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Lege privind prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Capitolul [ 

Dispoziţii generale 

Art. 1 - Scopid legij 

(1) Prin prezenta 1'ege se instituie cadrul legal pentni prevenirea, combaterea Si distrugerea 
brrruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia. 

(2) Scopul legii îl cânstituie reducerea impactului negativ pa care îl are buruiana ambrozia asupra 
sănătăţii populaţiei; prin instituirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii, combaterea şi 
distrugerea acesteia. 



Art. 2 - Definitii 

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: 

a) teren infestat - imobil-teren, intravilan sau extravilan, proprietate publică sau privată, 
inclusivi cele aferente drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, 
sistemelor de irigalii şi bazinelor piscicole pe suprafaţa căntia este confirmată prezenţa 
buruienii ambrozia; 

b) teren infestat din ariile naturale protejate - teren infestat, cc se încadrează în prevederile 
art. 4 pct. 18 din Ordonanţa de urgeniă a Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, on 
modifrcările şi comptetările ulterioare; 

c) deţinător - persoană ftzică sau juridică de drept pubtic sau privat care deţine în proprietate 
sau în folosinţă un teren în baza unui titlu sau care utilizează un teren în baza unui titlu, 
administrator al drumurilor pubtice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor 
de irigalii şi at bazinelor piscicole; 

d) operator economic - persoană frzică sau juridică autorizată care prestează, conform legii, 
serviciul de distrugere a buruienii ambrozia de pe terenurile infestate. 

Art. 3 - Principii 

Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele: 

a) eficienţa şi eftcacitatea măsurilor pentm obţinerea de rezultate maxime prin 
gestionarea resurselor existente; 

b) previzibilitatea măsurilor de combatere, prin stabilirea unei metodologii cu 
aplicabilitate generală şi ciclică; 

c) adaptabilitatea măsurilor aplicate ca efect al tegii, în funcţie de evoluţia anuală în 
teritoriu a răspândirii buruienii ambrozia; 

d) alocarea şi cheltttirea judicioasă a banului public în implementarea prevederilor 
prezentei legi; 

e) responsabilizarea deţinătorilor, prin instituirea în sarcina acestora a obligaţiei de a 
distruge buruiana ambrozia; 



O responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale desemnate, prin 
instituirea obligaţiei acestora de a interveni în mod subsidiar faţă de obligaţiile 

deţinătorilor, în vederea distrugerii buruienii ambrozia, într-o manieră proactivă, pe întreg 
parcursul procesului de combatere a bruuienii ambrozia, pentru realizarea obiectivului de 
protecţie a sănătăţii publice. 

Art. 4 - Sfera de cuprindere a legii 

(1) Prevenirea răspândirii, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia prin măsuri specifice, în 
sensul prezentei legi, constituie obligaţii ale deţinătorilor şi, în subsidiar, ale autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

(2) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), deţinătorii, respectidautorităţile administraţiei 
publice locale realizează acţiuni de distrugere a buruienii ambrozia în conformitate cu metodele 
stabilite prin Normele Metodologice, în mod periodic, pe toată perioada de vegetaţie a acesteia. 

(3) Măsurile pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia, instituite prin 
prezenta loge, sunt aplicabile terenurilor intravilane şi extravilane, proprietate publică şi privată. 

(4) Măsurile pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia de pe terenurile 
infestate din ar ile naturale protejate se,stabilesc prin plamrl de management al ariei naturale 
protejate. 

Capitolul II 

institulii şi organisme de specialitate cu atribuţii în combaterea buruienii ambrozia 

Art. 5 - Comisia naţională pentru ambrozie 

(1) La nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se constituie, prin ordin de ministru, 
Comisia naţională pentru ambrozie, având un număr maxim de 9 membri, numită în continuare 
Comisia naţională, şi are rol decizional. 

