
Guvernul României 
 

 
    În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,  
 
    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.  
 
   Articol unic. - Hotarârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
888 din 9 decembrie 2002, se completeaza dupa cum urmeaza:  
   - Dupa sectiunea a 5-a din capitolul II se introduce o noua sectiune, sectiunea a 6-a, cu urmatorul cuprins:  
 

    "SECTIUNEA a 6-a 
Contraventii privind neîndeplinirea obligatiilor 

de gradare a semintelor de consum  
 
    Art. 26. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:  
    a) efectuarea gradarii de catre alte persoane decât gradatorii autorizati prin licenta de gradator;  
    b) neefectuarea gradarii la punctele de receptie a semintelor de consum, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e);  
    c) nevirarea lunara catre Comisie a sumei fixate aprobate, din tariful de gradare;  
    d) neafisarea, potrivit art. 16 alin. (4) si, respectiv, art. 18 alin. (3), a tarifului de gradare, a tarifului pentru serviciile prestate în cadrul activitatii de gradare, a sumei fixe pentru 
asigurarea functionarii SNGSC, precum si a planurilor de gradare prevazute în Manualul de gradare a semintelor de consum;  
    e) nerespectarea obligatiei de a transmite lunar Comisiei date despre cantitatile de seminte de consum receptionate, potrivit formularului-tip;  
    f) efectuarea activitatii de gradare la punctele de receptie, cu nerespectarea prevederilor Manualului de gradare a semintelor de consum;  
    g) neînregistrarea de catre gradatori a rezultatelor gradarii pe formularul-tip;  
    h) neeliberarea formularului de gradare de catre gradatori la fiecare punct de receptie a semintelor de consum si neînmânarea unui exemplar al acestuia, dupa completare, 
proprietarului semintelor de consum sau reprezentantului legal al acestuia.  
    Art. 27. - Contraventiile prevazute la art. 26 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:  
    a) cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei, fapta prevazuta la lit. h);  
    b) cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevazute la lit. a) si g);  
    c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 80.000.000 lei, faptele prevazute la lit. c), d) si e);  
    d) cu amenda de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei, faptele prevazute la lit. b) si f).  
    Art. 28. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii 
rurale.  
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul 
amenzilor prevazute la art. 27, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  
    Art. 29. - Contraventiilor prevazute la art. 26 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."  
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    PRIM-MINISTRU 
ADRIAN NASTASE  

    

                                           Contrasemneaza: 
                                           --------------- 
                       Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, 
                                              Petre Daea 
                                   p. Ministrul finantelor publice, 
                                         Gheorghe Gherghina, 
                                           secretar de stat 
  
 

    Bucuresti, 15 iulie 2004.  
    Nr. 1.114.  
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