BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALĂ

ORDIN nr. J3/(
In temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea
de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu
modificările şi completările ulterioare;
In baza Hotarârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, Cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul Legii prevenirii nr. 270/2017 şi a Hotarării Guvernului nr.
33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii
prevenirii nr. 270/2017
In temeiul Hotăr'ării Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea
Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 " Preambalarea unor produse
In funcţie de nnasă sau volum'', Cu modificările şi completările ulterioare;
Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legală, numit prin
Ordinul nr. 304/11.07.2005 al Ministrului Economiei şi Comerţului, emite
urmatorul

ORDIN
Art.1 Incepand cu data emiterii prezentului ordin se aprobă procedura de
aplicarea Legii prevenirii nr.
metrologie Iegală, „Procedura privind
270/2017 de către personalul de control al BRML", cod PML 8-01-18,
editia 1, revizia 0.
Art.2 Biroul Romă'n de Metrologie Legală şi Direcţiile Regionale de
Metrologie Legală voraduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.3 Prezentul ordin intră in vigoare la data emiterii lui.
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1. SCOP
Prezenta procedură stabileşte modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2017 —
"Legea prevenirii", de către persoanele Cu atribuţii de constatare şi sancţionare a faptelor
contravenţionale in exercitarea controlului metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinate.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică in cazul exercitării controlului metrologic legal prin
inspecţii şi testări inopinate in cazul constatării contravenţiilor prevăzute de pct. 58 , anexa 1
a Hotărkii Guvernului nr. 33/2018, privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa
Legii prevenirii nr. 270/2017, respectiv art. 8 lit. d) din Instrucţiunile de metrologie legală IML 801 "Preambalarea unor produse in funcţie de masă sau volum", aprobate prin Hotărarea
Guvernului nr. 530/2001, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 11
iunie 2004, cu modificările şi completărileulterioare.
Prezenta procedură se aplică in cazurile prevăzute la alineatul 1 Cu respectarea in
desfăşurarea controlului a prevederilor PML 7-02-10 "Controlul metrologic legal al măsurărilor
prin inspecţii şi testări inopinate" aprobată prin ordin nr. 62/20.03.2011 al directorului general al
BRML şi al PML 8-01 aprobată prin ordinul nr. 112 al Ministrului Industriei şi Resurselor, emis
in data 15.04.2002.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
• Legea nr. 270/2017 "Legea prevenirii";
• Hotărarea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub
incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere;
• Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
• Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie, aprobată Cu
modificări prin Legea nr.11/1994, cu modificările si completărileulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu
modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi complectările ulterioare;
• Hotărarea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală
IML 8-01 " Preambalarea unor produse in funcţie de masă sau volum", cu modificările şi
completările ulterioare;
• Hotărarea Guvernului nr.1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie
legal& cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărarea Guvernului nr. 193/2002, privind organizarea si funcţionarea Biroului Roman
de Metrologie Legal& cu modificările şi completărileulterioare;
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Biroului Roman de Metrologie Legală
• PML - 8-01 "Produse preambalate. Verificări metrologice efectuate de personalul
imputernicit al BRML";
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• PML 7- 02-10 "Controlul metrologic legal al măsurărilor prin inspecţii şi testări inopinate"
aprobată prin ordin nr. 62/20.03.2011 al directorului general al BRML.
• Procedura "Controlul documentelor, cod PG-01, ediţia 1, revizia 0".

