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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

 

                                                                                                       București, 2 noiembrie 2022 
                                                                                                               

                                                                                                PLx. 286/2020 

 

BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Proiectului de Lege privind 

modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, transmis 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PLx. 286/2020. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

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

Deputaților este Cameră decizională. 

 
      

 
 

PREȘEDINTE, 

Laura VICOL 
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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 

ȘI IMUNITĂȚI 
 

                                                                                                      București, 2 noiembrie 2022 
                                                                                                                                                  

PLx. 286/2020 

 

RAPORT   

asupra  Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii 
nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 95 și art. 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia juridică, 

de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgență, cu Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a 

ordinii și liniștii publice, transmis comisiei cu adresa nr. PLx. 286/2020. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința desfășurată în data de 

12.05.2020. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 230/2020, a avizat favorabil proiectul 

de lege, cu observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 1399/2020 a avizat favorabil 

proiectul de act normativ. 

 

Inițiativa are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 

nr.16/1991, în sensul stabilirii drept contravenție a comercializării sau oferirii cu  
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titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori, de către unitățile autorizate să 

comercializeze băuturi alcoolice. 

 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege 

în ședința din data de 2 noiembrie 2022. Membrii comisiei au fost prezenți la 

lucrări conform listei de prezență. 

 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități a hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului 

Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a 

unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu 

amendamentele admise, redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul 

raport. 

 

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 

 

 

PREȘEDINTE,  SECRETAR, 

 

Laura VICOL 

  

Ladányi László-Zsolt 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 
 

Consilier parlamentar, 

     Alina Grigorescu 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020
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PLx. 286/2020 
 

Tabel centralizator 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Text în vigoare 
Forma aplicabila pentru 'Legea 

61/1991' la data 31 octombrie 2022 

Forma inițiatorului 
Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1 

 

 

 

Lege nr.61/1991 pentru 

sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și 

liniștii publice 

 

LEGE 

privind modificarea și 

completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și 

liniștii publice 

Nemodificat 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol unic.- Legea nr.61/1991 

pentru sancționarea faptelor de 

încălcare a 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: 

 

Articol unic.- Legea nr.61/1991 

pentru sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii 

publice, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.125 

din 18 februarie 2020, cu 

modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 

 

Text în vigoare 
Forma aplicabila pentru 'Legea 

61/1991' la data 31 octombrie 2022 

Forma inițiatorului 
Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

3  1. La articolul 2, după punctul 

23) se introduce un nou punct, 

punctul 231), cu următorul 

cuprins: 

 

Nemodificat  

4.  „231) comercializarea sau oferirea 

cu titlu gratuit a băuturilor 

alcoolice către minori de către 

unitățile autorizate să 

comercializeze băuturile 

alcoolice.” 

Nemodificat  

5.  
 

 

 

 

 

2. La articolul 3 alineatul (1), 

litera a) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

6. Art. 3 

 
(1) Contravențiile prevăzute la art. 

2 se sancționează după cum 
urmează: 

 
a)cu amendă de la 100 lei la 500 lei, 
cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 
141), 17), 18), 22), 33) și 34); 

(la data 24-aug-2022 Art. 3, alin. 
(1), litera A. modificat de Art. I, 
punctul 3. din Legea 260/2022 ) 

  

 

 

 

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, 

cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 

141), 17), 18), 22), 231), 33) și 34); 

 

Autor amendament: 

Dep. Laura Vicol (PSD) 

 

https://idrept.ro/00233343.htm#do|ari|pt3
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Nr. 

crt. 

 

Text în vigoare 
Forma aplicabila pentru 'Legea 

61/1991' la data 31 octombrie 2022 

Forma inițiatorului 
Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

7.   3. La articolul (3), alineatul (3) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 

8. Art. 3 
 
(3) În cazul săvârșirii 
contravențiilor prevăzute la art. 2 
pct. 7), 20), 22) și 23) se dispune și 
măsura suspendării activității 
localului public pe o perioadă 
cuprinsă între 10 și 30 de zile. 

(la data 26-mar-2022 Art. 3, alin. 
(3) modificat de Art. II din Legea 
64/2022 ) 
 

  

 

(3) În cazul săvârșirii 

contravențiilor prevăzute la art. 2 

pct.7), 20), 22), 23) și 231) se 

dispune și măsura suspendării 

activității localului public pe o 

perioadă cuprinsă între 10 și 30 de 

zile.  

 

Autor amendament: 

Dep. Laura Vicol (PSD) 

 

 

9.  2. La articolul 3, alineatele (4) și 

(7) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

 

Nemodificat  

10.  (4) În cazul repetării 

contravențiilor prevăzute la art. 2 

pct. 19), 21), 22) și 26) se dispune, 

de asemenea, măsura suspendării 

„(4) În cazul repetării 

contravențiilor prevăzute la art.2 

pct.19), 21), 22), 231) și 26) se 

dispune, de asemenea, măsura 

 

Nemodificat 

 

https://idrept.ro/00229688.htm#do|arii
https://idrept.ro/00229688.htm#do|arii
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Nr. 

crt. 

 

Text în vigoare 
Forma aplicabila pentru 'Legea 

61/1991' la data 31 octombrie 2022 

Forma inițiatorului 
Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

activității localului public pe o 

perioadă cuprinsă între 10 și 30 de 

zile. 

suspendării activității localului 

public pe o perioadă cuprinsă între 

10 și 30 de zile. 

 

11. (7) În cazul contravențiilor 

prevăzute la art. 2 pct. 32), 33) și 

34), sesizarea se poate face și de 

către organele de ocrotire socială. 

(7) În cazul contravențiilor 

prevăzute la art.2 pct.231), 32), 

33) și 34), sesizarea se poate face 

și de către organele de ocrotire 

socială. ”  

 

Nemodificat  

     

     

 

 

 
            Consilier parlamentar, 
                Alina Grigorescu 

 