(2) Comisia naţională are în componenţă, cu drept de vot, specialişti în domeniul fitosanitar, 
respectiv în alte domenii stabilite prin Normele metodologice la prezenta lege, în proporţie de eel 



puţin o treime din numărul total de membri, precum şi funcţionari din cadrul aparatului 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(3) Comisia naţională este coordonată de către unul dintre membrii acesteia, numit prin ordinul 
ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , în calitate de preşedinte. 

(4) Comisia naţională are următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi actualizează P1anul pentru combaterea buniienii ambrozia şi coordonează 
punerea în aplicare a acestuia; 

b) stabileşte aplicarea în concret a procedurilor de distnigere a buruienii ambrozia stabilite prin 
Normele metodologice; 

c) creează mijloacele pentru identificarea, raportarea şi înregistrarea prezenţei buruienii ambrozia 
pe terenuri; 

d) realizează şi coordonează campania de informare şi conştientizare cu privire la buruiana 
ambrozia, 

e) realizează materiale pentru instruirea membrilor comisiilor locale în domeniul combaterii 
buruienii ambrozia; 

f) monitorizează continuu situaţia din teritoriu, prin analizarea datelor primite de la comisiile 
judeţene şi generează rapoarte către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

g) estimează costurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 12 - 18 
justifică din punt de vedere tebnic şi economic fiecare categorie de costuri; 

h) dispune once alto măsuri pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Plan. 

şi 

Art. 6 - Comisiile judeţene pentru ambrozie 

(1) La nivelul judeţelor se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia judeţeană pentru 
ambrozie, numită în continuare Comisia judeţeană. 

(2) Comisia judeţeană are în componenţă funcţionari publici din cadrul Direcţiei judeţene pentru 
Agricultură, având un număr maxim de 6 membri. 

(3) Comisia judeţeană are următoarele atribuţii: 

a) monitorizează punerea în aplicare a Planului la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
aflate în circumscripţia sa; 

b) centralizează rapoartele elaborate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale aflate în 

circumscripţia sa, în vederea transmiterii acestora către Comisia naţională; 



c) efectuează controale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale aflate în eircumscripţia sa 

pentru constatarea situaţiei de fapt; 

d) constată contravenţiile şi sesizează organele competente în vederea dispunerii sancţiunilor 

prevăzute de lege; 

e) dispune oricare alte măsuri pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Plan. 

Art. 7 - Comisiile locale pentru ambrozie 

(1) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primar, respectiv prin preşedintele Consiliului 
Judeţean, constituie Comisia locală pentru ambrozie, numită în continuare Comisia locală. 

(2) Comisia locată are în componenţă funcţionari publici din cadrul aparatului administrativ al 
unitătii administrativ-teritoriale. 

(3) Comisia loeală are următoarele atribuţii: 

a) asigură punerea în aplicare a Planului la nivel local; 

b) realizează periodic, pe întreaga durată de vegetalie a buruienii ambrozia, verificări in teren 
pentru a constata situalia de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 

c) dispune măsuri in vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 16 - 18; 

d) constată şi aplică sancţiunilc prevăzute de loge; 

e) raportează informaţiile constatate în teren; 

f) dispune oricare alte măsuri pentru atingerea obiectivelor prevăzute in Plan. 

Art. 8 - Unităţile administrativ teritoriale 

Unităţile administrativ-teritoriale, prin primar, respectiv prin preşedintele Consiliului Judeţean, 
au următoarele obligaţii: 

a) gestionează, la nivet local, fondurile destinate distrugerii buruienii ambrozia; 

b) implementează, la nivel local, campania de informare şi conştientizare; 

c) informează cetăţenii asupra mijloacelor de semnalare a terenurilor infestate; 

d) dispun măsuri în vederea distrugerii buruienii ambrozia; 



e) dispun oricare alto măsuri pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Plan. 

