GHIDUL
privind informarea publică privind legislația în vigoare din domeniul de
competenţă al BRML referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor ce
intră sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017
1. Legislația din domeniul de competenţă al BRML ce intră sub incidenta Legii nr.
270/2017 în conformitate cu art. 58 , anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 33/2018 ,
-

Hotărârea Guvernului nr. 530/2001, privind:aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legală IML 8-01
"Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum", republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare ,respectiv
Hotărârea nr. 1691/2008

-

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 410 din 25 iulie 2001 cu modificările și completările ulterioare.

-

Procedura de metrologie legală cod PML8-01-„Produse preambalate. Verificări metrologice efectuate
de personalul împuternicit al Biroului Român de metrologie legală”, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 332 din 20 mai 2002 cu modificările și completările ulterioare

2. Contraventiile din domeniul de competenta al BRML care intră sub incidenta Legii
270/ 2017 :
-

Art. 8 lit. d) din Instrucțiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcție
de masă sau volum", aprobate prin H.G.530/2001

-

Constatarea și sancționarea nerespectării prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 530/2001.este
efectuata de Biroul Român de Metrologie Legală, prin personal împuternicit să exercite controlul
metrologic legal prin inspecții și testări inopinate efectuate la sediile ambalatorului, ale importatorului
sau ale reprezentantului său stabilit în România " (conform art. 9, alin. 1 din anexă la HG 530/2001)

3. Faptele contravenționale care intră sub incidenta Legii 270/ 2017 :
-

nerespectarea prevederilor, art. 4 din Instrucțiunile de metrologie legală IML 8-01
"Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum", aprobate prin H.G.530/2001:
„ Toate preambalatele prevăzute la art. 3 trebuie să poarte, potrivit prevederilor anexei nr. 1, o
indicație a masei sau volumului produsului, denumită masă nominală sau volum nominal, pe care
acestea trebuie să o conțină.
Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor tolerate privind masa nominală și volumul nominal.
Preambalatele care conțin produse lichide au marcate volumele nominale, iar cele care conțin alte
produse au marcate masele nominale, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel
sau, în situația în care o astfel de legislație nu există, se aplică practicile comerciale.
Pe preambalatele conținând aerosoli trebuie indicată capacitatea nominală totală a recipientului.
Această indicație nu trebuie să permită confuzia cu volumul nominal al conținutului. Pentru produsele
care se vând în recipiente de aerosoli nu este necesară marcarea masei nominale a conținutului”.

4. Sancţiuni și/sau alte măsuri aplicabile.
În conformitate cu art. 8 lit. d) din Instrucțiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor
produse în funcție de masă sau volum", aprobate prin H.G.530/2001 următoarea faptă constituie
contravenţie şi se sancţionează după cum urmează :
" nerespectarea prevederilor art. 4, cu avertisment şi interzicerea comercializării loturilor de
preambalate neconforme, până la eliminarea neconformităţii. În cazul în care neconformităţile persistă, se
aplică amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei”

5. Drepturile şi obligațiile BRML în desfășurarea activităților de constatare a
contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale:
- Constatarea şi sancţionarea nerespectării prevederilor IML 8-01 ” Preambalarea unor produse în funcţie de
masă sau volum”, se fac de Biroul Român de Metrologie Legală prin personalul împuternicit să exercite
controlul metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinate. Personalul împuternicit al Biroului Român de
Metrologie Legală are drept de acces în toate locurile în care se preambalează, se depozitează sau se
comercializează preambalatele la care se referă IML 8-01 (art.9, IML 8-01);
- Asigurarea aplicării corecte și unitare a prevederilor legale, fiecare activitate de control să exercite activ
rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare
pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale (art.3 – Legea Prevenirii nr.270/2017);
- Elaborarea de proceduri de îndrumare şi control în vederea punerii în practica în mod unitar a prevederilor
legale de către personalul cu atributiuni de control şi sa le posteze pe site-ul institutiei (art.3 – Legea
Prevenirii nr.270/2017).
- Asigurarea informării publice prin postare pe site-ul instituţiei a obligaţiilor legale care trebuiesc îndeplinite
de către operatorii economici controlati, precum şi prezentarea speţelor cu frecvenţă ridicata şi a soluţiilor de
îndrumare emise în aceste cazuri (art.3 – Legea Prevenirii nr.270/2017).
- Încheierea unui proces-verbal de constatare a contravenției, de către agentul constatator, în cazul
constatării încălcării prevederilor art. 4 din Instrucțiunile de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor
produse în funcție de masă sau volum", prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un
plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație nu se aplică sancțiuni
contravenționale complementare (art.4 alin (1) – Legea Prevenirii nr.270/2017).
Reluarea controlului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
remediere, și completarea părții a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a
contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind
modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse(art.8 alin (1) – Legea Prevenirii nr.270/2017).

6. Drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități:
- Ambalatorul / reprezentantul său stabilit în România trebuie să asigure accesul personalului împuternicit al
Biroului Român de Metrologie Legală în toate locurile în care se ambalează sau se depozitează produsele
preambalate şi să furnizeze informaţii reale şi relevante privind preambalarea produselor (PML 8-01, pct.3.2 lit
a și lit d);
- Importatorul sau reprezentantul său stabilit în România trebuie să asigure accesul personalului împuternicit

al Biroului Român de Metrologie Legală în toate locurile în care se depozitează produsele preambalate şi /sau
în care există dovezi privind garanţiile necesare care permit importatorului să îşi asume responsabilitatea
pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 530/2001 şi să furnizeze informaţii reale şi relevante privind
preambalarea şi importul produselor (PML 8-01, pct.3.2 lit b și lit d);
- Angrosistul sau comerciantul de produse preambalate trebuie să asigure accesul personalului împuternicit al
Biroului Român de Metrologie Legală în toate locurile în se depozitează produsele preambalate şi să puna la
dispoziţie informaţii( documente , înscrisuri) privind provenienţa produselor preambalate oferite spre
comercializare (PML 8-01, pct.3.3 lit a și lit b);
- Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere
de catre persoana fizica sau juridică, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia la
judecatoria pe raza careia s-a săvârsit contraventia (art.31 alin (1) și art.32 din O.G. nr.2/2001);
Persoanele fizice/juridice care, în urma activităţii de control desfăşurată de agentul constatator, au
încălcat prevederile legale, poartă întreaga responsabilitate privind îndeplinirea măsurilor de remediere a
acestor neconformităţi, persoane care, de asemenea, poartă răspunderea contravențională pentru faptele
constatate (art.4 alin (4) – Legea Prevenirii nr.270/2017).