4. DEFINITII SI PRESCURTĂRI
4.1 Definitii
Agent constatator (inspector) = persoană din cadrul Biroului Român de Metrologie
Legală, desemnată prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală să
exercite controlul metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinate.
Agent controlat = persoană fizică sau juridică la care se efectuează modalitatea de
control metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinată in baza art. 9 din IML 8-01. Conform
HG nr. 530/2002 prezenta procedura se aplică ambalatorilor Si importatorilor de produse
preambalate.
Masud de remediere - once măsura dispusa de agentul constatator in planul de
remediere care are ca finalitate indeplinirea de către contravenient a obligatiilor prevazute
de lege in sarcina sa;
Plan de remediere — documentul incheiat in condiţiile prevazute la art. 4 din Legea
nr. 270/2017, prin care agentul constatator stabileşte măsuri şi un termen de remediere a
neregulilor constatate, anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de
aplicare a sancţiunii;
Termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de
la data Trimanarii sau, dupa caz, a comunicarii procesului-verbal de constatare a
contraventiei şi de aplicare a sancţunii incheiat Tn condiţiile art. 4 Legea nr. 270/2017, in
care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi indeplinirii
obligatiilor legale. Termenul de remediere se stabileşte de organul de control cu luarea in
considerare a circumstanţelor savârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru
Indeplinirea obligatiilor legale. Durata termenului de remediere stabilita nu poate fi
modificată.