Art. 9 - Instituţii de ordine şi siguranţă publică 

(1) Poliţia Română, Jandanneria sau Poliţia Locală, după caz, însoţesc, numai la solicitarea 
Comisiei locale, respectiv a Comisiei judeţene, persoanele desemnate, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute la art. 16, respectiv art. 19 alin. (1). 

(2) Poliţia Română, Jandarmeria sau Poliţia Locală, după caz, însoţesc, persoanele desemnate, în 
vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 17 - 18. 

(3) Rolul instituţiilor de ordine şi siguranţă publică prevăzute la aim . (1) şi (2) în procesul de 
prevenire, combatere şi distrugere a bunrienii ambrozia este de a menţine ordinea publică şi de a 
proteja personalul aflat în exerciţiul funcţiunii în timpul aplicării măsurilor stabilite prin 
metodologia de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, acolo undo deţinătonil 
se opune verifrcării terenului, respectiv intervenţiei. 

Art. 10 - Organisme enrol consultativ sau de observare 

La lucrările comisiilor nalională, judeţene şi locale pot participa reprezentanli ai organizaliilor 
neguvernamentale, structurilor asociative ale autoritălilor administraliei publice locale, 
asocia(iilor profesionale, sindicatelor, en rol consultativ, şi reprezentanti ai mass-media, cu rot de 
observatori. 

Capitolul III 

Planul pentru combaterea buruienii ambrozia 

Art. 11 - Elaborarea Planului pentru combaterea buruienii ambrozia 

(1) Comisia naţională elaborează Planul pentru combaterea buruienii ambrozia, numit în 
continuare Plan, prin care stabileşte aplicarea in concret a acţiunilor prevăzute de metodologia de 
prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, într-un calendar determinat, in termen de 
30 zile de la constituirea Comisiei nationale. 

(2) Prin Plan se stabilesc procedurile do distrugere a buruienii ambrozia in funcţie de caracterul 
de teren infestat sau de focar, criteriile de distinciie dintre terenul infestat şi focar, se defineşte 
modul de acţiune raportat la caracterul de focar, gradul de infestare, tipul de sol, condiţiile meteo 
şi once alto criterii relevante, precum şi once alto măsuri necesare pentru punerea in aplicare a 
prevederilor prezentei legi. 



(3) Comisia naţională actualizează Planul, on de câte on este necesar, inclusiv prin devansarea 
calendarului de activităţi în funcţie de sehimbările climatice şi alţi factori relevanţi, devansarea 
aplicându-se în mod corespunzător întregului Plan. 

(4) Metodologia de prevenire, combatere şi distrugere a buniienii ambrozia, în continuare 
Metodotogia, reprezintă ansamblul de proceduri la dispoziiia instituţiilor şi organismelor descrise 
la Capitolul II pentru stabilirea acţiunilor concrete şi adecvate şi este aprobată prin Norme 
Metodologice. 

(5) Comisia naţională poate colabora, pe bază de protocoale, cu alte instituţii sau autorităţi 
publice on persoane juridice de drept privat, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege. 

Art. 12 - Instruirea membrilor comisiilor locale 

(1) Comisia naţională realizează materiale în format scris şi audio-video pentru instruirea 
membrilor comisiilor locale în domeniul combaterii buruienii ambrozia, în terinen de 30 de zile 
de la constituirea Comisiei naţionale, în format scris şi audio-video şi le publică pe pagina web a 
Ministerului Agricutturii şi Dezvoltării Rurale. 

(2) Unităiile administrativ-teritoriale facilitează pregătirea Comisiei locale, în baza materialelor 
prevăzute la atin. (1), în vederea identificării şi combaterii bm-uienii ambrozia. 

