TABEL SANCŢIUNI
HG. nr. 33/2018 din 25 ianuarie 2018
privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere
Act normativ ce intră sub incidenţa legii
Articol
prevenirii
art. 10 lit. f) - h), j) şi u) din Ordonanţa de
ART. 10
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat sunt considerate infracţiuni:
f) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele
electronice fiscale.
prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art.
4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;
g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului
1.
de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice
fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1 alin. (11);
j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale
a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a) - d);
u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice
fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 10 lit. f):
ART. 4
(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul de
identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria
fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar;
cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv
taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a
operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea
adăugată, dacă este cazul.
(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conţină pe lângă elementele definite la
alin. (1) şi următoarele elemente: unitatea de măsură, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.
- referitor la contravenția de la art. 10 lit. h):
ART. 1
(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire
la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9), (10) şi (10^1). Modelul şi conţinutul anunţului se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice
- referitor la contravenția de la art. 10 lit. j):
ART. 4
(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:
Nr.
crt.

a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta
ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;
c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu
informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de
informaţii;
d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu
caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de
prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de
către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;
- referitor la contravenția de la art. 10 lit. u):
ART. 4
(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:
e) să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;
f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de
marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind
distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice
fiscale;
ART. 336 Contravenții
art. 336 alin. (1) lit. a), b), d) - f), h), s) şi ş),
(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite
art. 336 alin. (3^1) şi alin. (3^2) şi art. 337 alin. (1)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:
a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de
fiscală
lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau
de mențiuni;
b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de
declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după
caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice
informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile
impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
2.
d) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la
art. 118 alin. (7);
e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor de întocmire
a dosarului prețurilor de transfer în condițiile și la termenele prevăzute prin
ordinul președintelui A.N.A.F., precum și nerespectarea de către
contribuabil/plătitor a obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la
solicitarea organului fiscal central în condițiile art. 108 alin. (2);
f) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra,
precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în
format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat,
potrivit art. 109 alin. (4);

h) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor
periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;
s) nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale
personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri,
potrivit art. 138 alin. (7);
ș) efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care au
obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise,
conform legii, în acest registru;
(3^1) Nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea
rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului
pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către
persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.
(3^2) Nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de
garanţie/poliţei de asigurare de garanţie de către debitorul care a notificat
organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice
încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei
la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele
fizice.
ART. 337 Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor
recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe
valoarea adăugată;
b) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 336 alin. (1) lit. d)
ART. 118 Reguli privind inspecția fiscală
(7) La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul este obligat să dea o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să
rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală. în declarație se menționează și faptul
că au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de contribuabil/plătitor.
- referitor la contravenția de la art. 336 alin. (1) lit. e)
ART. 108 Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală
(2) În vederea documentării respectării principiului valorii de piaţă contribuabilul/plătitorul care desfăşoară tranzacţii cu persoane
afiliate are obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent contribuabilul/plătitorul are
obligaţia de a prezenta dosarul preţurilor de transfer. Cuantumul tranzacţiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligaţia întocmirii
dosarului preţurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se
solicită acesta se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
- referitor la contravenția de la art. 336 alin. (1) lit. f)

ART. 109
(4) În cazul în care evidenţele contabile şi fiscale sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în
format electronic contribuabilul/plătitorul este obligat să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
- referitor la contravenția de la art. 336 alin. (1) lit. h)
ART. 59 Furnizarea periodică de informaţii
(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
(2) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere.
(3) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.*).
- referitor la contravenția de la art. 336 alin. (1) lit. s)
ART. 138 Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice
(7) Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune în termenul prevăzut la alin. (6) o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la
solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face prin avizul de verificare.
- referitor la contravenția de la art. 336 alin. (3^2)
ART. 233 Suspendarea executării silite
(2^1) Executarea silită se suspendă sau nu începe pentru creanţele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal competent dacă
debitorul notifică organul fiscal, ulterior comunicării deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie
potrivit art. 235. Executarea silită continuă sau începe dacă debitorul nu depune scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie în
termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite creanţele fiscale.
art. 16 lit. a) şi c) - h) din Legea nr. 145/2014
ART. 16
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum
pieţei produselor din sectorul agricol
urmează:
a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000
lei, pentru persoane fizice;
c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli
persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, cu
nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000
lei;
d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu
3.
amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii
pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 12.000 lei la
37.500 lei;
e) neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu
amendă de la 100 lei la 300 lei;
f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii
şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care
nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare
a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma
proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea
dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie
proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000
lei.
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 16 lit. a)
ART. 10
(1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:
a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.
(2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile
lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent
de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe
agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.
- referitor la contravenția de la art. 16 lit. c)
ART. 11
(2) În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de
comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor
transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.
- referitor la contravenția de la art. 16 lit. d)
ART. 13
(1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte şi
semnalizate corespunzător, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător
şi ai unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din propria fermă/gospodărie. În cazul
producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, administratorii pieţelor asigură
accesul în piaţă pentru comercializarea produselor agricole în baza adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială
se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi
structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, şi avizul consultativ emis de către una dintre
structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative, de
către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
(2) Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spaţiilor de comercializare
existente; temporar, în perioada decembrie - martie, în situaţia nesolicitării şi neocupării structurilor de vânzare de către producători, acestea
pot fi alocate şi comercianţilor, urmând să fie eliberate la solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore.
- referitor la contravenția de la art. 16 lit. e)

