GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrozia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 6 din Legea nr.62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii
ambrozia prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data 1 ianuarie 2019, cu excepția art. 6 și 18 din anexă, care
intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM MINISTRU
Vasilica-Viorica DĂNCILĂ
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ANEXĂ
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
Art. 1 Scopul prezentelor norme îl reprezintă instituirea unor măsuri de prevenire, combatere și
distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia.
Art. 2 Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează
primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an,
când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.
Art. 3 – (1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza
teritorială a unităților administrativ teritoriale se efectuează de către autoritățile publice locale, prin
agenții agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora.
(2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile publice locale întocmesc
centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator.
(3) Autoritățile publice locale transmit centralizatorul Instituției Prefectului și direcțiilor pentru
agricultură județene, respectiv a municipiului București, până cel târziu la data de 25 mai a fiecărui an.
Art. 4 Instituția Prefectului transmite o somație către toți proprietarii sau deţinătorii de terenuri,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai
bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 2, până cel târziu la data de 5 iunie a fiecărui an.
Art. 5 – (1) Verificarea respectării obligațiilor din somație de către proprietarii sau deţinătorii
de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia se
face de către Comisia mixtă, denumită în continuare Comisia, constituită prin ordin al prefectului.
(2) Comisia duce la îndeplinire prevederile art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrozia, denumită în continuare legea și cele din prezentele norme metodologice.
(3) Comisia este formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu,
direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face
controlul.
(4) Președinția și secretariatul Comisiei se asigură de către direcțiile pentru agricultură
județeană, respectiv a municipiului București.
Art. 6 – (1) Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor
pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului creează pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare a
buruienii ambrozia.
(2) În vederea elaborării textului paginii speciale, instituțiile prevăzute la alin. (1) contribuie cu
informații referitoare la recunoașterea morfologică a plantei aflată în diferite faze de vegetație, modul
de înmulțire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătății populației, afecțiunile cauzate, cu
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recomandările de specialitate, precum și prezentarea metodelor de prevenire, combatere și distrugere a
buruienii.
(3) Instituțiile prevăzute la alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine, precum și prin alte
unități cu care colaborează, asigură diseminarea textului paginii speciale către autoritățile publice
locale și instituția prefectului.
(4) Elaborarea paginii speciale și postarea acesteia pe site-ul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății se realizează până la data de
30.10.2018 și se diseminează potrivit alin. (3) până la finalul anului 2018.
Art. 7 Instituțiile prevăzute la art. 6 alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine,
autoritățile publice locale și/sau parteneri locali, desfășoară anual campanii de informare și
conștientizare cu privire la buruiana ambrozia și pun la dispoziția proprietarilor sau deţinătorilor de
terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigaţii şi ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia.
Art. 8 – (1) Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii
ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată,
distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci
și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.
(2) Metodele prevăzute la alin. (1) se aplică potrivit recomandărilor specialiștilor din cadrul
direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.
(3) Autoritățile publice locale supraveghează aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1), pe toată
perioada de vegetație.
Art. 9 În situația în care proprietarii sau deținătorii de terenuri persoane fizice se află în
imposibilitatea aplicării metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia din
cauza unor situații excepționale, cum sunt cu titlu de exemplu: persoanele vârstnice, persoanele cu
afecțiuni medicale care au indicația medicală de evitare a efortului fizic, litigii privind deținătorul
legal, decese, responsabilitatea privind combaterea buruienii ambrozia revine autorităților publice
locale pe a căror rază teritorială este situat terenul infestat.
Art. 10 Comisia verifică proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de
construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigaţii şi ai bazinelor piscicole, în prezența acestora, după caz, constată nerespectarea dispoziţiilor art.
1 din lege şi aplică sancţiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege.
Art. 11 Membrii Comisiei se deplasează în localitățile unde a fost semnalată existența unor
terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situației centralizatoare transmisă de autoritățile
publice locale.
Art. 12 – (1) Comisia efectuează primul control în teren pentru toate localitățile semnalate în
centralizator în perioada 1 iulie - 15 iulie a fiecărui an.
(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1), Comisia constată nerespectarea
prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor
publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, aceasta
întocmește un proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale,
denumit în continuare proces-verbal, aplicând sancțiunea "Avertisment".
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(3) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.
3, din care, un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza
căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne Comisiei.
Art. 13 – (1) Comisia efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienților
sancționați cu sancțiunea "Avertisment" în perioada 16 – 31 iulie a fiecărui an.
(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1), Comisia constată nerespectarea
prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor
publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, după
caz, sancționați cu "Avertisment", aceasta încheie un nou proces-verbal și aplică sancțiunile prevăzute
de art. 3 alin. (2) din lege, în trei exemplare originale.
(3) La cel de-al doilea control, Comisia realizează imagini video/foto datate și relaționate cu indicatori
stabili din locație și cu suprafețele infestate, care se arhivează.
(4) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, odată cu procesul-verbal i se
comunică şi înştiinţarea de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.
(5) După primirea procesului-verbal și a înștiințării de plată, contravenientul achită amenda în contul
deschis la trezorerie de primărie, pe raza căreia s-a constatat contravenția, în conformitate cu
precizările specificate în procesul-verbal.
(6) Secretariatul Comisiei înregistrează seriile și numerele proceselor verbale cu sancțiunile aplicate,
precum și a înștiințărilor de plată într-un registru special, la sediul direcției pentru agricultură
județeană, respectiv a municipiului București.
Art. 14 Comisia transmite în fiecare an un raport de activitate către Instituția Prefectului
privind numărul de persoane fizice sau juridice care au respectat prevederile legii, situația persoanelor
care au fost sancționate cu avertisment, precum și a celor sancționate cu amendă, pe localități.
Art. 15 După aplicarea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii
ambrozia, terenurile afectate sunt supravegheate de către autoritățile publice locale pe toată perioada de
vegetație a acesteia.
Art. 16 Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății
sau Instituția Prefectului pot solicita Comisiei efectuarea unor controale tematice suplimentare pe raza
localităților unde a fost semnalată prezența unor focare de infestare a terenurilor cu buruiana ambrozia,
sancțiunile aplicându - se corespunzător prevederilor prezentelor norme.
Art. 17 Acțiunile de informare, verificare, constatare și sancționare se aplică anual în scopul
diminuării ariei de răspândire invazivă, acționându-se până la eradicarea acestei buruieni.
Art. 18 În anul 2018, autoritățile publice locale prin agenții agricoli angajați sau persoanele
desemnate din cadrul acestora, verifică, constată și stabilesc suprafețele de teren cu buruiana ambrozia.
Art. 19 Anexele 1- 4 fac parte integrantă din prezentele norme.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației actuale