4.2 Prescurfari
BRML= Biroul Român de Metrologie Legală
DRML= Direcţia Regională de Metrologie Legală
IML= Instrucţiuni de metrologie legală
PML = Procedură de metrologie legală
HG = Hotărârea Guvernului
OG = Ordonanţa Guvernului
PVCC = Proces verbal de constatare a contravenenţiei
PVCM= Proces verbal de control metrologic
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5. RESPONSABILITATI SI ATRIBUTII
Se completază responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute la pct . 5 din PML 7- 02-10
"Controlul metrologic legal al măsurărilor prin inspecţii şi testări inopinate" aprobată prin ordin
nr. 62/20.03.2011 al directorului general al BRML, in cazul aplicarii prevederilor Legii prevenirii
nr. 270/2017, cu următoarele:
5.1 Agent constatator
• efectuează controlul metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinate asupra produselor
preambalate, in baza art. 9 din IML 8-01 şi a prevederilor din IML 7-05, in urma căruia
emite PVCM (anexa 1) şi, după caz, PVCC (anexa 2);
• aplică prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017 atunci cănd se constată nerespectarea
art. 4 din IML 8-01, incălcare sancţionată prin art. 8 lit.d) din acelaşi act normative;
• verifică in registrul unic de control şi/sau in evidenţele DRML. dacă contravenientul
a beneficiat de prevederile art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017;
• aplică prevederile Legii prevenirii pe baza informaţiilor obţinute din registrul unic de
control şi/sau in evidenţele DRML;
• intocmeşte PVCM , PVCC şi, după caz, Plan de remediere(anexa 3);
• verifică la termenul stabilit realizarea planului de remediere de către agentul controlat;
• aplică sancţiunea contravenţională dacă după expirarea termenului stabilit prin planul
de remediere, operatorul economic controlat nu a eliminat neconformităţile constatate şi
consemnate in planul de remediere;
• completează Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate in conformitate cu prevederile
Legii prevenirii nr. 270/2017 la nivel DRML (anexa 4);
• in cazul in care sediul social al agentului controlat se află in raza de competenţă a altei
direcţii regionale de metrologie legală, transmite o copie după PVCC in vederea
completării in Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate in conformitate cu prevederile
Legii prevenirii nr. 270/2017 al respectivei direcţii regionale de metrologie legală.
5.2 Agentul controlat:
• ambalatorul asigură accesul personalului imputernicit al Biroului Romăn de Metrologie
Legală în toate locurile in care se ambalează sau se depozitează produsele
preambalate;
• importatorul asigură accesul personalului imputernicit al Biroului Romăn de Metrologie
Legală in toate locurile in care se depozitează produsele preambalate şi/sau in care
există dovezi privind garanţiile necesare care permit importatorului să işi asume
responsabilitatea privind respectarea cerinţelor prevăzute in Hotărărea Guvernului nr.
530/2001;
• ambalatorul sau importatorul furnizează personalului imputernicit al Biroului Romăn de
Metrologie Legală informaţii reale şi relevante privind preambalarea şi, după caz.
importul produselor;
• La momentul efectuării controlului pune la dispoziţia personalului imputernicit al Biroului
Romăn de Metrologie Legală registrul unic de control ;
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6. PROCEDURA
Desfăşurarea controlului prin inspecţii şi testări inopinate se efectuează in baza art. 9 din
IML 8-01 şi a prevederilor IML 7-05. Dacă se constata incălcarea prevederilor legale care intra
sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/ 2017 şi HG nr. 33/2018, respectiv nerespectarea
prevederilor, art. 4 din I ML 8-01 sancţionat prin art. 8 lit. d), se procedează după cum
urmează:
6.1 Agentul constatator solicita şi verifică in registrul unic de control şi, după caz, in
evidenţele DRML in a cărei rază de competenţă operatorul economic controlat isi are sediul
social, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.
Se va tine cont de faptul că un contravenient poate beneficia de măsurile de prevenire pentru
fiecare faptă care constituie contravenţie stabilită prin Legea prevenirii nr. 270/2017, o singură
data intr-o perioadă de trei ani.
Dacă in ultimii 3 ani, calculaţi de la data efectuării controlului, contravenientul nu a mai
beneficiat de aplicarea prevederilor art. 4 a Legii nr. 270/2017 in cazul săvărşini
contravenţiei precizată la punctul 58 din anexa 1 la HG nr. 33/2018 privind stabilirea
contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, agentul constatator
incheie PVCM (anexa 1) precum şi un PVCC (anexa 2), prin care va aplică sancţiunea
avertisment fără aplicarea sancţiuni contravenţionale complementare prevăzută de art. 8
lit. d) din IML 8-01 in conformitate cu prevederile art. 4 Legea nr, 270/2017. La PVCC se va
anexa Planul de remediere (anexa 3) numai in cazul aplicării art.4 alin.1 din Legea nr.
270/2017.
La intocmirea PVCC se va menţiona ca articol incălcat art. 4 din IML 8-01 , articol
sancţionator art. 8 lit. d) din IML 8-01 şi aplicarea art. 4 alin.(1) din Legea nr 270/2017 sau.
după caz, art. 4 alin. 2 din Legea nr. 270/2017. In cazul in care agentul controlat îşi are sediul
social in raza de competenţă a altei direcţii regionale de metrologie legală decal cea in care işi
desfăşoară activitatea agentul constatator, o copie după acest document se va transmite şi la
respectiva direcţie pentru completarea corespunzătoare a Registrul de evidenţă a sancţiunilor
aplicate in conformitate cu prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.
In cazul in care, cu ocazia controlului se constată că agentul controlat a beneficiat de
prevederile Legii prevenirii (in sensul că a fost sancţionat cu Avertisment conform art. 8 lit.d)