ART. 14
(3) Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţiile prevăzute la art. 2 lit. f).
Administratorii pieţelor au obligaţia de a informa organele competente pentru verificarea activităţii de comercializare cu produse agricole
despre neafişarea la locul de vânzare, de către producătorii agricoli, a etichetei de produs.
art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind
ART. 7
registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial
Constituie contravenţii următoarele fapte:
4.
a) neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale
al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003;
ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul,
în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3);
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 7 lit. a)
ART. 6
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuabilii vor achiziţiona registrul unic de control de la
direcţiile generale ale finanţelor publice prevăzute la alin. (1).
(3) Contribuabilii nou-înfiinţaţi sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, să achiziţioneze registrul unic de control.
ART. 73
art. 73 pct. 5, 6, 8 - 11, 13, 14, 17 - 19 şi 22
din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind
Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după
cum urmează:
5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât
cele prevăzute la art. 17, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei în măsura în
care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată;
6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la
art. 18 lit. a) - g), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea
operaţiunilor de lichidare;
8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a
documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea,
5.
conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la
10.000 lei;
9. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 2.000
lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;
10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele
prevăzute la art. 27 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu
sistarea vânzărilor de soldare;
11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a
documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă
de la 2.000 lei la 10.000 lei;
13. utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor
acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de
soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanţă, cu amendă de la 2.000

lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;
14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art.
36, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, iar veniturile realizate din aceste
practici se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;
17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a
prevederilor art. 41 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar veniturile
realizate ilicit din această practică se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;
18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform
prevederilor art. 43 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
19. nerespectarea prevederilor art. 49, cu amendă de la 2.000 lei la
5.000 lei;
22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu
amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu
amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două
activităţi;
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 5
ART. 17
Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 16 lit. a) - c), e) - i),
precum şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice vânzare
la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 6
ART. 18
Potrivit prezentei ordonanţe, prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub
denumirea de "lichidare" şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalităţii sau numai a unei părţi din stocul de
produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situaţii:
a) încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului,
după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane
juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar;
b) încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de
închiriere, locaţie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită;
c) întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare;
d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în acea structură;
e) modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi
sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a
activităţii în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuţie având o clauză de aprovizionare exclusivă;
f) vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct;
g) deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a unei părţi sau, după caz, a întregului stoc de produse,
exclusiv cele alimentare.
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 8

ART. 19
(2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu documente legale situaţia care a motivat vânzarea
de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operaţiunilor de lichidare pentru situaţiile prevăzute la art. 18 lit. a) - d), f) şi g) şi,
respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. e).
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 9
ART. 20
(1) Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării şi aflate în stocul
unităţii comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spaţiile destinate vânzării şi cele aflate
în depozitele structurii de vânzare; produsele deţinute în antrepozite şi/sau în depozite situate în afara structurii de vânzare pentru care a fost
făcută notificarea nu intră în componenţa stocului de lichidat.
(2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare şi a căror contravaloare a
fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la art. 18 lit. b), sau la data
evenimentelor prevăzute la art. 18 lit. g).
ART. 23
Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia
ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei
de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date.
ART. 24
Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spaţiile de vânzare
şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data
de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 10
ART. 27
(1) Perioadele de soldări prevăzute la art. 23 se stabilesc de comerciant între următoarele limite:
a) perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă - iarnă;
b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară - vară.
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 11
ART. 26
Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de
data de debut a vânzării de soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de
câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din
examinarea actelor contabile.
ART. 31
Orice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, conform prevederilor art. 30, este obligat să pună la dispoziţie
organelor de control abilitate toate documentele legale care justifică originea şi data de fabricaţie a produselor care fac obiectul acestor
vânzări.
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 14
ART. 36
Sunt considerate practici comerciale interzise:
a) vânzarea piramidală, vânzarea practicată prin procedeul denumit "bulgăre de zăpadă" sau orice alte procedee similare care

constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor făcându-i să spere că le vor obţine fie cu titlu gratuit, fie la un preţ redus faţă de
valoarea lor reală şi condiţionând vânzările de plasarea contra plată de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare către terţi sau de
colectarea de adeziuni sau subscrieri;
b) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câştiguri financiare
rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise.
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 17
ART. 41
(2) Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă
sau indirectă, suplimentară achiziţionării produsului/serviciului.
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 18
ART. 43
(2) Pentru a verifica corecta desfăşurare a loteriei publicitare respective reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pot solicita organizatorilor de loterii
publicitare regulamentul de desfăşurare a acestora, precum şi un exemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor
prezenta această documentaţie în termen de 5 zile de la data solicitării.
- referitor la contravenția de la art. 73 pct. 19
ART. 49
Este interzisă orice vânzare ori ofertă de vânzare de produse sau orice prestare ori ofertă de prestare de servicii făcută către
consumator, care dă dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afara
cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate.
art. 270^3 alin. (1) şi (2) din Legea
ART. 270^3
societăţilor nr. 31/1990, republicată
(1) Încălcarea prevederilor art. 74 constituie contravenţie şi este
6.
sancţionată cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(2) Încălcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contravenţie şi
este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 270^3 alin. (1)
ART. 74
(1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să
se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile
fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
(2) Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, în conformitate cu prevederile art. 153, documentele
prevăzute la alin. (1) vor conţine şi menţiunea "societate administrată în sistem dualist".
(3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menţiona şi capitalul
social, iar dacă ele provin de la o societate pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, se vor menţiona atât capitalul social subscris, cât şi cel
vărsat.
(4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menţioneze şi oficiul registrului
comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare.
(5) Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi publicate şi pe pagina de internet
a societăţii.

- referitor la contravenția de la art. 270^3 alin. (2)
ART. 131
(4) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi
menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
art. 45 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
ART. 45
comerţului
Comercianţii persoane fizice şi reprezentanţii asociaţiilor familiale şi ai
persoanelor juridice, care nu se conformează obligaţiilor prevăzute la art. 29,
7.
vor fi sancţionaţi de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice cu
amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar în cazul înscrierii unor date false, se vor
aplica dispoziţiile corespunzătoare din legea penală.
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 45
ART. 29
Comerciantul este obligat să menţioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi orice alte documente întrebuinţate în comerţ,
numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise
de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
art. 24 din Legea nr. 15/1994 privind
ART. 24
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale
Constituie contravenţii la normele privind calcularea şi înregistrarea
şi necorporale
amortizării capitalului imobilizat în active corporale sau necorporale
următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii
penale, să fie considerate infracţiuni:
a) înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform prezentei
legi, nu se încadrează în această categorie;
8.
b) calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor
fixe exceptate conform art. 5;
c) aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele
decât cele stabilite conform prevederilor legale;
d) înregistrarea unor valori de intrare a mijloacelor fixe altele decât cele
stabilite conform prevederilor legale;
e) modificarea, pe parcursul duratei normale de funcţionare a mijlocului
fix, a duratei şi a regimului de amortizare, stabilite conform art. 8, 18 şi 19.
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 24 lit. b)
ART. 5
Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizării: mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, lacurile, bălţile, iazurile,
care nu sunt rezultatul unei investiţii, precum şi terenurile, inclusiv cele împădurite.
- referitor la contravenția de la art. 24 lit. e)
ART. 8
Duratele normale de funcţionare, precum şi clasificaţia mijloacelor fixe se aprobă prin hotărâre a Guvernului. La determinarea lor se
va ţine seama de parametrii tehnico-economici stabiliţi de proiectanţi şi de producători prin cărţile sau documentaţiile tehnice ale mijloacelor