Cercetările efectuate au condus la concluzia că speciile de
plante care aparțin genului Ambrosia sunt printre cele mai nocive
plante existente, prin alergiile pe care le produc asupra sănătății
publice.
Dintre acestea, cea mai nocivă și mai răspândită este specia
cunoscută sub denumirea științifică Ambrosia artemisiifolia,
denumită popular în România, în funcție de zonă, Floarea pustei sau
Iarba de pârloagă.
În Europa, este răspândită din Anglia până în Rusia,
constatându-se o invazie concentrată în zona centrală a Europei iar
în România este întâlnită aproape pe întreg teritoriul țării, în special
în partea de vest a țării unde, în ultimii ani, se constată o răspândire
mai accentuată.
Planta este nocivă prin efectul și cantitatea de polen pe care o
răspândește în atmosferă cu ajutorul vântului, afectând sănătatea
omului. Cercetările efectuate în mai multe state europene arată că
polenul eliberat de buruiana Ambrosia artemisiifolia este unul din
factorii principali ai rinitei alergice și reprezintă cauza manifestărilor
severe ale astmului bronșic întâlnit la sfârșitul verii la un număr tot
mai mare de persoane, ce provoacă în special în Ungaria adevărate
epidemii. Datele publicate în Ungaria arată că în unele zone din
această țară, circa o treime din populație suferă, în perioada august
– septembrie, de afecțiuni alergice cauzate de concentrația mare a
polenului în aer, produs de această specie de buruieni.
Rezultatele cercetărilor arată că primele simtome alergice apar
la o concentrație atmosferică de 10 – 29 grăunciori de polen/m³ de
aer iar la o concentrație de peste 30 grăunciori de polen/m³ de aer,
reacțiile sunt tipice bolii iar când concentrația depășește 100
grăunciori de polen/m³ starea de sănătate a persoanelor sensibile se
agravează, stabilindu-se astfel un prag critic de 30 grăunciori de
polen/m³ de aer. O singură plantă poate produce într-un singur sezon
până la un miliard de grăunciori de polen.
Se apreciază faptul că, în ultimii ani în România, această
specie de buruieni începe să se răspândească pe areale din ce în ce
mai mari, constituind un real semnal de alarmă, atât ca urmare a
fenomenului de încălzire globală cauzat de procentul de creștere a
concentrației de dioxid de carbon dar și ca urmare a numărului mare
de grăunciori de polen produși de o singură plantă și eliberați în
atmosferă în timpul verilor călduroase.
Planta este răspândită în special pe terenurile nelucrate, de-a
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lungul căilor ferate, a drumurilor, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigații, bazinelor piscicole, apropierea pădurilor, zone
industriale s.a., fiind o specie de buruieni foarte invazivă.
Această specie de buruieni se poate combate prin lucrări mecanice
(arat, discuit) atunci când se află răspândită pe terenurile agricole,
cosit manual sau mecanic pe celelalte terenuri nelucrate sau aflate în
paragină iar în situația când planta este răspândită sub forma unor
focare izolate se poate distruge prin utilizarea unor unelte adecvate
sau prin smulgere, utilizându-se mănuși de protecție pentru evitarea
iritațiilor. Utilizarea erbicidelor este posibilă numai cu
recomandarea specialiștilor de la direcțiile pentru agricultură
județene în ceea ce provește tipul de erbicid, doza necesară și
momentul aplicării.
11. Transpunere/creare cadru
pentru aplicare legislație
comunitară
2. Schimbări preconizate

