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       Către, 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.7 din Legea nr.60 din 1991 (republicată), trimisă Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru examinare pe 

fond, în procedură obişnuită cu adresa nr. Plx. 345 din 7 aprilie 2015. 

 

 

 

Vicepreşedinte,  

Laurenţiu NISTOR  
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R A P O R T  

asupra propunerii legislative pentru completarea art.7 din Legea nr.60 
din 1991 (republicată) 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin 

adresa nr. Pl.x 345 din 7 aprilie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, asupra propunerii pentru completarea art.7 din Legea nr.60 din 

1991 (republicată), înregistrată cu nr.4c-6/166 din 8 aprilie 2015. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 31 martie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa 

nr.75/21.01.2015; 

- punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu adresa 

nr.256/19.02.2015 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.7 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor 

publice, republicată, în sensul simplificării procedurilor legate de declararea 

prealabilă a adunărilor publice în situația în care acestea au caracter spontan, 

se desfășoară pentru o perioadă scurtă de timp sau au un număr redus de 

participanți. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisia a examinat 

propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.60 din 1991 

(republicată) în şedinţa din 12 mai 2015. 

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 20 deputaţi.  

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, în  calitate de invitat domnul Dan 

Marinescu - director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

In timpul dezbaterilor s-a constatat că propunerea legislativă are ca scop 

instituirea unor excepții de la notificarea prealabilă prevăzută de dispozițiile 

alin.(1), potrivit căruia ”Organizatorii adumărilor publice vor depune declarația 

scrisă la primăriile municipale, orășenești sau comunale pe al căror teritoriu 

acestea urmează să se desfășoare cu cel puțin 3 zile înainte de data 

desfășurării acestora”. Astfel, potrivit inițiativei legislative, în cazul adunărilor 

spontane declararea va fi realizată ”de îndată ce această intenție este 

cunoscută”, iar în cazul întrunirilor de tip ”flash mob” și a întrunirilor cu un 

număr de până la 20 de participanți notificarea autorității nu este obligatorie. 

Pornind de la această clasificare a adunărilor publice, care prin natura lor 

nu reprezintă o amenințare la adresa ordinii și liniștii publice, considerăm că 

nu se impune introducerea altor excepții de la condiția declarării prealabile a 

adunărilor publice. 

De asemenea, posibilitatea organizării unor manifestări spontane, fără o 

reglementare clară asupra locului de desfășurare, vine în contradicție cu 

cerințele impuse de art.5 din lege. 
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Totodată, întrunirile de flash mob, ca și în cazul întrunirilor spontane, nu 

ține cont de cadrul general de reglementare instituit prin lege, fiind afectată 

considerabil posibilitatea autorităților competente de a dispune măsurile 

necesare pentru desfășurarea în siguranță a întrunirilor. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi respingerea propunerii legislative pentru completarea art.7 din Legea 

nr.60 din 1991 (republicată). 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE                    SECRETAR, 

LAURENŢIU NISTOR RADU BABUŞ  

    

 

 

 

 

 

 
Sef serviciu, Sofia CHELARU  
 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 
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