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LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea
buruienii Ambrozia

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege :

Articol unic. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii 
Ambrozia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 

9 martie 2018, $e modifica $i va avea urmatorul cuprins;

l.Alin. (2) al articolului nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A

’’Art. 1 (2) In scopul distrugerii buruienii Ambrozia si al prevenirii 
raspandirii acesteia, proprietary sau detinatorii de terenuri, administratorii 
drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de 

irigatii si ai bazinelor piscicole vor desfasura periodic, in perioada cuprinsa intre 

rasarirea acestei plante si pana la sfarsitul perioadei de vegetatie, lucrari de 

intretinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrari si 
metode specifice.”

2.Articolul nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:



A

’’Art. 2: In vederea stabilirii solutiilor corespunzatoare pentru combaterea 

buruienii ambrozia, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul 
Mediului desRlsoara anual, in special in perioada de vegetatie a ambroziei, 
campanii de informare si constientizare impreuna cu autoritatile locale, stabilind 

masurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive 

si eradicarea acestei plante.”

3, Articolul nr. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’’Art. 5: Verificarea si constatarea nerespectarii de catre proprietarii sau 

detinatorii de terenuri, beneficiarii lucrarilor de constructii, administratorii 
drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de 

irigatii si ai bazinelor piscicole a dispozitiilor art. 1, precum si aplicarea 

sanctiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de catre autoritatile publice locale 

pe a caror raza teritoriala se face controlul, prin personal imputemicit de primar, 
prin agenti din cadrul Politiei Locale sau prin comisari ai Garzii Nationale de

A

Mediu. Indeplinirea obligatiilor care le revin autoritatilor publice locale, se 

verifica de catre specialist! desemnati de Institutia Prefectului, care au si 
competenta de a sanctiona nerespectarea prevederilor prezentei legi.”

4. ArticoluI nr. 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

’’Art. 6 : Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaboreaza 

de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului in 

termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.”

Aceasta Lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta sa din data

cu respectarea prevederilor art. 75 si 76 din Constitutiade

Romaniei.
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