Nu este cazul
În ultimii ani, ambrozia a devenit și în România o specie invazivă cu
răspândire în multe areale, iar efectul nociv al acesteia prin
cantitatea mare de polen eliberată a determinat o creștere masivă a
numărului de persoane care au reacții asmatice sau care manifestă
diferite forme alergice severe, cauzând boala numită ”febra de fân”.
Prin crearea cadrului legislativ adecvat se urmărește instituirea unor
măsuri urgente de prevenire, combatere și distrugere a buruienii
ambrozia. Astfel, proiectul de act normativ vizează reglementarea
următoarelor aspecte:
-crearea unei pagini speciale de prezentare a buruienii ambrozia pe
site-ul propriu de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului;
- desfășurarea anuală campanii de informare și conștientizare cu
privire la buruiana ambrozia și punerea la dispoziția proprietarilor
sau deţinătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice,
căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai
bazinelor piscicole de materiale informative cu buruiana ambrozia;
-verificarea, identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia
de pe raza teritorială a unităților administrativ teritoriale se
efectuează de către autoritățile publice locale, prin agenții agricoli
angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora, care
întocmesc un centralizator și îl transmis Instituției Prefectului;
-transmiterea unei somații către toți proprietarii sau deţinătorii de
terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor
de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde
au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, de
către Instituția Prefectului;
- constituirea de comisii mixte formate din specialişti desemnaţi din
cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale
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de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţilor
publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, numite
prin ordin al prefectului, care să ducă la îndeplinire prevederile art. 5
din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
- verificarea respectării obligațiilor din somație de către proprietarii
sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai
bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu
buruiana ambrozia să se facă de către Comisia mixtă;
- efectuarea de controale în teren de către Comisia mixtă și aplicarea
de sancțiuni contravenționale, în perioada de vegetației a buruienii
ambrozia.
Aceste măsuri vor conduce la diminuarea focarelor infestate cu
buruiana Ambrosia artemisiifolia, a cantității de polen eliberată în
atmosferă și implicit o scădere a numărului de persoane cu rinite
alergice.
3. Alte informații

Nu este cazul

Secţiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul

11. Impactul asupra mediului concurențial şi
domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

2.1 Impactul asupra sarcinilor administrative

Nu este cazul

2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici şi
mijlocii

Nu este cazul

3. Impactul social

Prin aplicarea măsurilor de prevenire, combatere și
distrugere a buruienii ambrozia, se va evita instalarea și
răspândirea vegetației invazive și va conduce la
diminuarea numărului de persoane cu reacții asmatice
sau afectate de boala “febra de fân”.