din IML 8-01 pentru incălcarea art. 4 din IML 8-01, articol menţionat la punctul 58 din Anexa 1
la HG nr. 33/2018) iar intervalul de timp scurs de la data aplicării prevederilor Legii nr.
270/2017 [Jana la data controlului la care se constată noua incălcare este mai mic de trei ani,
atunci sunt direct aplicabile prevederile legale in vigoare, altele decât avertisment, privind
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, in conformitate cu prevederile IML 8-01.
6.2 in condiţiile alineatului 2, de la pct. 6.1, agentul constatator stabileşte termenul de
remediere a neconformităţii constatate cu luarea Tn considerare a circumstanţelor săvkşirii
faptei şi a duratei de timp necesare pentru eliminarea neconformităţilor şi îI consemnează in
Planul de remediere. Termenul de remediere nu poate depăşi 90 de zile calendaristice de la
data inmănării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi
de aplicare a sanctiunii. in acest termen, contravenientul trebuie să remedieze neregulile
constatate şi să indeplinească obligatiile legale.
6.3 Agenţii constatatori au obligaţia să facă menţiuni in registrul unic de control cu privire la
nerespectarea art. 4, sancţionat prin art. 8 lit d) din IML 8-01 cu aplicarea Legii nr. 270/2017,
respectiv HG nr. 33/2018. După caz, se vor face menţiunLimegistrul unic de control cu privire
la planul de remediere (termenul de remediere).
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Exemplu: la rubrica "temeiul legal in baza căruia se efectuează controlul" din registrul
unic de controlse va mentiona IML 8-01, Legea nr. 270/2017, HG nr. 33/2018 , iar la rubrica
„Act de control"PVCC seria XX-Nr.ZZZZZZZ,/ data, termen de remediere 15 zile
calendaristice". in cazurile precizate de art. 4, alin 2, lit, a) şi b) din Legea nr. 270/2017 nu se
va mentiona termen de remediere.
6.4 In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere,
agentii constatatori care au incheiat PVCC au obligati@ să reia controlul şi să completeze
Partea a Il-a a planului de remediere (anexa 3), ataşat la PVCC şi să completeze în registrul
unic de control modul in care au fost respectate măsurile de remediere dispuse.
Cu această ocazie se va consemna in registrul unic de control, separat de rubrica in
care a fost consemnat controlul initial, pe coloana "Obiectivele controlului" "Verificarea
indeplinini plan remediere din data de ....", iar pe cabana "Temeiul legal in baza căruia se
efectueză controlul" se va menţiona "Legea nr. 270/2017".
6.5 in situaţia in care, cu ocazia reluării controlului, se constată neindeplinirea de către
contravenient a obligatiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite in termenul acordat,
agenţii constatatori vor incheia un alt PVCC, prin care se constată săvârşirea contraventiei şi
se aplică, in conformitate cu prevederile art.8(2) din cadrul Legii prevenirii, sanctiunea amenzii
contraventionale prevăzută de IML 8-01 la art. 8 lit. d).
6.6 Situatii in care agentul constatator nu intocmeşte un plan de remediere şi aplică
doar sanctiunea avertismentului conform art.4 alin.2 din Legea nr 270/2017:
- Dacă in cursul derularii controlului, contravenientul işi indeplineşte obligatia legală,
agentul constatator Tricheie un proces verbal de constatare a contraventiei (Anexa 2) prin care
va aplica sanctiunea avertisment, fară a aplica sanctiuni contraventionale complementare.
care
- in cazul in care contraventia săv@rşită nu este continua ( in situatia in
incalcarea obligatiei legale nu durează in timp).
6.7 Nu se aplică prevederile art. 4 din Legea nr 270/2017 in cazul neprezentării
registrului unic de control la solicitarea agentului constatator. In acest caz se efectuează
controlul, precizAnd in documentele de control intocmite neprezentarea registrului unic de
control şi cauzele acestui fapt, agentul controlat fiind sanctionat contraventional pentru
neprezentarea registrului unic de control in conformitate cu prevederile art.8, alin.1, lit.b) din
Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control.
Prevederea de mai sus nu se aplică in cazul agentilor controlaţi care nu au obligaţia
legală de a detine şi prezenta un astfel de document, caz in care mentiunile ce trebuiau
consemnate in registrul unic de control vor fi mentionate in documentele de control intocmite
precum şi in Registrul de evidentă a sanctiunilor aplicate in conformitate cu prevederile Legii
prevenirii nr. 270/2017 al respectivului DRML.( Anexa 4)
6.8 Pentru implementarea şi aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 270/2017, agentii
constatatori au obligatia de a da indrumări pentru imbunatătirea activitătii verificate, pentru
inlaturarea cauzelor ce generează sau favorizeaza abaterile de la lege, asfel:
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- in fiecare activitate de control agentii controlati vor primii indicatiile şi orientările
necesare pentru evitarea pe viitor a incalcării prevederilor legale şi pentru aplicarea
corectă şi unitară a prevederilor legale.
- in PVCM, vor fi mentionate informatii cu caracter general in legătură cu modul
in care agentii controlati trebuie să procedeze pentru a se conforma obligatiei legale.
6.9 Cu ocazia controalelor efectuate la angrosiştii sau comercianţii de produse
preambalate, in cazul in care produsele preambalate nu respectă cerinţele legale, agentii
constatatori vor solicita şi obtine toate informatiile necesare legate de trasabilitatea produsului,
pentru stabilirea persoanei responsabile de introducerea pe piaţă a acestuia. Pe baza
informatiilor obtinute controlul se extinde la persoana responsabilă de introducerea pe piată a
respectivului produs preambalat, respectiv preambalator sau importator.

