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Bucureşti, 9 februarie 2016
Nr. PL-x 498/2014

RAPORT
asupra
proiectului de Lege privind modificarea art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu
proiectul de Lege privind modificarea art. 2 din Legea 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 498 din 2 decembrie 2015, înregistrat cu nr. 4c-11/1139 din 3
decembrie 2014.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
şedinţa din data de 25 noiembrie 2014.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile
art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, în sensul pedepsirii cu închisoare
contravenţională de la 6 luni la 5 ani a contravenientului care nu achită amenda şi nu se
prezintă pentru luarea în evidenţă şi executarea unei hotărâri judecătoreşti privind
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, se sustrage de la executarea acesteia după
încetarea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, a
sancţionării desfacerii, comercializării şi a consumului băuturilor alcoolice în instituţiile
publice şi a sancţionării provocării sau participării la scandal în imobilele cu destinaţia de
locuinţe.
Consiliul Legislativ, prin adresa cu nr. 373 din 7 aprilie 2014, a avizat favorabil
iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri.
Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.
1789 din 11 septembrie 2014, susţine adoptarea proiectului de lege, sub rezerva însuşirii
propunerilor şi observaţiilor formulate în punctul de vedere.
Guvernul consideră oportună reglementarea generală a interdicţiei de a se
desface/comercializa/consuma alcool în toate locurile şi instituţiile publice, urmărindu-se

cu precădere categoriile în care este permis în mod frecvent accesul publicului, precum şi
categoriile de instituţii publice în care personalul este învestit cu exerciţiul autorităţii
publice/de stat. De asemenea, conform punctului de vedere transmis Parlamentului,
Guvernul consideră oportună şi propunerea de modificare a art.2 pct.24 din forma în
vigoare a Legii nr.61/1991, în sensul sancţionării contravenţionale a faptei de provocare
de scandal în imobilele cu destinaţie de locuinţă. Fapta este reglementată şi sancţionată la
art.2 pct.26 din legea în vigoare.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în şedinţa din
data de 3 decembrie 2014 a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi,
conform adresei cu nr. 4c-12/293/2014.
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat
favorabil proiectul de lege cu un amendament, în şedinţa din data de 3 februarie 2015,
cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr. 4c-6/358/2015.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa
legislativă în şedinţa din data de 9 februarie 2016.
La şedinţă au fost prezenţi 22 deputaţi din numărul total de 26 membri ai
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au
hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de
respingere a proiectului de Lege privind modificarea art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice, întrucât, în actualul cadru constituţional nu este posibilă prevederea
închisorii contravenţionale drept sancţiune contravenţională, sancţiunea privativă de
libertate neputând fi decât de natură penală, în conformitate cu prevederile art.23
alin.(13) din Constituţia României, republicată. Legiferarea în dreptul intern a unei
sancţiuni extrapenale privative de libertate nu ar fi conformă nici cu prevederile
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
Unele dintre intervenţiile legislative propuse nu se mai justifică pentru că o parte dintre
textele asupra cărora intervin legislativ au fost deja abrogate prin alte acte normative iar
alte norme propuse de iniţiatori sunt deja în vigoare, în forma propusă de iniţiatori.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria
legilor ordinare.
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