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                 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 200 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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     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 200 din 29 aprilie 2020 şi înregistrat cu nr.4c-13/286 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.1009 

din 13 decembrie 2019. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă prin 

avizul nr. 6067 din 27 noiembrie 2019.  

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 nefavorabil inițiativa legislativă în ședința din 5 mai 2020.   
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.61/1991, în sensul interzicerii, sub sancţiune contravenţională, a comercializării în 

magazine şi a oferirii cu titlu gratuit de băuturi alcoolice minorilor. 

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, respingerea 

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

categoria legilor ordinare.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 

 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier, 
Roxana David 