7.

TRATAREA CAZURILOR LIMITĂ

În cazul aparitiei unor situatii deosebite in aplicarea prezentei proceduri de metrologie
legal& soluţionarea acestora se face de către directorul DRML prin consultări pe cale ierarhică
conform organigramei BRML.

8.

INREGISTRĂRI
• Documentele prevăzute la pct . 8 din PML 7-02-10 "Controlul metrologic legal al
măsurărilor prin inspectii şi testări inopinate" aprobată prin ordin nr. 62/ 02.03.2011 al
directorului general al BRML;
• Plan de remediere(anexa 3);
• Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate in conformitate cu prevederile Legii nr.
270/2017 - pentru incălcarea art. 4 din IML 8-01 la nivel DRML(anexa 4);

Fiecare DRML va avea un Registru de evidenţă a sanctiunilor aplicate in conformitate
cu prevederile Legii nr. 270/2017(anexa 4), ce se intocmeşte pentru o perioadă de trei ani, la
nivel DRML. in registru vor fi consemnate toate PVCC intocmite de către inspectorii din
subordinea DRML in aplicarea Legii prevenirii, cu mentionarea expresă dacă s-a aplicat sau
nu un plan de remediere precum şi termenul de remediere dispus. De asemenea in registru
vor fi consemnate toate PVCC-urile ce indeplinesc condiţiile de mai sus, emise de inspectorii
din subordinea altor DRML, urmare a controalelor efectuate la puncte de lucru ale operatorilor
economici cu sediul social in raza de competenţă a DRML, asigurănd asfel posibilitatea
verificării ulterioare de către inspectorii din oricare DRML dacă agentii controlati au beneficiat
de prevederile Legii prevenirii .
Registrul de evidenţă a sanctiunilor aplicate in conformitate cu prevederile Legii
nr.270/2017 se păstrează o perioada de 5 ani
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Anexa 1
ANTET

Proces - Verbal de Control Metrologic
nr.XX-YYY-ZZZZ data
I. Obiectul controlului:
II. Agentul controlat:
•
•
•

Denumirea
Adresa
Nrcertificatului care atestă inregistrarea oficială a operatorului economic ca persoană juridică 'in Romania
conform legli sau echivalent.
• Activitatea desfăşurată
IN. Locul efectuării controlului: (Unitatea, subunitatea, punctul comercialetc.).

IV. Acte normative, de referinta, in baza darora s-a efectuat controlul:
V. Măsuearile de interes public efectuate:
VI. Metoda de mâsurare utilizata si constatări privind corectitudineaei:
VII. Constatâri privind adaptarea caracteristicilor tehnice si metrologice ale mijloacelor de măsurare la
metoda de mâsurare utilizatâ:

VIII. Legalitatea mijloacelor de masurare utilizate:
IX. Rezultatele testărilor qi măsurărilor efectuate (dup6 caz, fişă anexă):
X. Sigilii aplicate
•
•

sigiliul agentului constatator :
sigiliul agentului controlat (dacă există):

Xl. Mijloace de măsurare prelevate (se va completa dada estecazul)
Tip

Serie

Producător

An fabricatie

XII. Invitatia pentru participare la efectuarea testarilor probelor prelevate:
Nr

Data

Locul

Ora

Tn cazul neprezentării, desigilarea şi testarea se va face Tri prezenta unui mortar.

data

XIII. S-a intocmit Proces Verbal de constatare a contraventiei nr
Semnaturi:

Agent controlat

Agent constatator

LS

Prezentul Proces Verbal s-a incheiat in 2 exemplare şi a

gifli-8nexe, din care 1 exemplar la agentul controlat, 1 exemplar la emitent.

