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                              RAPORT 
asupra propunerii legislative  pentru completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 

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

În conformitate cu prevederile art. 89   din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, trimisă cu adresa nr. 
506, din 18 septembrie 2003, înregistrată sub nr. 31/ 948  din  18 septembrie.2003. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil  proiectul de lege, conform avizului nr. 1301/10.09.2003. 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sesizată spre dezbatere şi avizare, a hotărât avizarea  

favorabilă a   propunerii legislative, conform avizului nr. 32/603/30.09.2003. 
Guvernul, în punctul său de vedere nr. 7639/DRP din 16.12.2003, a precizat că nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în sensul agravării răspunderii contravenţionale 
în cazul în care anumite fapte sunt săvârşite în incinta instituţiilor de învăţământ, de sănătate, ori destinate ocrotirii 
speciale a unor categorii de persoane devaforizate. 

Proiectul  de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
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În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat 
proiectul de lege în şedinţa din 3 martie 2004. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi  23 deputaţi, din totalul de  24 membri ai comisiei. 
Analizând propunerea legislativă, membrii comisiei au apreciat că aceasta nu poate fi acceptată din următoarele 

considerente: 
 Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi, potrivit dispoziţiilor art. 23 alin.(13) din Constituţia României, 

decât de natură penală; 
 Propunerea legislativă nu este în concordanţă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind 

desfiinţarea închisorii contravenţionale; 
 Trimiterea la pct.8 al art.2 nu este corectă, întrucât această normă este abrogată prin Legea nr. 169/2002 

privind modificarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale. 
 
În urma dezbaterii în comisie, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii pentru completarea 

Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice. 
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