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Articolul 140 

(1) Constituie contravenţie după cum urmează: 

a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1), art. 20, art. 22 şi art. 57; 

b) nerespectarea prevederilor art. 16; 

c) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1), art. 28; 

d) nerespectarea prevederilor art. 39-47; 

e) nerespectarea prevederilor art. 49-52; 

f) nerespectarea prevederilor art. 59; 

g) nerespectarea prevederilor art. 62-65; 

h) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30; 

i) nerespectarea prevederilor art. 54-55. 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 

a) cele de la lit. a), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi 

interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă; 

b) cele de la lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei şi confiscarea articolelor pirotehnice; 

c) cele de la lit. c), f) şi g), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei şi interzicerea de a pune la 

dispoziţie pe piaţă sau introducerea pe piaţă; 

d) cele de la lit. d), h), i), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei şi interzicerea de a pune la 

dispoziţie pe piaţă sau introducerea pe piaţă; 

e) cele de la lit. e), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei şi interzicerea de a pune la dispoziţie  

pe piaţă articole pirotehnice fără marcaj de conformitate sau cu marcaj incorect. 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează: 

a) de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, pentru contravenţiile prevăzute 

la alin. (1) lit. a) şi c)-i); 

b) de către ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, pentru contravenţiile prevăzute la alin. 

(1) lit. b). 
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