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EXPUNERE DE MOTIVE 

 Lege privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia 

  

1. NECESITATEA PREZENTEI PROPUNERI LEGISLATIVE 



1. Impactul buruienii ambrozia asupra sănătății 

Buruiana ambrozia ( Ambrosia artemisiifolia) are un impact ridicat asupra sănătății.          

Aceasta este cauza alergiilor a aproximativ 500.000 de români[1] , iar la polenul său alergen sunt               

expuși mai mult de 6 milioane de români[2] . Polenul ambroziei induce reacții alergice de la               
concentrații relativ scăzute (5-20 grăuncioare/metru cub de aer) și reprezintă cel mai răspândit             

polen cu impact clinic asupra sănătății în zone mari din Europa și SUA [3] . Indivizii foarte               
sensibili pot fi afectați chiar și de 1-2 grăuncioare de polen/metru cub de aer, însă majoritatea                
reacționează la o concentrație de 10 grăuncioare/metru cub. Mai mult, o singură plantă poate              
produce 1 miliard de grăuncioare de polen în timpul unui singur sezon, iar acestea sunt purtate de                 
cele mai slabe adieri de vânt, fiind identificat polenul la 600 km în largul mării și la 3 km                   
înălțime în atmosferă, ceea ce înseamnă că planta poate produce alergii inclusiv la distanțe mari. 

Există categorii de populație cu un risc de vulnerabilitate crescut la polenul buruienii             

ambrozia. Cel mai îngrijorător aspect, semnalat de Ministerul Sănătății[4] , este că a crescut             
numărul copiilor afectați. De asemenea, studiile au arătat că pacienții afectați cu un istoric al               
bolii de peste 10 ani dezvoltă nu numai forme severe de rinoconjunctivită, ci și de astm bronșic,                 
cu puternic impact negativ asupra calității vieții, mai mult de două treimi din pacienții identificați               
cu rinoconjunctivită alergică sau astm fiind sensibilizați la ambrozie. 

Conform unui articol[5] publicat de 4 cercetători români și care prezintă rezultatele unui             
studiu efectuat pe 1004 persoane ca urmare a expunerii la polenul unor plante puternic alergene,               
din totalul de 774 pacienți care prezentau rinite alergice și sensibilități la polen, 48,8% erau               
sensibili la ambrozie față de 42,63% la fân, 30,98% la pelin negru și <5% la alte plante. De                  
asemenea, în studiu se arată că efectele sensibilizării organismului la polenul ambroziei nu sunt              
observabile pe termen scurt, ele manifestându-se în timp. Același studiu arată că în 1989, 45%               
din persoanele sensibile la ambrozie prezentau simptome ale unor boli respiratorii (rinite și/sau             
astm) la sfârșitul verii. După 5 ani, procentul acestora a crescut la 70% și chiar a ajuns la 99%. În                    
aceeași perioadă de timp procentul persoanelor sensibile la polenul ambroziei care au dezvoltat o              
formă de astm a crescut la 40%. 

Pe lângă toate acestea, buruiana ambrozia are tendința de a se răspândi din ce în ce mai                 
mult în România, creșterea răspândirii acesteia fiind exacerbată de poluare, urbanizare și            
schimbările climatice, schimbarea practicilor agricole și creșterea mobilității populației, iar          
semințele ei pot rezista în sol până la 40 de ani6. Lupta cu Ambrozia este, în consecință, una                  



permanentă, acutizată mai ales în Europa de Est, și doar utilizând un sistem bazat pe date reale și                  
pe proceduri bine puse la punct poate duce la rezultate optime. 

În acest context, considerăm necesară crearea unui cadru legislativ clar pentru instituirea            
unor măsuri pentru prevenirea răspândirii, combaterea și distrugerea acesteia, în mod eficient și             
coordonat, în condițiile în care cadrul legal existent s-a dovedit a fi ineficient. 

  

2. Situația actuală - ineficiența cadrului legal existent 

Analiza eficienței cadrului legal existent a fost realizată pe baza informațiilor obținute de             
la instituțiile publice cu responsabilități în combaterea buruienii ambrozia conform Normelor           
metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, precum și             
în baza sesizărilor transmise de cetățeni. 

Prin intermediul relațiilor instituționale cu autoritățile administrației publice locale,         
precum și cu Direcțiile pentru Agricultură Județeană, care dețin în prezent președinția Comisiilor             
mixte care are rolul de control și sancționare, am identificat o serie de aspecte nefuncționale în                
aplicarea legii și o lipsă de coeziune și coerență la nivel național în abordarea măsurilor de                
limitare pe termen lung a extinderii buruienii ambrozia. Astfel, la mai mult de un an de intrarea                 
în vigoare, efectele acestei legi nu sunt cele scontate, fie din lipsa interesului și a implicării                
instituțiilor responsabile cu aplicarea legii, fie din cauza unor lacune în reglementare. 

Principala problemă a legislației actuale o constituie faptul că responsabilitatea de a            
elimina ambrozia, conform Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, se află            
exclusiv în sarcina proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor          
publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole,              
neîndeplinirea acestei obligații fiind urmată de sancțiuni contravenționale. Cadrul legal existent           
nu reglementează însă posibilitatea de intervenție asupra terenurilor private în cazul nerespectării            
deținătorilor a obligațiilor legale. Astfel, aplicarea unor amenzi (în cazul în care se aplică) devine               
un instrument insuficient, care nu atinge scopul final, acela de a distruge buruiana. 

O altă problemă privind neaplicarea legislației actuale sau ineficiența acesteia o constituie            
faptul că identificarea terenurilor infestate s-a dovedit deficitară. Pe de-o parte, persoanele            
desemnate autoritățile administrației publice locale să identifice terenurile infestate nu și-au           
îndeplinit complet misiunea. Pe de altă parte, legislația actuală nu prevede un instrument care să               
faciliteze identificarea și păstrarea unei evidențe a terenurilor infestate, și nici un mecanism prin              
care cetățenii să sesizeze prezența ambroziei. Astfel, deși anumite primării au declarat că nu au               
identificat terenuri infestate pe raza lor teritorială, cetățenii i-au contrazis ulterior, prin            



intermediul unor mijloace improvizate prin care au semnalat prezența ambroziei cu fotografii sau             

chiar prin crearea unei hărți publice accesibile tuturor[6] . 

