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Către, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului 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 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PLx  294 din 22 mai 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

                                                           

                                            VICEPREŞEDINTE                             

 

                                                   Ioan CUPȘA                 
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RAPORT 

asupra Proiectului 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.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 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, 

trimis cu adresa nr. PL-x 294 din 22 mai 2022 şi înregistrat cu nr.4c-13/451 din 23 mai 2022. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adpotat proiectul de lege în ședința din data de 18 mai 2022 

coform art.76, alin.(2) din Constituția României. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.61/1991, în sensul înăspririi 

sancţiunilor pentru faptele privind imprimarea de însemne, înscrieri, desene sau imagini, fără drept, pe pereţii clădirilor 

şi gardurilor, respectiv dezlipirea sau distrugerea afişelor şi reclamelor legal amplasate. 
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Consiliul Legislativ, conform adresei înregistrată cu nr.295 din 24 martie 2022, a avizat favorabil proiectul de 

lege. 

Consiliul Economic și Social, conform adresei înregistrată cu nr.1369 din 8 martie 2022, a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul de lege, în ședința 

din ziua de 23 mai 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de 

lege, în ședința din ziua de 8 iunie 2022. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în ședința desfășurată în data de 15 iunie 2022.  

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, al Consiliului Economic și Social. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu 

majoritatea voturilor deputaților prezenți, să propună un raport de adpotare a  Proiectului 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 forma Senatului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

    

                        VICEPREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,                                            

      

             Ioan CUPȘA                                                                             Ladányi László-Zsolt                                         

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar,  

Dragoș Bucur                                                                    
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