4. Impactul asupra mediului

Efectuarea lucrărilor de prevenire, combatere și
distrugere a acestei specii de buruieni va duce la
diminuarea cantității de polen existent în aerul inspirat
contribuie la îmbunătățirea sănătății publice, precum și
la diminuarea surselor de poluare a aerului cu polenul
alergic răspândit în perioada iulie – septembrie.

5. Alte informații

Nu este cazul
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Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Prin reducerea cantității de polen eliberată în atmosferă în fiecare an în perioada iulie – septembrie, se
reduce numărul cazurilor de îmbolnăviri și implicit, scad cheltuielile spitalicești pentru tratarea
persoanelor efectate. Se înregistrează astfel un impact pozitiv asupra necesarului de fonduri alocate pentru
sănătate de la bugetul de stat, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru Proiectul de act normativ nu necesită elaborarea altor
aplicarea prevederilor proiectului de act acte normative.
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate
în vederea implementării noilor dispoziţii.
11.Compatibilitatea proiectului de act Prezentul proiect de act normativ nu necesită
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor elaborarea altor norme cu impact la nivel
operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în
publice
desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică.
2. Conformitatea proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare

Nu este cazul

3.Măsuri normative necesare aplicării directe Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative şi/sau documente
internaționale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informații

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul a fost propus conform prevederilor art. 6 din
Legea nr. 62/2018 privind combaterea burienii
ambrozia în cadrul grupului de lucru constituit atât din
reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății
cât și din reprezentanți ai organizațiilor de fermieri,
care și-au exprimat acordul pentru ultima formă a
proiectului de hotărâre a Guvernului. Au fost
consultați, de asemenea, și reprezentanți ai unor
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universități agricole și din domeniul cercetării.
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul proiectului
de act normativ

Avizul Comisiei de dialog social este solicitat în baza
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile la
nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de acte normative spre
adoptare.

3. Consultările organizate cu
autorităţileadministraţiei publice locale, în
situaţia în care proiectul de act normativ are
ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005
privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ este afişat pe site-ul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru
consultare

4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale
Permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la domeniile de
activitate aflate în coordonarea
consiliilor
interministeriale permanente.

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c )Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare
Consiliului Legislativ.

Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ
au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.
52/2003 privind transparență decizională.
Acțiunea de informare se face prin postarea pe site-ul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
www.madr.ro.
Proiectul de act normativ a fost supus avizării Comisiei
de dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, nefiind transmise sesizari cu privire
la conținutul prezentului proiect de act normativ.

2.Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,

Pe parcursul implementării proiectului sunt prevăzute
măsuri de informare prealabilă a proprietarilor sau
deținătorilor de terenuri, administratorii drumurilor
5

precum şi efectele asupra
sănătăţiişisecurităţiicetăţenilor sau
diversităţii biologice

publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigații, pădurilor, precum și a
primăriilor, cu privire la obligația de a distruge focarele
infestate cu buruiana ambrozia. Prin aplicarea
măsurilor prevăzute în prezentul act normativ se va
reduce numărul de persoane care contactează alergii
severe în perioada iulie – septembrie, când planta
ambrozia eliberează o mare cantitate de polen în
atmosferă.
Proiectul de act normativ are, pe de o parte o
componentă de prevenție și de informare prin
elaborarea în format electronic a unei pagini de
prezentare a plantei, inclusiv efectele nocive ale
acesteia asupra sănătății populației și pe de altă parte,
prevede că proprietarii sau administratorii terenurilor
pot fi sancționați dacă nu respectă obligativitatea de a
efectua periodic lucrări de întreținere a terenurilor
pentru a distruge buruiana ambrozia, diminuând astfel
răspândirea acesteia și producerea de polen.

3. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea 8 Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţileadministraţiei publice centrale şi
/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelorinstituţiilor
existente

2. Alte informaţii

Pentru implementarea actului normativ, autoritățile
publice locale vor lua măsuri primăvara, de la apariția
vegetației până cel târziu la data de 20 mai al fiecărui
an,
de
identificare
a
focarelor
și
a
proprietarilor/administratorilor de teren. Datele se vor
centraliza și vor fi transmise Instituției Prefectului
fiecărui județ care va lua act de prezență buruienii
ambrozia și localitățile unde este răspândită. Instituția
va emite un ordin prin care se va stabili componența
comisiei mixte de control formată din specialiști ai
direcției pentru agricultură județeană, respectiv a
municipiului București, ai comisariatelor județene ale
Gărzii Naționale de Mediu, ai direcțiilor județene de
sănătate publică și ai autorităților publice locale pe a
cărei rază teritorială se face controlul. Comisia va
verifica, constatata și sancționa, după caz, pe
proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii
lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor
publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde a
fost identificată prezența buruienii ambrozia după ce au
fost somați și informați în prealabil privind
obligativitatea aplicării unor lucrări de prevenire,
combatere și distrugere a acesteia.
Nu este cazul.
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Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrozia, pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Petre DAEA

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL MEDIULUI

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

Graţiela Leocadia GAVRILESCU

Sorina PINTEA

Avizăm favorabil:

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Paul STĂNESCU

MINISTRUL AFACERILOR
INTERNE

Carmen Daniela DAN

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Tudorel TOADER
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Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Funcție persoană
avizatoare
Secretar de Stat

Nume
Prenume
Daniel Dumitru
BOTĂNOIU

Subsecretar de Stat

Maricel Floricel
DIMA

Secretar General

Constantin Ilie
APRODU

Director, Direcția Juridică
Director General,
Direcția Generală Buget
Finanţeşi Fonduri Europene
Director General
Direcția Generală Control,
Antifraudă și Inspecții

Direcţia generală/Direcţia
unde a fost elaborat actul

Data
intrării

Data
avizării

Data
întocmirii

Semnătura

Maria ŞERBAN
Sorin PETRESCU

Nume, Prenume

Ion ROȘU – Director General Adjunct
Viorel MORĂRESCU - Director
Mihaela VARTOLOMEI – Consilier juridic

Serviciul extensie,
consultanță, cercetare,
inovare, formare
profesională

Semnătura

Adela POPESCU

Elena TATOMIR - Director General
Direcția Generală Politici
Agricole

Obs.

Daniela Paula URSU - Șef Serviciu
Maria CIORNEI – Consilier superior
Gheorghe LĂCĂTUȘU – Consilier superior
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Anexa nr. 1
Județul _________________
Localitatea_________________
Anul __________________
Centralizator
cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia
Nr.
crt.

Denumirea localității

Numele
și
prenumele/denumirea
proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri,
administratorilor drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole
unde s-au constatat suprafețe de teren
infestate cu buruiana ambrozia

