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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 

 
    
 
 
 Bucureşti, 8 iunie 2016 

             PL-x 738-2011 
 

RAPORT COMUN 
asupra 

proiectului de Lege privind asigurarea ordinii şi lini ştii publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor , 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind asigurarea ordinii şi lini ştii publice , trimis 
cu adresa nr. PL-x 738 din 5 decembrie 2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă, în 
şedinţa din 28 noiembrie 2011, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor , republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru 
asigurarea ordinii şi lini ştii publice, prin sancţionarea penală şi contravenţională a unor fapte 
care aduc atingere regulilor de convieţuire socială şi bunelor moravuri. Prin iniţiativa 
legislativă se propune abrogarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare 
a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii publice, republicată, precum şi 
abrogarea Hotărârii Guvernului nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea 
condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, 
conform adresei cu nr.664 din 15 iunie 2011. 
 Guvernul României, conform adresei cu nr.2395 din 18 octombrie 2011, susţine 
adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată în Anexa la punctul de vedere. 
Guvernul, prin Ministerul Administra ţiei şi Internelor, propune practic o altă iniţiativă 
legislativă, având în vedere faptul că soluţiile legislative propuse ca amendamente ale 
textului ini ţiatorilor sunt într-o propor ţie de peste 80% din corpul proiectului adoptat 
tacit de Senat. 

COMISIA JURIDIC Ă, DE DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNIT ĂŢI 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONAL Ă 
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 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 12 decembrie 
2011, conform adresei cu nr.26/586 din 14 decembrie 2011. 
 Ministerul Afacerilor Interne  a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi o 
serie de amendamente la forma iniţiativei legislative adoptate tacit de Senat, amendamente 
prin care a modificat substanţial varianta iniţiatorilor. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunit ăţi a solicitat Ministerului Justiţiei şi 
Consiliului Legislativ un punct de vedere referitor la amendamentele formulate de Ministerul 
Afacerilor Interne. 
 Ministerul Justi ţiei, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.6/25961 
din 17 iunie 2013 consideră o problemă de oportunitate promovarea proiectului de lege şi 
recomandă menţinerea cadrului legislativ deja analizat în cadrul dezbaterilor parlamentare la 
noul Cod penal, prin care au fost aduse modificări Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii publice. Cadrul 
legislativ în materia dreptului penal substanţial au fost supuse recent unui amplu proces de 
reformă, actele normative adoptate fiind rezultatul cooperării inter-instituţionale, cu implicarea 
puterii executive, legislative şi judecătoreşti. 
 Prin adoptarea noului Cod penal şi a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal au fost operate o serie de modificări legislative, în 
vederea  creării unui cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin evitarea 
suprapunerilor de norme în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale, crearea unui 
regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele noului Cod penal, prin 
clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală existentă. 
 Este necesar ca proiectul de lege adoptat tacit de Senat, precum şi amendamentele 
propuse de Ministerul Afacerilor Interne să fie reanalizate şi corelate cu prevederile noului 
Cod penal, cu atât mai mult cu cât aspectele care interesează dreptul penal din Legea 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi lini ştii publice, republicată, a cărei abrogare se propune în proiectul de lege, au fost 
analizate şi în contextul dezbaterilor asupra Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a 
Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
penale şi au fost adoptate la art. 39 modificări şi completări ale Legii nr.61/1991, în 
conformitate cu noul cadru legislativ în materie penală. 
 Consiliul Legislativ, prin adresa cu nr.791 din 26 iulie 2013 a transmis Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi un nou aviz referitor la amendamentele Ministerului 
Afacerilor Interne, prin care critică o parte din amendamente, propune eliminarea altora pentru 
evitarea unei duble reglementări, recomandă introducerea unui amendament în legea de bază 
în care reglementarea are sediul materiei şi propune reevaluarea normelor de trimitere din 
cuprinsul proiectului şi a intervenţiilor legislative necesare pentru integrarea noii reglementări 
în cadrul legislaţiei în materie, în funcţie de data intrării în vigoare a acestui proiect de lege 
raportat la data intrării în vigoare a noului Cod penal. Soluţiile legislative care vor fi adoptate 
trebuie să se integreze armonios în ansamblul legislaţiei în materie penală şi corelate cu 
dispoziţiile noului Cod penal, precum şi cu cele ale Legii nr. 187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Trebuie evitată atât instituirea unor 
reglementări paralele cât şi stabilirea unor sancţiuni necorelate cu cadrul sancţionator prevăzut 
de noua legislaţie penală. 
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 Guvernul României aflat în prezent în exerciţiu a transmis, cu nr. 2584/DRP din 
15.03.2016,  un punct de vedere conform căruia nu susţine adoptarea proiectului de lege.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor , 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 26 aprilie 2016.  

La lucrările Comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
În baza prevederilor art. 55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor , republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate 
de invitat, doamna Cristina Manda - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. Domnia sa a prezentat şi argumentat membrilor Comisiei juridice prezenţi la dezbateri 
propunerea de respingere a iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport de respingere a 
proiectului de Lege privind asigurarea ordinii şi lini ştii publice. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut proiectul de 
lege în şedinţa din 8 mai 2016 şi, cu unanimitate de voturi au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a proiectului de Lege privind asigurarea 
ordinii şi lini ştii publice. 

La dezbateri, membrii comisiei au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
          În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 

 
      VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR,  
                                     
   Ciprian Nicolae NICA               Sorin Constantin STRAGEA 
              
 
 
 
          VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR,                                  

                                        
      Ion RĂDUCANU     Ion BENGA    

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari,  
Rodica Penescu 
George Cucu 
 