O altă dovadă a ineficienței legislației actuale se referă la neîndeplinirea de către unele              
Comisii mixte de la nivel județean, prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.               
62/2018, a obligației de a verifica terenurile infestate și de a sancționa proprietarii. Pe de-o parte,                
acolo unde au fost înființate Comisiile mixte, acestea s-au aflat în imposibilitatea de a verifica               
toate terenurile infestate, din cauza numărului redus de membri raportat la numărul terenurilor             
infestate, precum și din cauza perioadei limitate de timp în care ar fi putut interveni. De exemplu,                 

Comisia mixtă din județul Ilfov a controlat doar 240 de terenuri[7] în perioada 1-15 iulie 2019,                
dintr-un număr total de 987, iar Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov a specificat în adresa               
nr. 5099/01.08.2019 că una din dificultățile întâmpinate a fost „termenul scurt de verificare a              
terenurilor, ținând cont de numărul mare de terenuri infestate”. 

Pe de altă parte, au existat județe în care aceste Comisii mixte nu au funcționat. Conform                

unui răspuns al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale[8] la o întrebare adresată în luna              
septembrie 2019, din cele 40 de ordine de prefect pentru constituirea comisiilor mixte în vederea               
punerii în aplicare a Legii 62/2018, doar 28 de comisii erau funcționale în toată țara. Dincolo de                 
motivele pentru absența unor comisii în foarte multe județe, trebuie să precizăm că în condițiile               

în care studiile[9] ne arată că polenul de ambrozia călătorește pe distanțe foarte mari, de până la                 
600 de km în largul mării și 3 km înălțime în atmosferă, focarele se răspândesc cu ușurință de la                   
o zonă administrativă la alta, astfel absența unei comisii mixte într-un județ nu este justificată. 

Incapacitatea Comisiilor mixte de a acționa se reflectă inclusiv în numărul și cuantumul             
foarte mic al amenzilor aplicate la nivel național (10 amenzi, în valoare de 11.700 lei, conform                
unui răspuns dat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale10). În unele județe, cum ar fi de                

exemplu județul Ilfov, nu a fost aplicată nicio amendă[10] , deși chiar și în luna iulie mai existau                 
terenuri infestate, semn că deținătorii acestora nu și-au îndeplinit obligațiile legale de a distruge              
buruiana. Însă din moment ce Comisiile mixte nu au avut timpul și resursele necesare pentru a                
verifica toate terenurile, este evident că nu au putut fi aplicate nici amenzile corespunzătoare. 

Deși au mai existat inițiative legislative cu intenția de completare a Legii nr. 82/2018              
privind combaterea buruienii ambrozia, toate sunt incomplete și niciuna dintre acestea nu atinge             
problemele de fond identificate în aplicarea legii sau, în cele mai multe cazuri, în neaplicarea               
acesteia. De exemplu, propunerile pentru creșterea cuantumului sancțiunilor contravenționale nu          
ar avea niciun efect în contextul în care responsabilitatea aplicării amenzilor revine unei comisii              



cu număr limitat de membri de la nivel județean, iar sancțiunile contravenționale nu sunt însoțite               
de măsuri de intervenție a autorităților publice pentru distrugerea buruienii. 

  

2. Schimbările preconizate 

Propunerea de față are ca scop construirea unui nou cadru de intervenție, prin impunerea              
elaborării unui plan pentru combaterea buruienii ambrozia și crearea unor organisme           
instituționale dedicate implementării acestuia, atât la nivel central, cât și la nivel local, precum și               
prin asigurarea unor instrumente care să faciliteze comunicarea interinstituțională, în scopul           
eficientizării procesului de implementare a planului. 

1. Clarificarea cadrului instituțional 

Deoarece cadrul instituțional existent s-a dovedit a fi insuficient, întreaga responsabilitate           
de control și sancțiune revenind unei Comisii mixte la nivel județean subdimensionată, am             
considerat necesară crearea unui sistem de organisme descentralizate, pentru a clarifica toate            
procesele, de la identificare, intervenție și sancționare, până la stabilirea unui sistem clar de              
raportare și control pentru fiecare instituție implicată în proces, precum și a unui cadru de               
sancțiuni pentru toate instituțiile și persoanele care au obligații în conformitate cu prezenta lege. 

În acest sens, propunerea legislativă prevede înființarea unor comisii, la nivel național            
(constituită prin ordin de ministru și formată din specialiști), județean (constituite prin ordin al              
prefectului și formată din specialiști de la nivelul Direcțiilor pentru Agricultură Județeană,) și             
local (constituite prin decizia primarului, respectiv a președintelui consiliului județean și formată            
din personalul unității), care vor colabora între ele sau cu alte organisme externe și vor               
întreprinde acțiuni specifice în scopul prevenirii, combaterii și distrugerii ambroziei. 

2. Elaborarea unui plan național pentru combaterea buruienii ambrozia 

În vederea stabilirii unei metodologii și a procedurilor de combatere a buruienii ambrozia             
Comisia națională va avea rolul de a elabora Planul pentru combaterea buruienii ambrozia și de a                
coordona punerea în aplicare a acestuia de către toate organismele prevăzute de lege. Planul va fi                
monitorizat și actualizat funcție de evoluția fiecărui ciclu vegetativ. Considerăm că doar un Plan              
național, creat pe baza datelor empirice, poate direcționa modul de alocare a resurselor umane și               
financiare în mod eficient, în locurile în care este nevoie de ele, poate colecta și gestiona date                 
permanent actualizate pentru evaluarea rezultatelor și poate astfel calibra acțiunile următorului           
plan de eliminare a ambroziei. 

3. Intervenția la nivel local - crucială 



În logica descentralizării, responsabilitatea principală de identificare a terenurilor         
infestate, control, sancționare, precum și distrugere a ambroziei, se va afla la nivel local, și nu la                 
nivel județean așa cum se întâmplă în prezent, cu excepția identificării focarelor, care se poate               
face prin colaborarea Comisiei naționale cu organisme externe. Astfel, comisiile locale vor            
identifica terenurile și le vor verifica periodic, urmând a soma proprietarii în vederea distrugerii              
buruienii ambrozia, iar unitățile administrativ-teritoriale vor aplica sancțiunile deținătorilor care          
nu și-au îndeplinit obligațiile și vor interveni pe terenurile acestora în scopul distrugerii             
ambroziei. 