-20
47.11
r-

0

6 ME1°
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Anexa 2

PROCES-VERBAL
de constatare a contraventiei

Seria XX - Nr.ZZZZZZZ
incheiat in data

judetul.........................,.,

localitatea

I. AGENT CONSTATATOR

Numele şi prenumeie
Institutia
II. CONTRAVENIENT

Legitimatia nr

Calitatea.
din data.........eliberată de Biroul Romăn de Metrologie Legală

Numele qi prenumele/ Denumireal•

al al

flul lui

Resedinta***)
Domiciliul stabil / Sediur).
in data
Act de identitate... ........
seria
nr...
....eliberat de
Cod numeric personal/ nr certificatului.care atestă inregistrarea oficială a operatorului economic ca persoană juridică in
România conform legii sau echivalent .
Ocupatia/ Domeniul de activitate*).
Locul de muncă
Date de identificare a reprezentantului persoanei juridice*).
Tichet de inscriere a contraventiilor***): seria
nr
III. CONSTATAREA CONTRAVENTIEI
Descrierea faptei (data, ora fi locul sin" tărfiritfaptei, precum şi imprejurarile ce pot servi la aprecierea gravitatii ei şi la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite; temeiul legal)
. SANCTIUNI CONTRAVENTIONALE (amendă, confiscare, suspendarea autorizalieilavirului de exercitare a unei activitc10 etc.fi emend
legal)..
In conformitate cu art

din

se confiscă de la contravenient următoarele bunuri•

Precizări Cu privire la măsuri de conservare sau valorificare•
Bunurile confiscate sunt in proprietatea ****).
V. ALTE MENTIUNI (obieciturnformulate de contravenient)
Semnătura contravenient.
VI. MARTOR")Subsemnatul
domiciliat in
identitate
Seria
Nr
Eliberat de politia
CNP
semnat de contravenient din motive că (re(uzA/nu poate/nu este de rat6 ) să semneze.

str

nr
Act
declar că prezentul proces verbal nu a fost

Semnătura martor
Contraventent

Agent constatator

INSTIINTARE DE PLATA
după care chitanta va fi depusă sau
Amenda se achită la oricare unitate CEO sau Trezorerie, in termen de 15 zile, in contul
trimisă prin poştă la unitatea emitentă. in cazul neachitării amenzii se procedează la executarea silită a sanctiunii.
In acelaşi interval contravenientul poate depune plăngere, insotită de copia procesului-verbal la judecătoria in a cărei circumscriptie a lost
săvărşită contraventia.
Agent constatator

Contravenient
Am primit copia procesulul verbal ;I instlintaree de platal
Semnătura

Data
.) -

LS

in situatia in care contravenientul este persoanăjuridică
**) - in cazul in care contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate să semneze procesul verbal de contraventie
***) - in situatia cănd contravenientul este persoană străină sau rezident
**")-dacă bunurile confiscate nu apartin contravenientului se mentionează ,dacii este
atele de identificare ale proprietarului sau se precizează
M A 004
motivele pentru care identificarea nu este posibilă
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Anexa 3

ANEXA
la Procesul-verbal de constatare a contravenVei side aplicare a sanctiunii incheiat astazi,
ziva

luna

anul

PARTEA I
ziva

luna

anul

Plan de remediere

Nr. crt. Fapta săvărşită Măsuri de remediere

Termen de remediere

1.
2.

Aite mentiuni

Agent constatator

ntravenient

• • • • • • • • • . • .• • • •.• • • • •

.................. ..... ................

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)
ştampila

Martor
.

...........

.

(numele, prenumele, semnătura)
0MA lvi,1

90,
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PARTEA a Il-a
ziva

anul

luna

Modul de indeplinire a masurilor de remediere

Nr. crt. Fapta savarşita

Masud de remediere

Mod de todeplinire

1.
2.

Alte merqiuni

Agent constatator

Contravenient

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)
ştampila

Martor

(numele, prenumele, semnătura)

0M Au4

PROCEDURA PRIVIND APLICAREA LEGII
PREVENIRII NR. 270/2017

Ed. It
Rev.0/16.05.2018

de către personalul de control al BRML

Pag 12/12

Cod: PML- 8-01-18

Anexa 4

Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate "in conformitate cu prevederile Legii
prevenirii nr. 270/2017

anul intocmirii

Nr.crt

Denu mire
agent controlat/
adresa sediu social
si adresă punct de
lucru

Număr şi data
pvcc/sanctiune

Termen
prevăzut in
planul de
remediere

Partea a-I l-a -mod de
indeplinire a măsurilor de
remediere
DA
Data
verificării

NU
Sancliune
a plicată/
Data