Art. 13 - Harta interactivă a focarelor si terenurilor infestate 

(1) În vederea raportării şi înregistrării ambroziei pe terenuri, Comisia naţională creează în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o hartă interactivă în format (IIS a 
focarelor şi a terenurilor infestate, numită în continuare harta, care va fi disponibilă pe pagina 
web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(2) Harta reprezintă o bază de date naţională cu situaţia centralizată a focarelor şi terenurilor 
infestate şi îndeplineşte următoarele funcţii: 

a) constituie o arhivă multianuală a informaţiilor privind starea, persistenţa şi evoluţia 
infestării terenurilor cu buruiana ambrozia; 

b) pune la dispoziţie date pentru calcularea eficienţei măsurilor implementate; 
c) fundamentează ajustarea Planului anual, facilitează dezvoltarea de predicţii şi justifică 

alocarea de resurse în vederea implementării Planului; 
d) asigură transparenţa datelor şi comunicarea acestora in timp real între comisiile locale, 

judeţene şi Comisia naţională; 

(3) Harta este utilizată pentru înregistrarea geospaţială şi vizualizarea focarelor şi a terenurilor 
infestate, in baza datelor transmise către Comisia naţională. 



Art. 14 - Actualizarea hărtii 

(1) Identificarea geospatială a focarelor şi a terenurilor infestate se realizează de către specialişti 
desemnati de Comisia natională şi de către comisiile locale. 

(2) Comisia natională poate colabora, pe bază de protocoale, cu unitătile de învătământ superior 
şi institutele de cercetare, în vederea îndeplinirii atributiei prevăzute la aim . (1), teza I. 

(3) Comisia natională creează, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un 
punt de contact unic undo persoane fizice sau juridice pot sesiza prezenta buruienii ambrozia 
telefonic şi prin poştă electronică. 

(4) Comisia natională, prin persoanele desenmate, introduce în sistemul hărtii interactive, în 
termen de maxim 3 zile de la primire, datele comunicate de către: 

a) institutii sau autorităti publice 
on persoane juridice de drept privat, în condiţiile art. 11 

alin. (5); 
b) Comisia judeteană; • 
c) persoane fizice sau juridice, în baza sesizărilor formulate potrivit procedurii prevăzute la 

alin. (3). 

(5) Harta este vizibilă în timp real publicului. 

Art. 15 - Campania de informare şi conştientizare 

(1) Comisia naţională realizează şi coordonează anual, începând cel târziu cu data de 1 februarie 
o campanie de informare şi conştientizare cu privire la buruiana ambrozia şi la măsurile de 
prevenire, combatere şi distrugere a acesteia, numită în continuare campanie. 

(2) În vederea îndeplinirii atributiei prevăzute la aim . (1), Comisia natională publică pe pagina 
web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale materialele de informare şi conştientizare, 
până la o dată stabilită in Plan. 

(3) Materialele prevăzute la alin. (2) sunt transmise de către Comisia judeteană unităţilor 
administrativ-teritoriale de pe raza sa de actiune in termen de 5 zile de la data prevăzută la aim . 
(2). 

(4) Campania este implementată la nivel local de către unitătile administrativ-teritoriale. 

(5) Campania se realizează prin, fără a se limita la: 

a) publicarea pe pagina web a Ministenrlui Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a hărtii 
interactive; 

b) realizarea unei broşuri de informare care va fi publicată pe pagina web a fiecărei unităti 
administrativ-teritoriale; 



c) realizarea de materiale de informare pentru a fi afişate la sediul. fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale; 

d) anunţuri şi spoturi de informare în mass-media; 
e) modele de afrşe, dispoziţii şi anunţuri care srmt distribuite unităţilor 

administrativ-teritoriale cu posibilitatea ca acestea să le adapteze în funcţie de nevoi. 

Art. 16 - Îndeplinirea obligaţiilor de către deţinători 

(1) Comisia locală realizează verificarea în teren în vederea identificării terenurilor infestate şi 
întocmeşte an raport, pe care îl înaintează Comisiei judeţene. 