Primar

Adresa/date de
contact

Scurtă descriere cu
privire la localizare,
grad de răspândire,
mod de combatere

Anexa nr.2
România
Ministerul Afacerilor Interne
Instituția Prefectului - Județul------------------------------------------Adresa--------------------------------------------------------------------------Către ---------------------------------------------------------------------------SOMAȚIE
În urma verificărilor efectuate de către primăria localității---------------------- s-a constatat prezența unor
focare de infestare a terenurilor deținute/administrate de dumneavoastră pe raza acestei unității
administrativ teritoriale, în locația ------------------------------- (se va descrie locația), pentru care urmează
să aplicați metode de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, potrivit prevederilor Legii
nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia și ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr……./2018
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii
ambrozia.
Pentru recunoașterea acestei buruieni, vă transmitem alăturat prezentarea acestei plante și totodată, vă
informăm că puteți consulta site – ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al
Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum și al Ministerului Sănătății. (www.ms.ro).
Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia:
cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte
agricole, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile
agricole, erbicidarea, după caz. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcția
pentru agricultură județeană----------------------------- la telefon_______________________ pentru a
obține infomatiile necesare.
Vă atenționăm că, aveți obligația aplicării unor metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea
buruienii ambrosia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 3 alin (2) din Legea nr. 62/2018.
Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie - 15 iulie se constată faptul că nu ați luat măsurile
specifice de combatere veți fi sancționați cu "Avertisment".
În situația în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici până la
data de 15 iulie a.c. nu ați luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei
buruieni, veți fi sancționați cu amendă contravențională de la 750 lei la 5000 lei în cazul persoanelor
fizice, respectiv de la 5000 lei la 20000 lei în cazul persoanelor juridice.
Aveți obligația să informați în scris primăria pe raza căreia ați efectuat lucrările prevăzute mai sus.

Prefect

Anexa nr.3
Seria…………Nr………
Instituția Prefectului a Județului--------------------------Adresa............................................................................
Telefon.................................fax.....................................
e-mail..............................................................................

PROCES - VERBAL
de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale
nr………………………….încheiat astăzi …………………………..
(ziua, luna, anul, ora)
1. AGENT CONSTATATOR
Comisia mixtă numită prin ordinul Prefectului nr………..din …………………., potrivit prevederilor
art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, având următoarea componență:
Președinte………………………………………………………………………………….
(nume și prenume, reprezentant al Direcției pentru agricultură a
județului…………………..…legitimație/C.I. ………………);
Membrii: - ………………………………………………………………………………………..
(nume și prenume, reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul
județului………………..……legitimație/C.I.………………);
- ………………………………………………………………………………………..
(nume și prenume, reprezentant al Direcției județene de sănătate publică a
județului………………………legitimație/C.I. . …………… );
- …………………………………………………………………………………………
(nume și prenume, reprezentant al Primăriei …………………………………..
Legitimație/C.I. ……………………….).

2.

CONTRAVENIENTUL
a) numele şi prenumele ..............., data şi locul naşterii ...................., domiciliul actual stabil ............,
CNP ............, BI/CI seria .............. nr. ................., eliberat/eliberată de Poliţia ....................... la data
de ..............;
b) persoana juridică ..................., cu sediul în .................., str. ........... nr. .........., bl. .........., sc. .........,
ap. ........., judeţul/sectorul ................., constituită în baza ..............., având codul fiscal .................,
cont nr. ..................., la ..................., reprezentată legal prin domnul/doamna ......................., în
calitate de ............................................, domiciliat/domiciliată în .............., str. .......... nr. ........., bl.

.........., sc. .............., ap. .........., judeţul/sectorul ..................., având BI/CI seria ............ nr. ..............,
eliberat/eliberată de ........................ la data de ..................., CNP ............................
în calitate de .............................,1
3.
OBIECTUL
VERIFICĂRII2...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4.
REALIZARE IMAGINI
FOTO/FILM3..................................................................................................................................................
..................................................................................
5.

CONSTATĂRI ÎN TIMPUL EFECTUĂRII VERIFICĂRII4 – ziua – ora – luna –
anul.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

6.

MĂSURI STABILITE ÎN BAZA VERIFICĂRILOR ȘI CONSTATĂRILOR
prevăzute la art. 3 alin (1) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. Comisia
stabilește AVERTISMENT (după caz, la primul control).

7.

MĂSURI CONTRAVENȚIONALE APLICATE (la următoarele controale):

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018 se aplică
contravenientului..............................................................................................amenda
de
..........................................lei (..............................................................), care se poate achita în termen de
15 zile de la primirea prezentului proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor
contravenţionale, în contul autorității publice locale..........................., în contul de trezorerie al acerstuia
nr...............................deschis la ........................................................................
8.

