) Continuarea activităţii, după ce s-a dispus de către organele de control oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor
sau amenajărilor, constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se pedepseşte potrivit art.
348 din Codul penal.
ART. 46
(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.
ART. 47
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Nr.
crt.

Act normativ

5. OG nr. 2/2001 privind
regimul juridic al
contravenţiilor, cu
modificările și completările
ulterioare

Drepturi şi obligaţii
(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă executarea
sancţiunii contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 45 pct. VI.
ART. 28
(1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal,
jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate
în procesul-verbal.
ART. 31
(1) Împotriva procesului- verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen
de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
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