
 

Informatie  oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028 

LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice*) 

EMITENT     Parlamentul  

Publicat în Monitorul Oficial nr 96 din data 07-02-2014  
Data intrării în vigoare 07-02-2014 

 

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-02-2014 până la data de 17-

12-2019 

Actul are forme consolidate care intră în vigoare în viitor ! 

Articolul 3 

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează: 

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 31), 33) şi 

34); 
b) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) şi 28); 

c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 8)-10), pct. 13), 15), 

19), 20), 26), 27), 29) şi pct. 32); 

d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 30); 

e) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, faptele prevăzute la pct. 21) şi 23); 

f) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, faptele prevăzute la pct. 35) şi 36). 

(2)  În cazurile în care faptele prevăzute la pct. 1), 2), 4) şi 24) ale art. 2 sunt săvârşite în incinta 

unei instituţii de învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor 

categorii de persoane defavorizate, sancţiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 

lei. 

(3)  În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 7) şi 20) se dispune şi măsura 

suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile. 

(4)  În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22) şi 26) se dispune, de 

asemenea, măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 

de zile. 

(5) În cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 30) se dispune retragerea autorizaţiei 

de funcţionare a localului public. 

(6) Suspendarea activităţii localului public ori retragerea autorizaţiei de funcţionare a acestuia 

se dispune de către organul care a eliberat autorizaţia, la propunerea organului constatator, 

căruia i se comunică în scris măsura luată, în termen de 5 zile de la data sesizării. 

(7) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 32), 33) şi 34), sesizarea se poate face şi de 

către organele de ocrotire socială. 

(8) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice. 
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