Intervenția unităților administrativ-teritoriale pe terenurile infestate în vederea distrugerii         
buruienii ambrozia este un alt element de noutate instituit de prezenta propunere. Astfel, deși              
principiul responsabilității deținătorilor de a distruge buruiana ambrozia rămâne esențial, acesta           
se extinde unităților administrativ-teritoriale în situații specifice în care deținătorii, din diverse            
motive, nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de lege. În acest fel se va asigura distrugerea               
ambroziei în vederea atingerii scopului principal al legii - acela de a proteja sănătatea publică.               
Acest principiu este însoțit de un mecanism de finanțare a intervenției, printr-un fond constituit              
la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și de recuperare a cheltuielilor de la              
deținători, cu excepția situațiilor în care deținătorii se află în imposibilitatea justificată de a              
achita cheltuielile, caz în care sunt prevăzute facilități fiscale. 

Intervenția unităților administrativ-teritoriale în vederea distrugerii buruienii ambrozia se         
va face prin intermediul unor operatori economici care dețin atestat de utilizare a pesticidelor sau               
cu ajutorul personalului autorizat din cadrul aparatului propriu. 

4. Control instituțional și sancțiuni 

Dincolo de controlul asupra îndeplinirii obligațiilor de către deținători, am considerat           
necesară crearea unui mecanism de control instituțional, pe de-o parte față de obligațiile             
unităților administrativ-teritoriale, iar pe de altă parte, față de membrii celor trei comisii. 

În vederea controlului unităților administrativ-teritoriale, comisiile județene vor avea         
rolul de a monitoriza punerea în aplicare a Planului la nivelul unităților administrativ-teritoriale             
aflate în circumscripția lor. În acest sens, acestea vor centraliza rapoartele primite de la comisiile               
locale, vor verifica în teren, la sfârșitul perioadei de vegetație, situația terenurilor infestate și vor               
sesiza prefectul pentru terenurile pe care încă se află ambrozie, în vederea aplicării sancțiunilor              
pentru unitățile administrativ-teritoriale. 

În ceea ce privește membrii comisiilor, fapte precum neelaborarea sau neactualizarea           
planului, nerealizarea campaniei de informare și conștientizare, neinstruirea membrilor         
comisiilor locale, nerealizarea hărții etc. vor fi considerate abateri disciplinare și vor fi             
sancționate potrivit legii. 



5. Digitalizarea proceselor și implicarea cetățenilor 

Spre deosebire de cadrul legal existent, propunerea noastră prevede crearea unui           
instrument digital facil și vizibil publicului (o hartă interactivă GIS ), unde să fie înregistrate toate               
terenurile infestate. Considerăm necesară asigurarea unui proces digitalizat de identificare a           
terenurilor infestate, pentru a asigura transparența, dar și pentru a facilita comunicarea între             
instituții și a calibra corect planul de acțiune pentru următoarele cicluri de intervenție. 

În plus, am introdus posibilitatea cetățenilor de participare activă la identificarea           
terenurilor infestate, prin asigurarea unui punct de contact unde aceștia să poată semnala             
terenurile infestate. 

Comisia națională, pe baza datelor primite de la cetățeni, de la specialiștii cu care              
colaborează sau din centralizarea informațiilor de la nivel local de către Comisiilor județene,             
actualizează permanent harta interactivă, care va avea caracter public. 

6. Informare și conștientizare 

Prin prezenta propunere legislativă, realizarea și implementarea campaniei de informare          
și conștientizare cu privire la buruiana ambrozia devin efective, neîndeplinirea acestora de către             
organismele responsabile fiind monitorizată și sancționată. 

Campana de conștientizare realizată până în prezent de instituțiile responsabile nu a avut             
efectul scontat, mai ales în zonele rurale. De aceea, pe lângă prevederea sancțiunilor în cazul               
neîndeplinirii obligațiilor, se impune asigurarea resurselor necesare pentru cel puțin următoarele           
componente ale campaniei: 

a) publicarea pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a hărții 
interactive; 

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

c) realizarea de materiale de informare pentru a fi afișate la sediul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale;  

d) anunțuri și spoturi de informare în mass-media; 
e) modele de afișe, dispoziții și anunțuri care sunt distribuite unităților 

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

În acest fel, campania se va desfășura atât în mediul online, cât și offline și va conține                 
materiale de informare pentru a fi afișate la loc vizibil de către unitățile administrativ-teritoriale              
astfel încât să fie accesibile tuturor cetățenilor. 



Comisia națională va avea rolul de coordonare a campaniei de informare și            
conștientizare, iar unitățile administrativ-teritoriale vor asigura implementarea acesteia la nivel          
local. 

7. Formarea personalului implicat 

Spre deosebire de cadrul legal existent, prezenta propunere legislativă acordă o           
importanță deosebită instruirii personalului implicat în combaterea buruienii ambrozia la nivel           
local. Astfel, pentru asigurarea aplicării unitare a legislației la nivel național, considerăm            
necesară instruirea membrilor comisiilor locale în domeniul combaterii buruienii ambrozia.          
Materialele necesare instruirii vor fi asigurate de către Comisia națională, iar facilitarea            
programelor de instruire va fi realizată de către unitățile administrativ-teritoriale. Îndeplinirea de            
către unitățile administrativ-teritoriale a obligației de a realiza programe de instruire a membrilor             
comisiilor locale monitorizată, iar neîndeplinirea acesteia este sancționată. 

8. Rolul forțelor de ordine 

Prezenta propunere legislativă introduce un nou actor în combaterea buruienii ambrozia -            
forțele de ordine. Rolul forțelor de poliție și jandarmerie în procesul de prevenire, combatere și               
distrugere a buruienii ambrozia este de a menține ordinea publică și de a proteja personalul aflat                
în exercițiul funcțiunii în timpul aplicării măsurilor stabilite prin metodologie, acolo unde            
deținătorul se opune inspectării terenului, cât și în cazul intervenției unităților           
administrativ-teritoriale în situațiile specifice în care deținătorul nu și-a îndeplinit obligația           
prevăzută de lege. 

