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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 
 

           1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice , trimisă cu adresa nr. 
PLx 467 din 11 septembrie  2018 şi înregistrată la Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/551/12.09.2018. 
          Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr. 438 din 9.05.2018. 
          Senatul a respins inițiativa legislativă, în şedinţa din 3 septembrie 2018.   

  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat negativ propunerea legislativă, în şedinţa din 18 septembrie 
2018. 

 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  a 
avizat negativ propunerea legislativă, în ședința din 18 septembrie 2018. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.60/1991, în sensul instituirii posibilităţii desfacerii 
băuturilor alcoolice în cazul adunărilor publice organizate în scop de recreere şi 
divertisment. 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare , potrivit 
art. 73 din Constituţia României, republicată. 

3. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Bobescu - 
subsecretar de stat Ministerul Afacerilor Interne. 



 

        4.  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

          5. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine  publică și siguranță națională  
au  fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

 6. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 3 aprilie 2019, cu majoritate de 
voturi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională propune 
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative în forma 
prezentată.  

 
                      Vicepreședinte                                                 Secretar 
    
            Ionel – Bogdan Rodeanu                                      Dumitru Lupescu  
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Către 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI  DEPUTA ŢILOR 

 
 
              Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi 
desfăşurarea adunărilor publice, trimisă cu adresa nr. Plx 467 din 11 
septembrie  2018 şi înregistrată cu nr. 4c -15/551 din 12.09.2018. 
              În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare . 
 
 
 
 

Vicepreședinte  
 

Ionel- Bogdan Rodeanu 
 

                                                  
 
 
 


