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AVIZ 

asupra proiect 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 conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare 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. Plx  219 din 29 

aprilie 2020 şi înregistrat sub nr. 4c-15/133 din 04.05.2020. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

         Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 

expunerea de motive, avizul Consiliului Economic și Social şi avizul 

Consiliului Legislativ.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi  pentru, 

a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu următoarele 

amendamente: 



        ,,1. La articolul 2, după punctul 22) se introduce un nou punct, 

punctul 22
1
), cu următorul cuprins: 

22
1
) Vânzarea sau distribuirea, în orice mod, a băuturilor alcoolice 

minorilor, de către unitățile autorizate să le comercializeze.’’ 

 

 

         2. La articolului 3 alin. (1), lit. a) se modifică și va avea  

următorul cuprins: 

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 

17), 18), 22),22
1
), 33) și 34). 

 

         3.  Articolul 3 al alin. (1) lit. c) -    nemodificat  

 

         4. Articolului 3, alin. (4 ) se modifică și va avea  următorul 

cuprins: 
(4) În cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22), 

22
1
)și 26) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activității localului 

public sau a unității autorizate să comercializeze băuturi alcoolice, pe o 

perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile.” 
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