
CHESTIONAR PRIVIND NECESITATEA REGLEMENTĂRII PREVENTIEI  
 
In Programul de Guvernare 2017-2020 este mentionata adoptarea Legii preventiei: “Unul dintre 
principiile de bază ale Codului economic al României va fi prevenţia. În acest fel, vom introduce 
prevederi legislative (Legea prevenţiei) care să oblige autorităţile cu atribuţii de control să procedeze 
în primul rând la educarea şi perfecţionarea antreprenorilor de orice fel, precum şi la prevenirea 
greşelilor de orice fel. Acest lucru înseamnă de fapt că un agent economic nu va mai putea fi 
sancţionat sub nicio formă, dacă el nu a fost înainte îndrumat şi apoi prevenit. Practic, scoatem 
cartonaşul roşu acordat direct şi îl înlocuim cu două cartonaşe galbene”. 
 
In data de 16 ianuarie 2017, la sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat, in cadrul primei ședințe a Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, s-a stabilit 
constituirea unui grup de lucru tripartit (autoritati, parteneri sociali, ONG) pentru elaborarea 
proiectului Legii prevenției.  

Opinia dvs. conteaza! Opiniile respondenţilor vor fi centralizate şi transmise Domnului Prim-
Ministru precum si Miniştirilor cu competenţe în acest domeniu. 

1. Ce forma de organizare aveti? 
o microintreprindere 
o intreprindere mica 
o intreprindere mijlocie 
o intreprindere mare 
o ONG (asociatie, fundatie) 
o alta forma juridica (patronat, etc.) 

 
2. Ati fost îndrumat până acum din oficiu sau la solicitarea dvs. de către autorităţile cu 

atribuţii de control? 
o da 
o nu 
o alt răspuns: ___________________________ 

 
3. Ați fost mulțumit de îndrumarea primită de la autorităţile cu atribuţii de control? 

o da 
o nu 
o alt răspuns: ___________________________ 

 
4. Vi s-a acordat până acum de către autorităţile cu atribuţii de control posibilitatea 

remedierii neregulilor constatate înainte de amendarea dvs. contravențională? 
o da 
o nu 
o alt răspuns: ___________________________ 

 
5. Considerati necesară reglementarea ca atribuție a autorităţilor cu atribuţii de control a 

preventiei pentru faptele care constituie contravenție? 
o da 
o nu 
o alt răspuns: ___________________________ 

 



6. În ce domenii considerați necesară reglementarea preventiei pentru faptele care constituie 
contravenție?1 

o domeniul fiscal și procedură fiscală;  
o domeniul securităţii si sănătăţii în muncă; 
o Codul Muncii; 
o sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 
o domeniul dilogului social; 
o ucenicia la locul de muncă; 
o registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
o protecţia consumatorilor; 
o comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
o încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;  
o exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri; 
o alt domeniu: ___________________________ 

 
7. Pentru ce contravenții considerați că se impune în regim de urgență reglementarea 

îndrumării și preventiei? 
o ___________________________ 

 
8. Ce măsuri de prevenție ar trebui stabilite de autorităţile cu atribuţii de control pentru 

faptele care constituie contravenție? 
o plan de conformare, cu măsurile obligatorii de remediere și termenul de 

conformare; 
o alt răspuns: ___________________________ 

 
9. Ce termen minim pentru conformare considerați că poate asigura remedierea 

deficiențelor? 
o 7 zile lucrătoare; 
o 14 zile lucrătoare; 
o 30 zile lucrătoare; 
o alt răspuns: ___________________________ 

 
10. Ce propuneri aveți pentru reglementarea îndrumării și preventiei? 

o ___________________________ 
 

 

                                                           
1 La această întrebare există posibilități de răspunsuri multiple 


