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BIROULUI  PERMANENT  

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

              

 

                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, trimis 

spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa                

nr. PL-x 219 din 29 aprilie 2020.  

                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 

Nicuşor HALICI  

 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=136&cam=2&leg=2016
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE 

 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

Bucureşti, 19.05.2020 

Nr. 4c-13/305  

P.L.x 219/2020 

                                                     

 

     RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice 
 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în 

fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice, trimis cu adresa nr. PL-x 219 din 29 aprilie 2020 şi înregistrat cu 

nr.4c-13/305 din 4 mai 2020.  

Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă 

potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 

nr.160 din 5 martie 2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă prin 

avizul nr. 971 din 18 februarie 2020.  

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 599 din 29 aprilie 

2020 precizează că susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva însuşirii 

observaţiilor cuprinse în punctul de vedere. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil inițiativa legislativă în ședința din 12 mai 2020, în forma 

transmisă de Senat.   
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.61/1991, în sensul stabilirii drept contravenţie a comercializării sau oferirii cu titlu 

gratuit de băuturi alcoolice către minori. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 

legislativă prin mijloace electronice în ziua de 19 mai 2020. La şedinţa Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice. Amendamentele admise sunt cuprinse în Anexa 1, 

amendamentele respinse sunt redate în Anexa 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 

 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier, 
Roxana David



Anexa 1: amendamente admise 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr. 61/1991 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 

1.   Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice 

 

Lege privind modificarea și 

completarea Legii nr. 61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice 

Autor: Comisia 

 

 

2.   Articol unic.- Legea nr.61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice, republicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.77 din 31 ianuarie 

2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după 

cum urmează: 

 

Articol unic. - Legea 

nr.61/1991 pentru sancționarea 

faptelor de încălcarea unor 

norme de conviețuire socială, a 

ordinii și liniștii publice, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.125 din 18 februarie 2020, 

se modifică și se completează 

după cum urmează: 

Autor: Comisia 

 

 

3.   

 

 

22. servirea cu băuturi 

alcoolice, în localurile 

publice, a consumatorilor 

aflaţi în vădită stare de 

1.Punctul 22 al articolului 2 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 „22. Comercializarea sau 

oferirea cu titlu gratuit de 

băuturi alcoolice către minori sau 

persoane aflate în stare de 

1. La articolul 2, punctul 22 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

22. comercializarea sau oferirea 

cu titlu gratuit de băuturi 

alcoolice către minori sau 

persoane aflate în stare de 
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Nr. 

crt. 

Legea nr. 61/1991 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 

ebrietate, precum şi a 

minorilor; 

ebrietate în localurile publice, 

magazine sau orice alte unităţi 

autorizate să comercializeze 

băuturi alcoolice.” 
 

ebrietate în localurile publice, 

magazine sau orice alte unităţi 

autorizate să comercializeze 

băuturi alcoolice; 

Autor: Comisia 

 

4.    2. La articolul 2, după punctul 

22) se introduce un nou punct, 

punctul 22
1
), cu următorul 

cuprins: 

22
1
) vânzarea sau distribuirea, 

în orice mod, a băuturilor 

alcoolice minorilor, de  către 

unităţile autorizate să le 

comercializeze;” 

Autor: Comisia 

 

 

5.   

 

a) cu amendă de la 100 lei la 

500 lei, cele prevăzute la 

pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 

22), 33) şi 34); 

2. Litera a), alin.1, art.3 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„a) cu amendă de la 100 lei la 

500 lei, cele prevăzute la pct.3), 

pct.4), pct.11), pct.14), pct.17), 

pct.18), pct.31), pct.33) şi 

pct.34);” 

 

 

3. La articolul 3 alineatul (l), 

literele a) și c) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 

a) cu amendă de la 100 lei la 

500 lei, cele prevăzute la pct. 

3), 4), 11), 14), 17), 18), 22
1
), 

33) şi 34). 

Autor: Comisia 

 

 

6.   

 

3. Litera c), alin.1, art.3 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

Se elimină 

Autor: Comisia 

 



 6 

Nr. 

crt. 

Legea nr. 61/1991 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 

c) cu amendă de la 500 lei la 

1.500 lei, cele prevăzute la 

pct. 2), 5)-10), 13), 15), 19), 

20), 26), 29), 31) şi 32); 

„c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 

lei, cele  prevăzute la pct.2), pct.5)-

7), pct.8)-10), pct.13), pct.15), 

pct.19), pct.20), pct.22), pct.26), 

pct.27), pct.29) şi pct.32);” 

 

 

c) cu amendă de la 500 lei la 

1.500 lei, cele prevăzute la 

pct.2), 5)-10), 13), 15), 19), 

20), 22), 26), 29), 31) și 32); 

Autor: Comisia 

 

7.   

 

 

(4) În cazul repetării 

contravenţiilor prevăzute la 

art. 2 pct. 19), 21), 22) şi 

26) se dispune, de 

asemenea, măsura 

suspendării activităţii 

localului public pe o 

perioadă cuprinsă între 10 şi 

30 de zile. 

4. Alineatul (4) al art.3 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

 

„(4) În cazul repetării 

contravenţiilor prevăzute la art.2 

pct.19), pct.21), pct.22) şi pct.26) 

se dispune, de asemenea, măsura 

suspendării activităţii localului 

public sau a unităţii, după caz, pe o 

perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de 

zile.” 

 

4. La articolul 3 alineatul (4) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

(4) În cazul repetării 

contravenţiilor prevăzute la art. 

2 pct. 19), 21), 22), 22
1
 şi 26) 

se dispune, de asemenea, 

măsura suspendării activităţii 

localului public sau a unității 

autorizate să comercializeze 

băuturi alcoolice, pe o 

perioadă cuprinsă între 10 şi 30 

de zile. 

Autor: Comisia 
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Anexa 2: amendamente respinse 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr. 61/1991 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 

1.    La articolul 2, după punctul 36 

se intoduce un punct nou, pct. 

37 cu următorul cuprins: 

37. adresarea de cuvinte sau 

expresii jignitoare pe parcursul 

apelului telefonic la numărul 

unic de urgenţă 112, către 

operatorii centrelor unice 

pentru apeluri de urgenţă sau 

către dispecerii agenţiilor 

specializate de intervenţie, 

astfel cum acestea sunt definite 

în Ordonanţa de urgenţă nr. 

34/2008 privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului 

naţional unic pentru apeluri de 

urgenţă, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.246 din 28 martie 2008, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

Autor: Violeta Răduț 

 

 

2.   3. Litera c), alin.1, art.3 se modifică   
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Nr. 

crt. 

Legea nr. 61/1991 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 

 

c) cu amendă de la 500 lei la 

1.500 lei, cele prevăzute la 

pct. 2), 5)-10), 13), 15), 19), 

20), 26), 29), 31) şi 32); 

şi va avea următorul cuprins: 

„c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 

lei, cele  prevăzute la pct.2), pct.5)-

7), pct.8)-10), pct.13), pct.15), 

pct.19), pct.20), pct.22), pct.26), 

pct.27), pct.29) şi pct.32);” 

 

 

c) cu amendă de la 500 lei la 

1.500 lei, cele prevăzute la pct. 

2), 5)-10), 13), 15), 19), 20), 

22),  26),  27), 29), 32) şi 37); 

Autor: Violeta Răduț 

 

 


