
PRIM MINIS TRU 
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Domnule preşedinte, 

În conformitate Cu prevederile art. 111 aljn. (1) din Constituţie, 
Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 16/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii pub lice, iniţiată de domnul 
deputat PSD Dănuţ Păle împreună cu un grup de parlamentari PSD, PMP, 
ALDE, Independenţi (Bp. 66/2020, L171/2020) 

I. Principalele rcglementări 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, 
în sensul stabilirii drept contravenţia faptei de a comercializa sau oferi cu 
titlu gratuit băuturi alcoolice către minori de către unităţile autorizate să 
comercializeze băuturile alcoolice. 



II.Observatii , 

1. Precizăm că iniţiativa legislativă propusă are obiectul de 
reglementare similar cu alte două iniţiative legislative, respectiv, 
„propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 61/1991 pentru sanclionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii pub/ice (Bp.519/2019, L44/2020) şi 
„propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieluire socială, a ordinii şi liniştii pub/ice" (Bp.582/2019, 
Li 1672020). 

Spre deosebire de propunerile legislative menţionate, prezenta 
iniţiativă legislativă are o abordare diferită în ceea ce priveşte mecanismul 
de reglementare şi sancţionare. Astfel, sub aspect logico juridic, ipoteza şi 
dispoziţia iniţiativei legislative sunt introduse la art. 2, după pct. 23, 
printr-un punct nou, pct. 23 1, prin care se interzice comercializarea sau 
oferirea cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori de către unităţile 
autorizate să comercializeze băuturi alcoolice. 

Astfel, considerăm necesară, din raţiuni de previzibilitate şi claritate 
a normei juridice completarea art. 2, cu un nou punct după pct. 22, 
respectiv pct. 221 prin care se interzice vânzarea sau distribuirea, în once 
mod, a băuturilor alcoolice minorilor, de către unităţile autorizate să le 
comercializeze. 

De asemenea, învederăm faptul că iniţiatorii iniţiativei legislative au 
omis sancţionarea faptei contravenţionale propuse, aspect ce contravine 
prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioarel, lăsând astfel reglementarea fâră finalitate. 

Totodată, în ceea ce priveşte acordarea competenţei organelor de 
ocrotire socială pentru sesizarea faptelor propuse pentru pct. 23 1, acestea 
nu se circumscriu atribuţiilor organelor respective, legiuitorul atribuindu-le 
competenţa de a se sesiza, cu ocazia exercitării atribuţiilor în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului, astfel cum reiese din art. 10 
din Regulamentul-cadru de organ izare şi funcţionare al Direcţiei generale 
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de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările ulterioare2, 
pentru contravenţiile prevăzute la pct.32-34 ale art. 2 din lege. 

2. Precizăm că normele de tehnică legislativă sunt obligatorii şi în 
cazul propunerilor legislative formulate de deputaţi şi senatori, iar 
nerespectarea acestora a fost sancţionată în repetate rânduri de Curtea 
Constitutională cu declararea neconstitutionalitătii actului normativ care 
nu îndeplineşte standardele de claritate, previzibilitate şi coerenţă, ca şi 
componente ale calităţii legii, indispensabile asigurării şi respectării 
principiului legalităţii, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituţia 
României, republicată. 

De asemenea, semnalăm că soluţiile propuse nu sunt deloc motivate 
în cuprinsul Expunerii de motive, fund necesară respectarea prevederilor 
art. 31 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia instrumentul de 
prezentarea şi motivare trebuie să includă în conţinutul evaluării 
imp actului actului normativ următoarele secţiuni: 

„ a) motivul emiterii actului normativ - cerinţele care reclamă 
intervenţia normativă, cu refer/re specială la insuficienfele şi 
neconcordanţele reglementărilor în vigoare; principiile de bază şi 
finalitatea reglementărilor propuse, cu eviden;ierea elementelor noi; 
concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice; 
referirile la documente de politici pub lice sau la actul normativ pentru a 
căror implementare este elaborat respectivul pro iect. Pentru ordonan;ele 
de urgenţă vor fi prezentate distinct elementele obiective ale situaţiei 
extraordinare care impune reglementarea imediată, nefiind suficientă 
utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă, precum şi eventualele 
consecinţe care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse; 

b) impactul socioeconomic - efectele asupra mediului 
macroeconomic, de afaceri, social şi asupra mediului înconjurător, 
inclusiv evaluarea costurilor şi benefaciilor; 

c) impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe 
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 am), inclusiv 
informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri; 

2 Aprobat prin Hotărăre Cuvernului nr. 1979/2017 pentru aprobarea regulan2entelor-cadru de organirare şi funcjionare ale serviciilor publice de 
asistentă socială şi a structurii orientative de personal 
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d) impactul asupra sistemului juridic - implicaliile pe care noua 
reglementare le are asupra legislaliei în vigoare; compatibilitatea cu 
reglementările comunitare în materie, determinarea exactă a acestora şi, 
dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun; deciziile 
Curlii de Justilie a Uniunii Europene si alte documente relevante pentru 
transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective; 
implicaliile asupra legislaliei interne, în cazul ratificării sau aprobării 
unor tratate on acorduri internalionale, precum si măsurile de adaptare 
necesare; preocupările în materie de arm onizare legislativă; 

e) consultările derulate în vederea elaborării pro iectului de act 
norm ativ, organizaliile şi speciali,stii consultali, esenla recomandărilor 
primite; 

f) activitălile de informare publică privind elaborarea şi 
implementarea proiectului de act normativ; 

g) măsurile de implementare - modificările institulionale ,si 
funclionale la nivelul administraliei pub/ice centrale si locale ". 

Mai mult decât atât, sesizăm o eroare de redactare chiar în titlul 
iniţiativei legislative, intenţia de reglementare fund aceea de a modifica şi 
completa Legea nr. 61/1991, jar nu Legea nr. 16/1991 pentru aprobarea 
volumului de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1991. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în 
forma prezentată. 

Cu stimă, 

~ 
SENATUL ROMANIEI 

AN 

pm'  - INISTRU 
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