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SE NAT 
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pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii 

ambrozia 

Senatul adoptă prezentul proicct de lege 

Articol unic.- Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.227 din 14 martie 2018, se 
modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
„Art.2.- (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor stabilesc şi actualizează, on de câte on este necesar, 
procedura de distrugere a ambroziei, măsunle 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 locale 
desfăşoară anual, în special în perioada de vegetaţie a ambroziei, campanii de 
informare şi conştientizare în media online şi în formă scrisă." 

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
„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 irigalii 
şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1, precum şi aplicarea sancţiunilor 

potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autorităţile publice locale pe a căror rază 
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teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, prin agenţi din 
cadrul Poliţiei Locale sau prin comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu. În.deplinirea 
obligaţiilor care le revin autorităţilor publice locale, se verifică de către specialişti 

desemnaţi de Instituţia Prefectului, care au şi competenţa de a sancţiona 

nerespectarea prevederilor prezentei legi." 

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
„Art.6.- Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se completează 

de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii în tennen de 30 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi." 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 mai 2020, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia 
României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