9. Situație excepțională - intervenția în arii naturale protejate 

Lucrările de întreținere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile            
naturale protejate stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul             
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu             
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se fac              
potrivit planului de management al ariei naturale protejate sau potrivit cu obiectivele de             
conservare, pentru ariile naturale protejate care nu dispun de plan de management (conform             
OUG nr. 57/2007, art. 24, alin. (2)). Intervențiile se fac în prezența administratorului ariei              
naturale sau a unui reprezentant al acestuia, fără utilizarea de erbicide și cu impact cât mai redus                 
asupra biodiversității. 

10. Finanțare și impact bugetar 

 O altă noutate față de cadrul legal existent este crearea unui fond de rulment la nivelul                
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, constituit din creditele bugetare aprobate cu           
această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din sumele            



rambursate de către unitățile administrativ-teritoriale ca urmare a recuperării de la deținători a             
cheltuielilor ocazionate de intervenția de distrugere a buruienii ambrozia. 

Cheltuielile ocazionate de intervenția unităților administrativ-teritoriale pentru       
distrugerea ambroziei vor fi recuperate de la deținători, în termen de 30 de zile de la intervenție,                 
printr-o notificare transmisă de unitatea administrativ-teritorială. Având în vedere că sumele           
angajate de unitățile administrativ-teritoriale provin din fonduri publice, acestea constituie          
creanțe fiscale. Dacă însă în acest interval de timp deținătorul nu achită suma respectivă, suma de                
recuperat constituie obligație fiscală, urmând a fi recuperate de către organele fiscale competente             
ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind            
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Persoanele aflate în categorii defavorizate și care se află în imposibilitatea totală sau             
parțială de a-și îndeplini obligația legală de distrugere a ambroziei de pe terenul ale căror               
deținători sunt, în sensul prezentei legi, vor putea beneficia de facilități fiscale în vederea              
stingerii sumelor datorate. Sunt instituite două categorii de beneficiari. Prima categorie este a             
celor care au luat la cunoștință de somație și notifică în termenul de 10 zile de conformare                 
imposibilitatea de a distruge ambrozia, solicitând în acest sens unității administrativ-teritoriale să            
distrugă ambrozia și ajutor financiar pentru acoperirea totală sau parțială a cheltuielilor angajate             
de unitatea administrativ teritorială. Cea de-a doua categorie este a celor care nu au putut fi                
somați și pentru care unitatea administrativ-teritorială procedează din oficiu la distrugerea           
ambroziei, cheltuielile imputându-se asupra imobilului, până la identificarea deținătorului și          
transmiterea acestora în sarcina sa - moment la care deținătorul poate solicita ajutor financiar              
pentru acoperirea totală sau parțială a cheltuielilor. 

 Instituția responsabilă cu estimarea bugetului este Comisia națională, care va ține cont cel             
puțin de informațiile din anii precedenți cu privire la suprafețele terenurilor infestate și la              
numărul proprietarilor care nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de lege. Pe baza acestor date,              
Comisia națională va estima anual alocările bugetare și numărul de intervenții necesare. 

11. Precizări asupra dispozițiilor finale și tranzitorii 

 Prezenta lege necesită proceduri concrete de implementare a mecanismelor reglementate,          
detalierea lor prin normele metodologice fiind indicată textual. Pentru a evita lipsa de eficacitate              
a prevederilor legii - spre exemplu, cu privire la procedura de constituire și alcătuirea comisiilor,               
individualizarea sancțiunilor etc., este necesară elaborarea normelor înainte de intrarea în vigoare            
a dreptului material al legii, care presupune instituirea unor drepturi și a unor obligații              
sancționabile. 

Dispozițiile finale și tranzitorii stabilesc publicarea legii în Monitorul Oficial pentru a fi             
luată la cunoștință de public, iar prevederea referitoare la elaborarea normelor metodologice intră             



în vigoare la 3 zile de la publicarea legii. Executivul are la dispoziție 90 de zile pentru elaborarea                  
normelor și aducerea la cunoștința publicului și a organismelor cărora le incumbă obligații             
potrivit legii. Astfel, la intrarea în vigoare a legii, care are loc la 100 de zile de la publicarea                   
inițială în Monitorul Oficial, prevederile legii beneficiază de toate mecanismele necesare pentru            
a produce efecte. Ulterior, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii, se vor constitui                   
comisiile, respectiv cea națională, cele județene și locale. Comisia națională, la rândul său, are la               
dispoziție un termen de 10 zile pentru crearea unui punct unic de contact pentru a primi de la                  
public sesizări privind ambrozia. Tot Comisia națională, în termen de 30 de zile de la înființare                
va realiza Planul pentru combaterea buruienii ambrozia și harta interactivă în format GIS cu              
amplasarea geospațială a focarelor și terenurilor infestate. 

În ultimul rând, precizăm că Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia            
rămâne în vigoare până la înlocuirea acesteia cu prezenta lege, deci până la intrarea în vigoare a                 
întregului conținut al prezentei legi. Scopul acestei suprapuneri perfecte este acela de a păstra o               
perpetuitate a obligației deținătorului de a distruge ambrozia, corelată cu sancțiuni în lipsa             
nerespectării acesteia. 

Date fiind argumentele prezentate mai sus, supunem atenției dumneavoastră spre dezbatere și            
adoptare prezenta propunere legislativă. 

  

  

În numele inițiatorilor, 

  

Allen Coliban, senator USR 

  

Nicu Fălcoi, senator USR 

  

George Marussi, senator USR 

  

Cornel Zainea, deputat USR 

  



  

  

  

 

  

  

  

  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

  
  
CAMERA DEPUTAȚILOR  
SENATUL 

  

Lege privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia 

  

  

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

  

  

 Capitolul I 

Dispoziții generale 

  

Art. 1 - Scopul legii 

(1) Prin prezenta lege se instituie cadrul legal pentru prevenirea, combaterea și distrugerea             
buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia. 



