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în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului în vigoare, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. L187/2022, a fost sesizată 
de Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice, având ca iniţiatori deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare PNL, PSD şi 
USR.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz favorabil, cu 
observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a transmis aviz 
favorabil.

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva însuşirii observaţiilor 
prezentate în Punctul de vedere transmis Senatului.

Propunerea legislativă are ca obiect 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, cu modificările şi completările ulterioare, 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.

De asemenea, se propune abrogarea Legii nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea 
aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi.

în şedinţa din 17 mai 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări au analizat iniţiativa legislativă şi au hotărât să adopte, cu majoritate de voturi ale 
membrilor prezenţi, un raport de admitere, cu amendamente admise şi amendamente 
respinse, cuprinse în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul 
raport.



Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune votului plenului 
Senatului raportul de admitere, cu amendamente admise şi amendamente respinse şi 
propunerea legislativă.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi supusă dezbaterii şi adoptării cu respectarea art. 76 alin (2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală şi ale dispoziţiilor art. 92 
alin. (7) pct. 1 din Regulamentul Senatului, în vigoare. Senatul este prima Cameră sesizată.

Secretar,

Senator Laura-Mihaela FUIGEANV-MOAGHERSenator

!

Redactat, consilier Andreea Alexandrooe
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Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Anexa nr. 1 la raportul nr. XIX/ 138/17.05.2022

AMENDAMENTE ADMISE
La

Propunerea legislativă pentru modifîcarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

LI 87/2022

Motivare/ObservaţiiNr. Text Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice

Amendamente admise
Crt.

1. 2. La articolul 2, după punctul 14, se introduce 
un nou punct, punctul 14^ şi 14^, cu următorul 
cuprins;

Este necesară eliminarea sintagmei “şi 
14^ , deoarece în textul iniţiativei legislative 
nu se regăseşte pct. 14^'

Partea dispozitivă a punctului 2 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:

2. La articolul 2, după punctul 14, se 
introduce un nou punct, punctul 14', cu 
următorul cuprins: Amendament admis cu majoritate de voturi 

de membrii Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări

Autor: Senator PNL - Cristian-Augustin 
Niculescu-Ţâgârlaş, Senator PNL - Cătălin- 
Daniel Fenechiu

2. 5. La articolul 3, după alineatul (6), se 
introduce un nou alineat, alineatul (6'), cu 
următorul cuprins:

Modificarea părţii dispositive ca urmare a 
adoptării amendamentului privind 
introducerea alin. (6^) la art. 3.

5. La articolul 3, după alineatul (6), se 
introduc două noi alineate, alin. (6') şi 
alin. (6^), cu următorul cuprins:
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„(6*) în cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute 
la art. 2 pct. 14) se dispune sancţiunea 
complementară a obligării înlăturării de către 
contravenient a înscrierilor, însemnelor sau 
desenelor, cu redarea stării iniţiale a bunului 
scris, pictat, desenat sau deteriorat ori cu 
refacerea acestuia, după caz. Sancţiunea se 
execută în termen de cel mult 15 zile 
calendaristice de la data la care devine 
executorie.”

Nemodificat

(6^) în cazul neîndeplinirii obligaţiei 
prevăzute la alin. (6’), autoritatea 
administraţiei publice locale pe a cărei 
rază
contravenţia poate să reabiliteze din 
fonduri proprii bunurile afectate, 
având dreptul la acţiune în regres 
împotriva contravenientului.”

Amendament admis cu majoritate de voturi 
de membrii Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări

săvârşitteritorială s-a

Amendament iniţiat de senator PNL — 
Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş şi de 
Senator PNL - Cătălin-Daniel Fenechiu, 
reformulat de membrii Comisiei juridice, 
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Autor: Senator PNL - Cristian-Augustin 
Niculescu-Ţâgârlaş, Senator PNL - Cătălin- 
Daniel Fenechiu

2



Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Anexa nr. 2 la raportul nr. XIX/138/17.05.2022

AMENDAMENTE RESPINSE
La

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

LI 87/2022

Nr. Text Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice

Motivare/ObservaţiiAmendamente respinse
Crt.

1. La articolul 2, punctul 14 se modifică şi se 
completează cu următorul cuprins:

1. Amendament respins cu majoritate de voturi 
de membrii Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări

“14 imprimarea de însemne, înscrieri, desene 
sau imagini, fara drept, prin orice mijloace, pe 
pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 
folosinţă comună aflate în locuri publice, 
precum si deteriorarea prin orice mijloc a 
acestora.

“14. imprimarea de însemne, înscrieri, 
desene sau imagini, fără drept, prin orice 
mijloace, pe pereţii sau pe orice alte 
elemente component (inclusiv garduri) 
ale monumentelor de arheologie, 
monumentelor de arhitectură, 
monumentelor de for public şi a 
monumentelor memoriale şi funerare, 
asa cum sunt ele definite prin Legea nr. 
422/2001, precum şi deteriorarea prin 
orice mijloc a acestora.”

Autor: Senator AUR - Sorin Cristian 
Mateescu
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