fixe respective, precum şi de efectele uzurii morale.
Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai târziu de 5 ani.
ART. 18
Agenţii economici amortizează mijloacele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizând unul dintre următoarele regimuri de
amortizare:
A. Amortizarea liniară - se realizează prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu
numărul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix.
Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
B. Amortizarea degresivă - constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficienţii următori:
a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 5 şi 10 ani;
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.
Aceşti coeficienţi pot fi modificaţi numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor.
C. Amortizarea accelerată - constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la
50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.
Amortizările anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la
numărul de ani de utilizare rămaşi.
ART. 19
Competenţele de aprobare a utilizării regimului de amortizare liniară sau degresivă revin consiliului de administraţie al agentului
economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ definitive la art. 1 alin. 3.
Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de către direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, la
propunerea consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
art. 337 alin. (1) din Legea nr. 85/2014
ART. 337
9.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (3) constituie contravenţie şi
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă
se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 337 alin. (1)
ART. 83
(3) Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să
publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile
referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea.
art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor nr.
ART. 14
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
(1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi
10. ocazional desfăşurate de zilieri
se sancţionează după cum urmează:
d) încălcarea prevederilor art. 7, cu amendă de 20.000 lei şi
interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 14 alin. (1) lit. d)
ART. 7
(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.

(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile
art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
ART. 3
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:
a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale de
sistemelor moderne de plată
plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1);
c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de
plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude;
d) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) de a accepta
încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;
e) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a accepta
ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit;
11.
f) refuzul instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa
sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de
debit şi cardurilor de credit;
g) lipsa afişării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informaţiilor privind
serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului;
h) refuzul băncilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată
în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1);
i) lipsa asigurării infrastructurii şi a dotărilor necesare pentru acordarea
avansurilor în numerar la terminalele de plată de către băncile acceptante de
carduri;
j) nerespectarea dispoziţiilor art. 2^1 şi 2^2.
Notă:
- referitor la contravenția de la art. 3 alin. (1) lit. a)
ART. 1
(1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi,
dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al
cardurilor de credit.
(2) În anul 2003, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică experimental de către instituţiile publice şi agenţii economici
prevăzuţi la alin. (1).
(3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de
10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.
(4) Instituţiile emitente şi acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de
avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.
(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) şi (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor
încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea afişează la loc vizibil
semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.
(6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei. Tranzacţiile privind

avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform
contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea
avansului acordat.
(7) În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri, prevăzuţi la alin. (5), nu acoperă suma
solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă.
ART. 2
(1) Băncile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării.
Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin.
(1), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia.
- referitor la contravenția de la art. 3 alin. (1) lit. b)
ART. 2
(2^1) În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1), alegerea băncii se va efectua în urma unei
proceduri de achiziţie publică, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001*) privind achiziţiile publice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002.
- referitor la contravenția de la art. 3 alin. (1) lit. d)
ART. 1
(1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi,
dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al
cardurilor de credit.
- referitor la contravenția de la art. 3 alin. (1) lit. e)
ART. 1
(3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de
10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.
- referitor la contravenția de la art. 3 alin. (1) lit. f)
ART. 1
(4) Instituţiile emitente şi acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de
avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.
- referitor la contravenția de la art. 3 alin. (1) lit. g)
ART. 1
(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) şi (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor
încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea afişează la loc vizibil
semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.
- referitor la contravenția de la art. 3 alin. (1) lit. h)
ART. 2
(1) Băncile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării.
Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin.
(1), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia.
- referitor la contravenția de la art. 3 alin. (1) lit. j)
ART. 2^1
Instituţiile emitente nu pot aplica instituţiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operaţiuni

efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin
utilizarea cardurilor de credit.
ART. 2^2
Acordurile dintre instituţiile acceptante şi beneficiarii plăţilor vor conţine informaţii detaliate referitoare la comisionul interbancar,
comisionul pentru sistemul de plată şi procesare, marja acceptantului, precum şi a comisioanelor suplimentare aplicate în funcţie de marca şi
categoria respectivelor carduri de plată.
art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003,
ART. 29
republicată cu modificările şi completările ulterioare
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la
5.000 lei următoarele fapte:
b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnării
12
în documentele fiscale şi/sau în avizele de expediţie emise de producător ori
comerciant a calităţii şi conformităţii cu standardele de comercializare,
reglementate în legislaţia comunitară, în cazul comercializării fructelor
proaspete destinate consumului uman, precum şi a destinaţiei industriale, în
cazul celor destinate prelucrării industriale;
Notă:
referitor la contravenția de la art. 29 lit. b
ART. 23
(1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializează de operatorii economici, vor fi însoţite de documente
fiscale în care se vor înscrie de către emitent calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare.
(2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizaţi în forme asociative pot comercializa fructe în pieţele stradale sau
tradiţionale organizate şi au obligaţia de a expune la vânzare produsele în condiţii de calitate şi igienă, pentru a asigura protecţia şi siguranţa
alimentară a consumatorului.
(3) Fructele care fac obiectul comercializării la export pentru consum în stare proaspătă vor fi însoţite de un certificat de conformitate
cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii.