(2) Scopul legii îl constituie reducerea impactului negativ pe care îl are buruiana ambrozia asupra               
sănătății populației, prin instituirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii, combaterea și           
distrugerea acesteia. 

  

  

Art. 2 - Definiții 

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) teren infestat - imobil-teren, intravilan sau extravilan, proprietate publică sau privată,           
inclusiv cele aferente drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,           
sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole pe suprafața căruia este confirmată           
prezența buruienii ambrozia; 

b) teren infestat din ariile naturale protejate - teren infestat, ce se încadrează în             
prevederile art. 4 pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind              
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei           
sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 

c) deținător - persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care deține în              
proprietate sau în folosință un teren în baza unui titlu sau care utilizează un teren în                
baza unui titlu, administrator al drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă,            
lacurilor, sistemelor de irigații și al bazinelor piscicole;  

d) operator economic - persoană fizică 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) eficiența și eficacitatea măsurilor pentru obținerea de rezultate maxime prin           
gestionarea resurselor existente; 

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

c) adaptabilitatea măsurilor aplicate ca efect al legii, în funcție de evoluția anuală în              
teritoriu a răspândirii buruienii ambrozia; 



d) alocarea și cheltuirea judicioasă a banului public în implementarea prevederilor           
prezentei legi; 

e) responsabilizarea deținătorilor, prin instituirea în sarcina acestora a obligației de a            
distruge buruiana ambrozia; 

f) responsabilizarea autorităților administrației publice centrale și locale desemnate, prin          
instituirea obligației acestora de a interveni în mod subsidiar față de obligațiile            
deținătorilor, în vederea distrugerii buruienii ambrozia, într-o manieră proactivă, pe întreg           
parcursul procesului de combatere a buruienii ambrozia, pentru realizarea obiectivului de           
protecție a sănătății publice. 

  

Art. 4 - Sfera de cuprindere a legii 

(1) Prevenirea răspândirii, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia prin măsuri specifice, în            
sensul prezentei legi, constituie obligații ale deținătorilor și, în subsidiar, ale autorităților            
administrației publice locale. 

(2) În îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), deținătorii, respectiv autoritățile administrației            
publice locale realizează acțiuni de distrugere a buruienii ambrozia în conformitate cu metodele             
stabilite prin Normele Metodologice, în mod periodic, pe toată perioada de vegetație a acesteia. 

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

(4) Măsurile pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia de pe terenurile            
infestate din ariile naturale protejate se stabilesc prin planul de management al ariei naturale              
protejate. 

  

  

  

  

Capitolul II  

Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuții în combaterea buruienii ambrozia 

  



Art. 5 - Comisia națională pentru ambrozie 

(1) La nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se constituie, prin ordin de ministru,              
Comisia națională pentru ambrozie, având un număr maxim de 9 membri, numită în continuare              
Comisia națională, și are rol decizional. 
(2) Comisia națională are în componență, cu drept de vot, specialiști în domeniul fitosanitar,              
respectiv în alte domenii stabilite prin Normele metodologice la prezenta lege, în proporție de cel               
puțin o treime din numărul total de membri, precum și funcționari din cadrul aparatului              
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

(3) Comisia națională este coordonată de către unul dintre membrii acesteia, numit prin ordinul              
ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale , în calitate de președinte. 

(4) Comisia națională are următoarele atribuții: 

a) elaborează și actualizează Planul pentru combaterea buruienii ambrozia și coordonează           
punerea în aplicare a acestuia; 

b) stabilește aplicarea în concret a procedurilor de distrugere a buruienii ambrozia stabilite prin              
Normele metodologice; 

c) creează mijloacele pentru identificarea, raportarea și înregistrarea prezenței buruienii ambrozia           
pe terenuri; 

d) realizează și coordonează campania de informare și conștientizare cu privire la buruiana             
ambrozia; 

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

f) monitorizează continuu situația din teritoriu, prin analizarea datelor primite de la comisiile             
județene și generează rapoarte către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

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

h) dispune orice alte măsuri pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Plan. 

  

Art. 6 - Comisiile județene pentru ambrozie 



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

(2) Comisia județeană are în componență funcționari publici din cadrul Direcției județene pentru             
Agricultură, având un număr maxim de 6 membri. 
(3) Comisia județeană are următoarele atribuții: 

a) monitorizează punerea în aplicare a Planului la nivelul unităților administrativ-teritoriale           
aflate în circumscripția sa; 

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

circumscripția sa, în vederea transmiterii acestora către Comisia națională; 

c) efectuează controale la nivelul unităților administrativ-teritoriale aflate în circumscripția sa           

pentru constatarea situației de fapt; 

d) constată contravențiile și sesizează organele competente în vederea dispunerii sancțiunilor           

prevăzute de lege; 

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

Art. 7 - Comisiile locale pentru ambrozie 

(1) Unitățile administrativ-teritoriale, prin primar, respectiv prin președintele Consiliului         
Județean, constituie Comisia locală pentru ambrozie, numită în continuare Comisia locală. 

(2) Comisia locală are în componență funcționari publici din cadrul aparatului administrativ al             
unității administrativ-teritoriale. 

(3) Comisia locală are următoarele atribuții: 

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

b) realizează periodic, pe întreaga durată de vegetație a buruienii ambrozia, verificări în            
teren pentru a constata situația de la nivelul unității administrativ-teritoriale; 

c) dispune măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 16 - 18; 

d) constată și aplică sancțiunile prevăzute de lege; 

e) raportează informațiile constatate în teren; 

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



  

  

Art. 8 - Unitățile administrativ teritoriale 

Unitățile administrativ-teritoriale, prin primar, respectiv prin președintele Consiliului Județean,         
au următoarele obligații:  

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

b) implementează, la nivel local, campania de informare și conștientizare; 

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

d) dispun măsuri în vederea distrugerii buruienii ambrozia; 

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

  

Art. 9 - Instituții de ordine și siguranță publică 

(1) Poliția Română, Jandarmeria sau Poliția Locală, după caz, însoțesc, numai la solicitarea             
Comisiei locale, respectiv a Comisiei județene, persoanele desemnate, în vederea îndeplinirii           
atribuțiilor prevăzute la art. 16, respectiv art. 19 alin. (1). 