(2) Comisia judeţeană centralizează rapoartele întocmite de comisiile locale din circumscripţia sa 
în baza verifcării prevăzute la aim . (1) şi le transmite în termen de 24 de ore de la primire 
Comisiei naţionale, care actualizează harta în termen 3 zile de la primirea rapoartelor. 

(3) Pe baza hărţii actualizate, Comisia locală emite somaţii deţinătoritor, în vederea distrugerii 
buruienii ambrozia, Cu excepţia terenurilor at căror deţinător este unitatea 
administrativ-teritorială, caz în care somaţiile vor Ii emise de către Comisia judeţeană, cu termen 
de conformare de 10 zile de la comunicarea somatiei. 

(4) În cazul conformării înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (3), deţinătorul poate 
comunica îndeplinirea obligaţiilor prin depunerea unei notificări la sediul unităţii 
administrativ-teritoriale sau prin transmiterea acesteia prin poştă electronică. 

(5) După expirarea termenului prevăzut la aim . (3), respectiv după primirea notificării prevăzute 
la alin. (4), Comisia locală efectuează controale pentru a verifica dacă deţinătorii i-au îndeplinit 
obligaţiile prevăzute în somaţie, cu excepţia terenurilor al căror deţinător este unitatea 
administrativ-teritorială, undo controlut se va efectua de către Comisia judeţeană 

(6) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de către deţinător, Comisia locală, respectiv Comisia 
judeţeană, întocmeşte un proces-verbal de verifrcare, constatare şi aplicare a sancţiunii 
contravenţionale, aplicând sancţiunile prevăzute la art. 26 alin. (1), respectiv art. 26 aim . (2). 

(7) În urma acţiunii prevăzute la aim . (2), Comisia locală, respectiv Comisia judeţeană, 
întocmeşte o listă separată cu terenurile infestate ale căror deţinători nu şi-au îndeplinit 
obligaţiile prevăzute la art. 4 aim . (1) şi (2) şi o transmite către conducătorul unitătii 
administrativ-teritoriale pentrn îndepţinirea atribuţiei prevăzute la art. 17. 

(8) Comisia judeţeană centralizează de la comisiile locale din circumscripţia sa listele prevăzute 
la alin. (7) şi le transmite Comisiei naţionale în termen de 24 de ore de la primire, care va 
actualiza harta în ten on de 3 zile de la primirea informaţiilor. 

Art. 17 - Obligaţia unităţilor administrativ-teritoriale de a interveni asupra terenurilor infestate 



(1) În cazul terenurilor infestate ale căror deţinători nu au putut fi somaţi potrivit art. 16 alin. (3), 
unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află terenul procedează la distrugerea buruienii 
ambrozia, în termen de 10 zile de la constatarea imposibilităţii de somare, pe cheltuiala 
deţinătorului. 

(2) În cazul terenurilor infestate ale căror deţinători au notifrcat unitatea administrativ-teritorială 
conform art. 25 alin. (2), unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află terenul 
procedoază la distrugerea buruienii ambrozia, în tormen de 10 zile de la constatarea 
imposibilităţii deţinătorilor de a-şi îndeplini obligaţia. 

(3) În cazul terenurilor infestate ale căror deţinători, în urma somaţiei prevăzrrte la art. 16 alin. 
(3), nu i-au îndeplinit obligaţiile prevăzuto de prezenta loge, unitatea administrativ-teritorială pe 
raza căreia se află . terenul procedează la distrugerea buruienii ambrozia, pe cheltuiala 
deţinătorului, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de conformare a deţinătorului. 

(4) În cazul terenurilor infestate aflate pe domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi 
ale căror deţinători nu i-au îndeplinit obligaţiile prevăzuto de prezenta lege, unitatea 
administrativ-teritorială care este propriotarul terenului procedează la distrugorea buruienii 
ambrozia, pe cheltuiala deţinătorului, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de 
conformare a deţinătorului. 

