
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
  

Bucureşti, 
 

3 februarie 2015 
Nr. 4c-6/358 

 
 
 

AVIZ 
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 conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, 

prin adresa nr. PLx. 498 din 2 decembrie 2014, 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. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de Lege mai sus menţionat în şedinţa din 3 

februarie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu un 

amendament admis prezentat în ANEXA. 

 

      PREŞEDINTE          SECRETAR 

        MARIN ALMĂJANU       CONSTANTIN AVRAM 
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                                                                                                                                                                       ANEXA 
Amendament admis 

 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următorul amendament: 
 
 
Nr.
crt. 

Text Legea nr.61/1991 Text Senat 
(proiect de lege) 

Amendamentul propus 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art.2  
 21. desfacerea, 
comercializarea şi consumul 
băuturilor alcoolice în 
locurile publice, la intrarea 
în curţile şi în interioarele 
lor, cum sunt: spitale şi alte 
unităţi sanitare, centre de 
plasament al minorilor, 
unităţi şi instituţii de 
învăţământ şi educaţie, 
lăcaşuri de cult şi instituţii 
religioase aferente cultelor 
care interzic consumul 
băuturilor alcoolice în 
practicarea religiei 
respective, pe trotuarele 
sau aleile de acces ale 
acestora; 

 

 
 21. desfacerea, 
comercializarea şi consumul 
băuturilor alcoolice în locurile și 
instituțiile publice, la intrarea în 
curţile şi în interioarele lor, cum 
sunt: spitale şi alte unităţi 
sanitare, centre de plasament 
al minorilor, unităţi şi instituţii 
de învăţământ şi educaţie, 
instituții publice, lăcaşuri de 
cult şi instituţii religioase 
aferente cultelor care 
interzic consumul băuturilor 
alcoolice în practicarea 
religiei respective, pe 
trotuarele sau aleile de acces 
ale acestora; 

 

 
 21. desfacerea, 
comercializarea şi consumul 
băuturilor alcoolice în locurile și 
instituțiile publice, la intrarea în 
curţile şi în interioarele lor, cum 
sunt: spitale şi alte unităţi 
sanitare, centre de plasament 
al minorilor, unităţi şi instituţii 
de învăţământ şi educaţie, 
instituții publice, lăcaşuri de 
cult şi instituţii religioase, pe 
trotuarele sau aleile de acces 
ale acestora; 
 

(Autor: Ioan Oltean -  
Grup parlamentar al PNL) 
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