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                       LEGE  Nr. 62/2018 din 9 martie 2018 

privind combaterea buruienii ambrozia 

 

    Text în vigoare începând cu data de 18 iulie 2020 

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ 

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative 

modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 15 iulie 2020. 

 

    Act de bază 
#B: Legea nr. 62/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 14 

martie 2018 

 

    Acte modificatoare 
#M1: Legea nr. 129/2020 

 

    Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa 

fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau 

completarea respectivă, în forma #M1. 

 

#CIN 

    NOTĂ: 
    Prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 au fost aprobate Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. 

 

#B 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ART. 1 

    (1) Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, 

cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să 

desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită 

ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive 

invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane. 

    (2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii 

sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, 

lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada 

cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu 

până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, 
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erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul 

perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia. 

    (3) Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia 

măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia. 

    (4) Lucrările de întreţinere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile 

naturale protejate stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate. 

#M1 

    ART. 2 

    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

stabilesc şi actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii 

ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive şi 

metodele de îndepărtare şi eradicare a acestei plante. 

    (2) În vederea promovării soluţiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii 

ambrozia, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale desfăşoară anual, 

în special în perioada de vegetaţie a buruienii ambrozia, campanii de informare şi 

conştientizare în media, on-line şi în formă scrisă. 

#B 
    ART. 3 

    (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, 

beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor 

de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu avertisment. 

#M1 
    (2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii 

sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor 

publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor 

piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi 

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice. 

#B 
    (3) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a 

Guvernului. 

    ART. 4 

    Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

#M1 
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    ART. 5 

    Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, 

beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, 

cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1, 

precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autorităţile 

administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal 

împuternicit de primar, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de 

Mediu. Îndeplinirea obligaţiilor care le revin autorităţilor administraţiei publice locale se 

verifică de către specialişti desemnaţi de Instituţia Prefectului, care au şi competenţa de a 

sancţiona nerespectarea prevederilor prezentei legi. 

#B 
    ART. 6 

    Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii în termen de 90 

de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

 

                              --------------- 