(5) În cazul terenurilor infestate aflate pe domoniul public al statului şi ale căror deţinători nu 
şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzuto de prezenta loge, Consiliul Judeţean, cu participarea 
primăriei pe raza căreia se află terenul infestat, procedează la distrugerea buruienii ambrozia, pe 
cheltuiala deţinătorului, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de conformare a 
deţinătorului. 

(6) Cheltuielile pontru distrugerea buruionii ambrozia angajate de către unitatea administrativ 
teritorială în baza alin. (1) - (5) şi art. 17 alin. (1) sunt avansate cu venituri din Fondul naţional, 
urmând a fi recuperate potrivit art. 24 şi art. 25. 

Art. 18 - Procedura de distrugere a buruienii ambrozia 

(1) Distrugerea buruienii ambrozia de pe terenurile infestate potrivit art. 17 se realizează de către 
operatori economici desemnaţi de unitatea administrativ-teritorială, prin primar, respectiv prin 
preşedintele consiliului judeţean, sau do către persoane autorizato desemnate din cadrul 
personalului propriu al unităţii administrativ-teritoriale, cu notificaroa prealabilă a deţinătorilor. 

(2) Oporatorul economic desemnat să distrugă buruiana ambrozia, respoctiv persoanele 
autorizate din cadrul porsonalului propriu al unităţii administrativ-teritoriale, însoţite de 
instituţiile de ordine publică şi siguranţă naţională conform art. 9 şi do un membru desenmat din 
Comisia locală, au acces liber pentru exercitarea competenţelor specifrce, în conditiile legii. 



(3) Procedura de autorizare a persoanelor fizice şi a operatorilor economici în vederea distrugerii 
buruienii ambrozia este reglementată prin Normele metodologice. 

(4) Procedura de pătrundere pe imobilele proprietate publică, respectiv privată, în vederea 
identificării terenurilor infestate şi a focarelor, respectiv pentru distrugerea buruienii ambrozia, 
este reglementată prin Normele metodologice. 

Art. 19 - Verificarea îndeplinirii obligaţiilor de către unităţile administrativ-teritoriale 

(1) Comisia judeţeană efectuează controale pentru a verifica dacă rmităţile administrativ - 
teritoriale i-au îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 17. 

(2) Comisiajudeţeană sesizează prefectului neconformarea unităţilor administrativ-teritoriale la 
prevederile art. 17, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 26. 

Art. 20 - Reluarea procedurii de distrugere 

În cazul în care Comisia locală constată reapariţia buruienii ambrozia, Comisia locală, Comisia 
judeţeană, respectiv unitatea administrativ-teritorială vor relua procedurile aferente conform 
obligaţiilor prevăzute la art. 16 - 18. 

Art. 21 - Accesul pe terenurile infestate . 

Deţinătorii au obligaţia de a permite accesul liber reprezentanţilor Comisiei locale, Comisiei 
judeţene, precum şi persoanelor indicate la art. 9 şi art. 18 aim . (1), pentru efectuarea verificărilor 
în teren în vederea identificării focarelor şi a terenurilor infestate, a controalelor, respectiv a 
distrugerii ambroziei, astfel cum sunt prevăzute la art. 16 - 18. 

Art. 22 - Transparenţa datelor 

Comisia raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurate situaţia din teritoriu 
menţionând numărul delinătorilor de terenuri infestate care i-au îndeplinit obligaţiile prevăzute 
de lege, numărul sancţiunitor aplicate, numărul terenurilor infestate, acliunile de distrugere 
întreprinse, autorii acestor acţiuni, sumele recuperate conform art. 24, precum şi rezultatul 
acţiunilor întreprinse, până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an, şi publică informaţiile 
pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 



Art. 23 - Finanţarea combaterii ambroziei 

(1) Pentru finanţarea acţiunilor prevăzute la art. 12 - 18 se constituie Fondul naţional pentru 
combaterea buruienii ambrozia, numit în prezenta lege Fondul naţional, din creditele bugetare 
aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din 
sumele rambursate de către unităţile administrativ-teritoriale ca urmare a recuperării de la 
deţinători a cheltuielilor ocazionate în conformitate cu art. 17. 

