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1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu  
propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind 
organizarea și desfășurarea adunărilor publice trimisă cu adresa nr. PLx  259 din 
25 aprilie 2018 şi înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională cu nr.4c-12/266 din 26.04.2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 988 din 20.11.2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-5/242 
din 16.05.2018. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din 
Legea nr.60/1991, în sensul prevederii posibilităţii desfăşurării adunărilor publice 
şi după ora 23:00, în cazuri excepţionale, cu aprobarea comisiei de avizare a 
cererilor de organizare a adunărilor publice din cadrul unităţii administrativ-
teritoriale.  

 2.  Prin obiectul de reglementare și conținutul său,  propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 

 3.  La lucrări au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne domnul Mihai Chirică – secretar de stat și domnul Florin 
Cantacuz - șef serviciu în cadrul Direcției  de Ordine Publică. 

 4.  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 5.  La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 
 6. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 13 iunie 2018, cu majoritate  de 

voturi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională propune 



plenului Camerei Deputaţilor respingerea inițiativei legislative din următoarele 
considerente: 
    - O atenţie deosebită trebuie acordată valorilor sociale apărate de Legea 
nr.61/1991, act normativ care instituie un regim sancţionator contravenţional în cazul 
celor ce nu respectă  liniştea publică în anumite intervale orare. Chiar şi în cazul 
excepţiei,  durata adunării publice trebuie determinată în timp, astfel încât să nu fie 
afectate drepturile altor persoane, care locuiesc în zona în care se desfăşoară 
adunarea. 
       Textul propus în inițiativa legislativă reglementează şi o excepţie de la 
prevederile Legii nr. 61/1991, în sensul că organizarea unor evenimente de mare 
interes pe plan local după ora 23.00 nu atrage răspunderea contravenţională. 
      - Organizarea de evenimente după ora 23.00 ar putea crea premisele săvârşirii 
unor acte sau fapte de tulburare a ordinii publice, în special în zonele în care 
există imobile cu destinaţia de locuit. Astfel, tulburarea ordinii publice nu se 
realizează, ca formă de manifestare, doar prin volumul crescut al dispozitivelor de 
amplificare sonoră, ci şi prin simpla aglomerare a unei zone în care are loc o adunare 
publică, nivelul de zgomot fiind greu de evaluat, având în vedere specificul 
măsurătorilor care se fac în astfel de cazuri.  
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 Vă înaintăm alăturat, RAPORTUL asupra propunerii 
legislative pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind 
organizarea și desfășurarea adunărilor publice , trimisă cu adresa nr. 
PLx. 259 din 25 aprilie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-12/266 din 
26.04.2018.  
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare . 
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Dorel – Gheorghe Căprar  

 

 

  

 
 

  



 
 

      