(2) Poliția Română, Jandarmeria sau Poliția Locală, după caz, însoțesc, persoanele desemnate, în             
vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 17 - 18. 

(3) Rolul instituțiilor de ordine și siguranță publică prevăzute la alin. (1) și (2) în procesul de                 
prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia este de a menține ordinea publică și de a                
proteja personalul aflat în exercițiul funcțiunii în timpul aplicării măsurilor stabilite prin            
metodologia de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, acolo unde deținătorul            
se opune verificării terenului, respectiv intervenției. 

  

Art. 10 - Organisme cu rol consultativ sau de observare 

La lucrările comisiilor națională, județene și locale pot participa reprezentanţi ai organizaţiilor            
neguvernamentale, structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale,        
asociaţiilor profesionale, sindicatelor, cu rol consultativ, și reprezentanți ai mass-media, cu rol de             
observatori. 



  

Capitolul III 

Planul pentru combaterea buruienii ambrozia 

  

Art. 11 - Elaborarea Planului pentru combaterea buruienii ambrozia 

(1) Comisia națională elaborează Planul pentru combaterea buruienii ambrozia, numit în           
continuare Plan, prin care stabilește aplicarea în concret a acțiunilor prevăzute de metodologia de              
prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, într-un calendar determinat, în termen            
de 30 zile de la constituirea Comisiei naționale. 

(2) Prin Plan se stabilesc procedurile de distrugere a buruienii ambrozia în funcție de caracterul               
de teren infestat sau de focar, criteriile de distincție dintre terenul infestat și focar, se definește                
modul de acțiune raportat la caracterul de focar, gradul de infestare, tipul de sol, condițiile meteo                
și orice alte criterii relevante, precum și orice alte măsuri necesare pentru punerea în aplicare a                
prevederilor prezentei legi. 

(3) Comisia națională actualizează Planul, ori de câte ori este necesar, inclusiv prin devansarea              
calendarului de activități în funcție de schimbările climatice și alți factori relevanți, devansarea             
aplicându-se în mod corespunzător întregului Plan. 

(4) Metodologia de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, în continuare            
Metodologia, reprezintă ansamblul de proceduri la dispoziția instituțiilor și organismelor descrise           
la Capitolul II pentru stabilirea acțiunilor concrete și adecvate și este aprobată prin Norme              
Metodologice. 

(5) Comisia națională poate colabora, pe bază de protocoale, cu alte instituții sau autorități              
publice ori persoane juridice de drept privat, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege. 

  

Art. 12 - Instruirea membrilor comisiilor locale 

(1) Comisia națională realizează materiale în format scris și audio-video pentru instruirea            
membrilor comisiilor locale în domeniul combaterii buruienii ambrozia, în termen de 30 de zile              
de la constituirea Comisiei naționale, în format scris și audio-video și le publică pe pagina web a                 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

(2) Unitățile administrativ-teritoriale facilitează pregătirea Comisiei locale, în baza materialelor          
prevăzute la alin. (1), în vederea identificării și combaterii buruienii ambrozia. 



  

Art. 13 - Harta interactivă a focarelor și terenurilor infestate 

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

(2) Harta reprezintă o bază de date națională cu situația centralizată a focarelor și terenurilor               
infestate și îndeplinește următoarele funcții: 

a) constituie o arhivă multianuală a informațiilor privind starea, persistența și evoluția           
infestării terenurilor cu buruiana ambrozia; 

b) pune la dispoziție date pentru calcularea eficienței măsurilor implementate; 
c) fundamentează ajustarea Planului anual, facilitează dezvoltarea de predicții și justifică          

alocarea de resurse în vederea implementării Planului; 
d) asigură transparența datelor și comunicarea acestora în timp real între comisiile           

locale,  județene și Comisia națională; 
  
(3) Harta este utilizată pentru înregistrarea geospațială și vizualizarea focarelor și a terenurilor             
infestate, în baza datelor transmise către Comisia națională. 
  
  

Art. 14 - Actualizarea hărții 

(1) Identificarea geospațială a focarelor și a terenurilor infestate se realizează de către specialiști              
desemnați de Comisia națională și de către comisiile locale. 

(2) Comisia națională poate colabora, pe bază de protocoale, cu unităţile de învăţământ superior              
și institutele de cercetare, în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (1), teza I. 

(3) Comisia națională creează, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un                  
punct de contact unic unde persoane fizice sau juridice pot sesiza prezența buruienii ambrozia              
telefonic și prin poștă electronică. 

(4) Comisia națională, prin persoanele desemnate, introduce în sistemul hărții interactive, în            
termen de maxim 3 zile de la primire, datele comunicate de către:  

a) instituții sau autorități publice ori persoane juridice de drept privat, în condițiile art.             
11 alin. (5);  

b) Comisia județeană; 



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 și conștientizare 

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

(2) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (1), Comisia națională publică pe pagina              
web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale materialele de informare și conștientizare,            
până la o dată stabilită în Plan. 

(3) Materialele prevăzute la alin. (2) sunt transmise de către Comisia județeană unităților             
administrativ-teritoriale de pe raza sa de acțiune în termen de 5 zile de la data prevăzută la alin.                  
(2). 

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

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

a) publicarea pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a hărții            
interactive; 

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

c) realizarea de materiale de informare pentru a fi afișate la sediul fiecărei unități             
administrativ-teritoriale;  

d) anunțuri și spoturi de informare în mass-media; 
e) modele de afișe, dispoziții și anunțuri care sunt distribuite unităților          

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

  

Art. 16 - Îndeplinirea obligațiilor de către deținători 

(1) Comisia locală realizează verificarea în teren în vederea identificării terenurilor infestate și             
întocmește un raport, pe care îl înaintează Comisiei județene. 



(2) Comisia județeană centralizează rapoartele întocmite de comisiile locale din circumscripția sa            
în baza verificării prevăzute la alin. (1) și le transmite în termen de 24 de ore de la primire                   
Comisiei naționale, care actualizează harta în termen 3 zile de la primirea rapoartelor. 