(2) Fondul naţional se gestionează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(3) Sumele aferente Fondului naţional se virează Comisiei naţionale, respectiv unităţilor 
administrativ teritoriale ca sume defalcată Cu destinaţie specială şi Sc utilizează conform legii. 

(4) Ministerul Agricutturii şi Dezvottării Rurale alocă bugetelor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale fmanţare din fondul naţional pentru reatizarea acţiunilor prevăzute la art. 
12 - 18, potrivit criteriilor stabitite prin normele metodologice. 

(5) Procedura de avansare a sumelor anuale pentru realizarea acţiunilor prevăzute la art. 12 - 18 
este reglementată prin Normele metodologice. 

Art. 24 - Recuperarea cheltuielilor avansate din fond 

(1) Sumele rezultate din distrugerea ambroziei potrivit art. 17 se recuperează in termen de 30 de 
zile de la data notificării delinătorului de către unitatca administrativ-teritorială. 

(2) În cazal in care deţinătorul nu efectuează plata în termenul prevăzut la alin. (1), suma 
datorată este creanţă bugetară şi se recuperează de la acesta de către organele fiscale competente 
ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modifrcările şi completările ulterioare. 

(3) Sumele încasate conform alin. (1) - (2) se constituie venit la Fondul prevăzut la art. 23 alin. 
(1). 

(4) Peritni neplata la scadenţă a obligaţiilor prevăzute la aim . (2), deţinătorul datorează obligaţii 

fiscale accesorii care se calculează şi se comunică de către organele fiscale'competente ale 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015. 

(5) Procedura de recuperare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (2) este reglementată prin 
Normele metodologice. 



Art. 25 - Facilităti fiscale 

(1) Pot benefrcia de facilităţi frscale în vederea stingerii totale sau parţiale a obligaţiilor 
prevăzute la art. 24 aim . (1) - (2), munai în condiţiile aim . (2) şi (4), deţinătorii persoane fizice 
care se află în cel puţin una din următoarele situaţii: 

a) le este stabilit, prin dispozilie scrisă a primanilui, dreptul la un vent minim garantat 
acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifrcările şi 
completările ulterioare; 

b) simt membri ai unei familii beneficiare de alocalie pentru suslinerea familiei acordată în 
baza Legii nr. 277/2010 privind alocalia pentru suslinerea familiei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) nu au venituri proprii; 
d) sunt membri ai unei familii al cărei venit mediu net lunar pe membru de familie este mai 

mic decât valoarea indicatorului social de referinlă (ISR) prevăzut de Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forlei de mtmcă. 

(2) Deţinătorii persoane fizice care se află in imposibilitatea totală sau parţială de a îndeplini 
obligaţia prevăzută la art. 4 şi se află in una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) pot notifica 
unitatea administrativ-teritorială, in termen de 10 zile de la comunicarea somaţiei prevăzute la 
art. 16 aim . (3), în vederea solicitării intervenţiei unităţii administrativ-teritoriale pentru 
distrugerea buruienii ambrozia, precum şi a solicitării unei facilităţi fiscale pentru stingerea totală 
sau parţială a obligaţiilor, in condiţiile legii. 

(3) În unna notifrcării prevăzute la alin. (1), unitatea administrativ-teritorială procedează la 
distrugerea buruienii ambrozia, in condiţiile prezentei legi. 

(4) Deţinătorii persoane fizice care nu au putut fi somaţi conform prevederilor prezentei legi, se 
află în imposibilitatea totală sau parţială de a îndeplini obligaţia prevăzută la art. 4 şi se află in 
una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) pot notifica unitatea administrativ-teritorială, în vederea 
solicitării unei facilităţi fiscale pentru stingerea totată sau parţială a obfigaţiei, in condiţiile legii. 