Contravenientul nu se află de faţă/refuză să semneze sau nu poate lua cunoştinţă despre
conţinutul procesului-verbal (se subliniază cu o linie continuă situaţia aplicabilă), fapt atestat de
martor, domnul/doamna ....................., domiciliat/domiciliată în .............., str. ........... nr. ............, bl.
........, sc. ........., ap. ........., judeţul/sectorul ............, având BI/CI seria .............. nr. ....................,
eliberat/eliberată de .................. la data de .............., CNP ........................ .
Prezentul proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale a fost
încheiat în lipsa unui martor pentru următoarele motive:
.................................
ALTE MENȚIUNI...............................................................................................................

1

Identificați conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

2

Se vor indica actele normative care evidențiază elementele referitoare la obiectul verificărilor și constatărilor

3

Se vor realiza fotografii/filme prin care să se dovedească autenticitatea probelor/recunoașterea locației

4 descrierea faptei; data şi ora comiterii; locul unde a fost comisă; împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii şi pericolului social al
faptei

9.

Documentul doveditor al plății se va trimite recomandat sau va fi prezentat în termen de 15
zile la sediul ............................, pe raza căreia s-a identificat terenul infestat cu buruiana ambrozia, în
acest fel orice urmărire încetând. În caz de neachitare a amenzii/lor se va proceda la executarea silită
conform prevederilor legale.

10. În conformitate cu art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate
achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate
astăzi, ziua ......... luna ......... anul ............., cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii/comunicării procesului-verbal, respectiv suma de ........... lei (adică ...............).
11. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a
sancţiunilor contravenţionale în termen de cel mult 15 zile de la încheierea/comunicarea5acestuia.
Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor
contravenţionale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
12. Prezentul proces-verbal conţine ................. pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare originale, dintre
care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi, ............./va fi comunicat contravenientului în
termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii, un exemplar se va transmite la
primăria pe raza căreia s-a constatat contravenția și un exemplar va rămâne la agentul constatator.

13. OBIECȚIUNI/OBSERVAȚII .............................................................................................
............................................................................................................................................

COMISIA MIXTĂ:
Președinte............................................................
Membrii: ...............................................................
.................................................................
.................................................................
Martor,
................

Contravenient,
..........................

În termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, în situaţia în care
contravenientul este de fată, semnează şi i se înmânează procesul-verbal.
5

În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, în situaţia în
care contravenientul nu este de faţă, nu semnează sau nu poate să ia cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal.

ANEXA nr. 4

Seria ............ nr. .....................
ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
Pentru debitorul:
Numele şi prenumele/Denumirea ......................, cu domiciliul/sediul în localitatea
..................., str. ........... nr. ............., bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. ........., judeţul/sectorul
...................., CNP .................., posesor al CI/BI/paşaport seria ........ nr. ............, eliberat(ă) de
........... la data de ............./înregistrat la registrul comerţului cu nr. ................, CUI
....................., reprezentat de domnul/doamna .................., domiciliat(ă) în localitatea
................, str. .......... nr. .........., bl. ........., sc. ........, et. ......., ap. ...................,
posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ........... nr. ................, eliberat(ă) de ......................
la data de ..............., CNP ...................., în calitate de ................ .
În baza Procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale
seria ............. nr. .............., încheiat în ziua de .......... luna ........... anul ............ la ............,
sunteţi obligat la plata unei amenzi contravenţionale în cuantum de ............. lei (adică
..............), pe care urmează să o achitaţi în contul autorității publice locale........................, ,
deschis la....................
În conformitate cu art. 28 alin. (1) 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, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate
din minimul amenzii prevăzute în actele normative, în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii/comunicării procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor
contravenţionale şi a înştiinţării de plată, respectiv suma de ................ lei (adică ...........).
O copie a documentului doveditor al plăţii va fi prezentată agentului constatator sau va fi
comunicată prin poştă, recomandat, la sediul ...................., adresa........................ în termen de
15 zile de la încheierea/comunicarea procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a
sancţiunilor contravenţionale şi a înştiinţării de plată.
În situaţia în care amenda nu se achită în termen de 15 zile de la data încheierii/comunicării
procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale și însoţit
de prezenta înştiinţare de plată, acesta devine titlu executoriu fără nicio altă formalitate şi se
supune executării silite în condiţiile legii.

Agent constatator,
...............................

Am primit un exemplar al înştiinţării de plată.
.............................
(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