(3) Pe baza hărții actualizate, Comisia locală emite somații deținătorilor, în vederea distrugerii             
buruienii ambrozia, cu excepția terenurilor al căror deținător este unitatea          
administrativ-teritorială, caz în care somațiile vor fi emise de către Comisia județeană, cu termen              
de conformare de 10 zile de la comunicarea somației. 

(4) În cazul conformării înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (3), deținătorul poate              
comunica îndeplinirea obligațiilor prin depunerea unei notificări la sediul unității          
administrativ-teritoriale sau prin transmiterea acesteia prin poștă electronică. 

(5) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3), respectiv după primirea notificării prevăzute             
la alin. (4), Comisia locală efectuează controale pentru a verifica dacă deținătorii și-au îndeplinit              
obligațiile prevăzute în somație, cu excepția terenurilor al căror deținător este unitatea            
administrativ-teritorială, unde controlul se va efectua de către Comisia județeană 

(6) În cazul neîndeplinirii obligației de către deținător, Comisia locală, respectiv Comisia            
județeană, întocmește un proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii           
contravenţionale, aplicând sancțiunile prevăzute la art. 26 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (2). 

(7) În urma acțiunii prevăzute la alin. (2), Comisia locală, respectiv Comisia județeană,             
întocmește o listă separată cu terenurile infestate ale căror deținători nu și-au îndeplinit             
obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) și o transmite către conducătorul unității               
administrativ-teritoriale pentru îndeplinirea atribuției prevăzute la art. 17. 

(8) Comisia județeană centralizează de la comisiile locale din circumscripția sa listele prevăzute             
la alin. (7) și le transmite Comisiei naționale în termen de 24 de ore de la primire, care va                   
actualiza harta în termen de 3 zile de la primirea informațiilor. 

  

Art. 17 - Obligația unităților administrativ-teritoriale de a interveni asupra terenurilor infestate 

  

(1) În cazul terenurilor infestate ale căror deținători nu au putut fi somați 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 imposibilității de somare, pe cheltuiala              
deținătorului. 



(2) În cazul terenurilor infestate ale căror deținători au notificat unitatea administrativ-teritorială            
conform art. 25 alin. (2), unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află terenul             
procedează la distrugerea buruienii ambrozia, în termen de 10 zile de la constatarea             
imposibilității deținătorilor de a-și îndeplini obligația. 

(3) În cazul terenurilor infestate ale căror deținători, în urma somației prevăzute la art. 16 alin.                
(3), nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de prezenta lege, unitatea administrativ-teritorială pe            
raza căreia se află terenul procedează la distrugerea buruienii ambrozia, pe cheltuiala            
deținătorului, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de conformare a deținătorului. 

(4) În cazul terenurilor infestate aflate pe domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și             
ale căror deținători nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de prezenta lege, unitatea            
administrativ-teritorială care este proprietarul terenului procedează la distrugerea buruienii         
ambrozia, pe cheltuiala deținătorului, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de              
conformare a deținătorului. 

(5) În cazul terenurilor infestate aflate pe domeniul public al statului și ale căror deținători nu                
și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de prezenta lege, Consiliul Județean, cu participarea           
primăriei pe raza căreia se află terenul infestat, procedează la distrugerea buruienii ambrozia, pe              
cheltuiala deținătorului, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de conformare a              
deținătorului. 

(6) Cheltuielile pentru distrugerea buruienii ambrozia angajate de către unitatea administrativ           
teritorială în baza alin. (1) - (5) și art. 17 alin. (1) sunt avansate cu venituri din Fondul național,                   
urmând a fi recuperate potrivit art. 24 și 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 desemnați prin achiziție publică de servicii de unitatea          
administrativ-teritorială, prin primar, respectiv prin președintele consiliului județean, sau de către           
persoane autorizate desemnate din cadrul personalului propriu al unității administrativ-teritoriale,          
cu notificarea prealabilă a deținătorilor. 

(2) Operatorul economic desemnat să distrugă buruiana ambrozia, respectiv persoanele          
autorizate din cadrul personalului propriu al unității administrativ-teritoriale, însoțite de          
instituțiile de ordine publică și siguranță națională conform art. 9 și de un membru desemnat din                
Comisia locală, au acces liber pentru exercitarea competențelor specifice, în condițiile legii. 



(3) Procedura de autorizare a persoanelor fizice și 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 și a focarelor, respectiv pentru distrugerea buruienii ambrozia,           
este reglementată prin Normele metodologice. 

  

Art. 19 - Verificarea îndeplinirii obligațiilor de către unitățile administrativ-teritoriale 

(1) Comisia județeană efectuează controale pentru a verifica dacă unitățile administrativ -            
teritoriale și-au îndeplinit obligațiile prevăzute la art. 17. 

(2) Comisia județeană sesizează prefectului neconformarea unităților administrativ-teritoriale la         
prevederile art. 17, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 26. 

  

Art. 20 - Reluarea procedurii de distrugere 

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

  

Art. 21 - Accesul pe terenurile infestate 

Deținătorii au obligația de a permite accesul liber reprezentanților Comisiei locale, Comisiei            
județene, precum și persoanelor indicate la art. 9 și art. 18 alin. (1), pentru efectuarea verificărilor                
în teren în vederea identificării focarelor și a terenurilor infestate, a controalelor, respectiv a              
distrugerii ambroziei, astfel cum sunt prevăzute la art. 16 - 18. 

  

Art. 22 - Transparența datelor 

Comisia raportează anual Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația din teritoriu           
menționând numărul deținătorilor de terenuri infestate care și-au îndeplinit obligațiile prevăzute           
de lege, numărul sancțiunilor aplicate, numărul terenurilor infestate, acțiunile de distrugere           
întreprinse, autorii acestor acțiuni, sumele recuperate conform art. 24, precum și rezultatul            
acțiunilor întreprinse, până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an, și publică informațiile                
pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 



  

  

Art. 23 - Finanțarea combaterii ambroziei 

(1) Pentru finanțarea acțiunilor prevăzute la art. 12 - 18 se constituie Fondul național pentru               
combaterea buruienii ambrozia, numit în prezenta lege Fondul național, din creditele bugetare            
aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din             
sumele rambursate de către unitățile administrativ-teritoriale ca urmare a recuperării de la            
deținători a cheltuielilor ocazionate în conformitate cu art. 17. 