(5) Ministenil Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte, prin ordin de ministru, metodologia 
de stingere a obligaţiilor, procedura de alocare şi cuantumul facilităţii fiscale prevăzute la aim . 
(2) şi (4).



Capitolul IV 

Sanctiuni 

Art. 26 - Neîndeplinirea obligaţiilor de către deţinători 

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 10.000 lei fapta 
deţinătorului de a nu proceda la distrugerea buruienii ambrozia în urma fiecăreia dintre somaţiilc 
prevăzute la art. 16 alin. (3), cu excepţia cazului în care deţinătorul nu a putrrt fi somat, conform 
art. 17 alin. (1). 

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum egal cu o treime din venitul 
net lunar încasat de conducătorul instituţiei, fapta deţinătonilui unitate administrativ-teritorială 
de a.nu proceda la distrugerea buruienii ambrozia de pe terenurile proprietate publică sau privată 
aflate in deţinerea sa, in urma fiecăreia dintre somaţiile prevăzutc la art. 16 alin. (3), conform 
obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) teza I. 

(3) În vederea individualizării sancţiunilor, se vor lua în considerare suprafaţa de teren infestat 
sau focar, precum şi alto criterii reglementate prin norme metodologice. 

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează at amendă de la 5001a 2.000 lei fapta dcţinătorului 
de a nu permite accesul liber persoanelor îndreptăţite prin loge pentru efectuarea verificărilor în 
teren in vederea identificării focarelor şi a teremrrilor infestate, a controalelor, respectiv a 
distrugerii buruienii ambrozia. 

(5) Membnil desemnat din Comisia locală constată şi dispune sancţiunile prevăzute la alin. (1) şi 
(4). 

(6) Membrul desenmat din Comisia judeţeană constată şi dispune sancţiunile prevăzute la alin. 
(2) 

Art. 27 - Neîndeplinirea obligaţiilor de către membrii comisiilor 

(1) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii nerespectarea prevederilor art. 
11 alin. (1) şi (3), art. 14 alin. (5). 

(2) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 492 alin. (3) lit. b) - d) din 
Codul administrativ, nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (4), art. 12 alin. (1), art. 13 
alin. (1), art. 14 alin. (1) -(5), art. 15 alt. (1) -(3) şi alin. (5), art. 16, art. 19- 20. 

Art. 28 - Neîndeplinirea obligaţiilor de către unităţile administrativ-teritoriale 



(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10001a 3000 lei nerespectarea de 
către primar, respectiv preşedintele Consiliului judeţean, a prevederilor art. 12 aim . (2), art. 15 
aim . (4), art. 17 şi art. 20. 

(2) Membrul desemnat din Comisia judeţeană constată şi dispune sancţiunile prevăzute la aim . 
(1)• 

Art. 29 - Destina}ia sumelor provenite din amenzi 

Sumele provenite din amenzi se fac vent la Fondul naţional pentru combaterea buruienii 
ambrozia în cotă de 50%, diferenţa revennd uretăţii din care face parte agentul constatator şi va 
fr repartizată pentm dotarea cu mijloace specifice activităţilor din domeniu. 

Capitolul V 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 30 - Intrarea în vigoare a legii 

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 100 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, 
Partea I, cu excepţia a art. 31 aiin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în 
Montorul Oficial al Românei, Partea I, a prezentei legi. 

(2) Comisiile prevăzute la art. 5 - 7 se constituie în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 
legii. 

Art. 31 - Dispoziţii tranzitorii 

(1) În termen de 90 de zile de la publicarea în Montoml Oficial a prezentei legi, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate 
prin hotărâre a Guvernului. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii 
ambrozia, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

Această lege a fast adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 din Constituţia României, republicată. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor Preşedintele Senatului 
ION-MARCEL CIOLACU ROBERT CAZANCIUC 