(2) Fondul național se gestionează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

(3) Sumele aferente Fondului național se virează Comisiei naționale, respectiv unităților           
administrativ teritoriale ca sume defalcată cu destinație specială și se utilizează conform legii. 

(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alocă bugetelor locale ale unităților           
administrativ-teritoriale finanțare din fondul național pentru realizarea acțiunilor prevăzute la art.           
12 - 18, potrivit criteriilor stabilite prin normele metodologice. 

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

  

Art. 24 - Recuperarea cheltuielilor avansate din fond 

(1) Cheltuielile rezultate din distrugerea ambroziei potrivit art. 17 se recuperează în termen de 30               
de zile de la data notificării deținătorului de către unitatea administrativ-teritorială. 

(2) În cazul în care deținătorul nu efectuează plata în termenul prevăzut la alin. (1), suma                
datorată este creanță bugetară și se recuperează de la acesta de către organele fiscale competente               
ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind            
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

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

(4) Pentru neplata la scadență a obligațiilor prevăzute la alin. (2), deținătorul datorează obligații              
fiscale accesorii care se calculează și se comunică de către organele fiscale competente ale              
Agenției Naționale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015. 

https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2020-05-21
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2020-05-21
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?d=2020-05-21
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?d=2020-05-21
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2020-05-21
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2020-05-21


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

  

  

  

Art. 25 - Facilități fiscale 

(1) Pot beneficia de facilități fiscale în vederea stingerii totale sau parțiale a obligațiilor             
prevăzute la art. 24 alin. (1) - (2), numai în condițiile alin. (2) și (4), deținătorii persoane fizice                  
care se află în cel puțin una din următoarele situații: 

a) le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat              
acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi             
completările ulterioare; 

b) sunt membri ai unei familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată            
în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 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 referinţă (ISR) prevăzut de Legea nr.             
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de           
muncă. 

(2) Deținătorii persoane fizice care se află în imposibilitatea totală sau parțială de a îndeplini               
obligația prevăzută la art. 4 și se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) pot notifica                  
unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la comunicarea somației prevăzute la             
art. 16 alin. (3), în vederea solicitării intervenției unității administrativ-teritoriale pentru           
distrugerea buruienii ambrozia, precum și a solicitării unei facilități fiscale pentru stingerea totală             
sau parțială a obligațiilor, în condițiile legii. 

(3) În urma notificării prevăzute la alin. (1), unitatea administrativ-teritorială procedează la            
distrugerea buruienii ambrozia, în condițiile prezentei legi. 

(4) Deținătorii persoane fizice care nu au putut fi somați conform prevederilor prezentei legi, se               
află în imposibilitatea totală sau parțială de a îndeplini obligația prevăzută la art. 4 și se află în                  
una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) pot notifica unitatea administrativ-teritorială, în vederea             
solicitării unei facilități fiscale pentru stingerea totală sau parțială a obligației, în condițiile legii. 



(5) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește, prin ordin de ministru, metodologia            
de stingere a obligațiilor, procedura de alocare și cuantumul facilității fiscale prevăzute la alin.              
(2) și (4). 

  

  

  

  

Capitolul IV 

Sancțiuni 

  

Art. 26 -  Neîndeplinirea obligațiilor de către deținători 

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 10.000 lei fapta               
deținătorului de a nu proceda la distrugerea buruienii ambrozia în urma fiecăreia dintre somațiile              
prevăzute la art. 16 alin. (3), cu excepția cazului în care deținătorul nu a putut fi somat, conform                  
art. 17 alin. (1). 

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum egal cu o treime din venitul                
net lunar încasat de conducătorul instituției, fapta deținătorului unitate administrativ-teritorială          
de a nu proceda la distrugerea buruienii ambrozia de pe terenurile proprietate publică sau privată               
aflate în deținerea sa, în urma fiecăreia dintre somațiile prevăzute la art. 16 alin. (3), conform                
obligației prevăzute la art. 4 alin. (1) teza I. 

(3) În vederea individualizării sancțiunilor, se vor lua în considerare suprafața de teren infestat              
sau focar, precum și alte criterii reglementate prin norme metodologice. 

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.000 lei fapta deținătorului                
de a nu permite accesul liber persoanelor îndreptățite prin lege pentru efectuarea verificărilor în              
teren în vederea identificării focarelor și a terenurilor infestate, a controalelor, respectiv a             
distrugerii buruienii ambrozia. 

(5) Membrul desemnat din Comisia locală constată și dispune sancțiunile prevăzute la alin. (1) și               
(4). 



(6) Membrul desemnat din Comisia județeană constată și dispune sancțiunile prevăzute la alin.             
(2). 

  

Art. 27  - Neîndeplinirea obligațiilor de către membrii comisiilor 

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

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

  

Art. 28 - Neîndeplinirea obligațiilor de către unitățile administrativ-teritoriale 

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 lei nerespectarea de                
către primar, respectiv președintele Consiliului județean, a prevederilor art. 12 alin. (2), art. 15              
alin. (4), art. 17 și art. 20. 

(2) Membrul desemnat din Comisia județeană constată și dispune sancțiunile prevăzute la alin.             
(1). 

  

Art. 29 - Destinația sumelor provenite din amenzi 

Sumele provenite din amenzi se fac venit la Fondul național pentru combaterea buruienii             
ambrozia în cotă de 50%, diferența revenind unității din care face parte agentul constatator și va                
fi repartizată pentru dotarea cu mijloace specifice activităților din domeniu. 

  

Capitolul V 

Dispoziții finale și 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 excepția a art. 31 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în                     
Monitorul Oficial al României, 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 - Dispoziții tranzitorii 

(1) În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei legi, Ministerul                 
Agriculturii și 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 și completările ulterioare, se abrogă. 

  

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale               
art. 76 din Constituția României, republicată. 
  
Preşedintele Camerei Deputaților                                         Preşedintele Senatului 
  ION-MARCEL CIOLACU ROBERT CAZANCIUC  
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