Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcarea unor norme de
convietuire socială, a ordinii si linistii publice
Republicata în Monitorul Oficial al României nr. 387 din 18 august 2000
Modificat prin Legea nr. 169 din 10 aprilie 2002 privind modificarea si
completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a unor legi speciale,
publicata în Monitorul Oficial, nr. 261 din 18 aprilie 2002
Selectii :
Art. 1. - Pentru asigurarea climatului de ordine si liniste publica necesar
desfasurarii normale a activitatii economice si social-culturale si promovarea unor
relatii civilizate în viata cotidiana, cetatenii sunt obligati sa aiba un
comportament civic, moral si responsabil, în spiritul legilor tarii si al normelor de
convietuire sociala.
Art. 11. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoarea de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, urmatoarele
fapte:
1). portul, fara drept, în locurile si împrejurarile în care s-ar putea primejdui
viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si
linistea publica, a cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori a altor
asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, împungere
sau lovire, precum si folosirea în asemenea locuri sau împrejurari a armelor cu
aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confectionate pe baza de
amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice;
2). importul sau procurarea din tara, în vederea comercializarii, de arme cu aer
comprimat sau cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteza mai mare
de 220 m/s, cu exceptia celor destinate pentru a fi folosite la antrenamente si
competitii de catre Federatia Româna de Tir, de cluburile si asociatiile sportive cu
sectii de tir afiliate la aceasta federatie, care pot dobândi, detine si folosi arme
din aceasta categorie, conform standardelor sportive internationale;
4). împiedicarea, sub orice forma, a organului de urmarire penala sau de
mentinere a ordinii publice de a-si îndeplini obligatiile de serviciu privind
legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul politiei ori al altui organ de
stat, de a lua masurile necesare pentru mentinerea ori restabilirea ordinii publice.
Portul sau folosirea, fara drept, de obiecte din cele prevazute la alin. 1 pct. 2, în
localul autoritatilor publice, institutiilor publice, institutiilor sau altor persoane
juridice de interes public, la întruniri publice ori în localuri de alegeri, se
pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Art. 2. - Constituie contraventie savârsirea oricareia dintre urmatoarele fapte,
daca nu sunt comise în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie
considerate infractiuni :
1). savârsirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii,
expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta împotriva
persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea
publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si
onoarea acestora sau a institutiilor publice;
2). constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a
savârsi actiuni ilicite, contrare ordinii si linistii publice si normelor de convietuire
sociala, precum si actele de încurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor

astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine sociala;
4). aruncarea asupra unei persoane, constructii sau asupra unui mijloc de
transport cu obiecte de orice fel, cu substante inflamante, iritant-lacrimogene sau
cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc, daca nu s-au produs vatamari
ale integritatii corporale sau sanatatii ori pagube materiale;
10). comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a
arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânatoare în alte locuri decât în
magazinele autorizate sa efectueze operatiuni cu arme de foc si munitii;
11). vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor,
arcurilor pentru tir, pescuit sau vânatoare persoanelor care nu au împlinit vârsta
de 18 ani, persoanelor care au savârsit acte de violenta mentionate în cazierul
judiciar, precum si persoanelor care sufera de boli neuropsihice mentionate în
certificatul de sanatate eliberat de policlinica teritoriala;
12). netinerea evidentei de catre magazinele autorizate a cumparatorilor armelor
prevazute la pct. 10) în registre speciale, vizate de organele de politie, în care
vor fi mentionate datele de stare civila, domiciliul, seria si numarul actului de
identitate ale cumparatorului, numarul cazierului judiciar, numarul certificatului
de sanatate neuropsihica, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum si
caracteristicile armei vândute. Daca cumparatorul este titular al unui permis de
arma, este scutit de obligatia de a prezenta cazierul judiciar si certificatul de
sanatate neuropsihica, iar daca cumparatorul este titular al unui permis de
conducere, acesta este obligat sa prezinte numai cazierul judiciar;
26). provocarea ori participarea efectiva la scandal, în locuri sau localuri publice;
28). tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu
orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma;
29). tulburarea linistii locatarilor între orele 22,00-8,00, prin producerea de
zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical
la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în
imobile cu destinatia de locuinte sau în imediata vecinatate a acestora;
33). refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale, de a se
legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea
ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau de mentinere a
ordinii publice, aflate în exercitarea atributiilor de serviciu;
35). îndemnul sub orice forma al minorilor la savârsirea de contraventii;
Art. 7. - Contraventiile se constata de catre primar, împuternicitii acestuia, de
catre ofiterii sau subofiterii de politie ori de catre ofiterii, maistrii militari,
subofiterii sau militarii din jandarmerie, angajati pe baza de contract.
În cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea amenzii, agentul
constatator, o data cu constatarea aplica si sanctiunea.
Art. 19. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 153
din 24 martie 1970 pentru stabilirea si sanctionarea unor contraventii privind
regulile de convietuire sociala, ordinea si linistea publica, art. 6 din Decretul nr.
76 din 15 iulie 1975, precum si orice alte dispozitii contrare.
completată cu
Legea 2 din 17 ianuarie 2000 privind modificarea si completarea Legii 61/1991
pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a
ordinii si linistii publice
Publicată in Monitorul Oficial nr. 16 din 18/Jan/2000

Art. I.
Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in M.Of. 9/24-01-1997,
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, punctul 8) va avea urmatorul cuprins:
"8) portul, fara drept, in locurile si imprejurarile in care s-ar putea primejdui
viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si
linistea publica, al cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori al altor
asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere
sau lovire, precum si folosirea in asemenea locuri sau imprejurari a armelor cu
aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor de distractie pe baza de
amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice;"
2. La articolul 2, dupa punctul 8) se introduc punctele 8^1)-8^4) cu
urmatorul cuprins:
"8^1) importul sau procurarea din tara, in vederea comercializarii, de arme cu
aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteza mai
mare de 220 m/s. Se excepteaza de la aceasta prevedere armele cu aer
comprimat sau cu gaze comprimate destinate pentru a fi folosite la
antrenamente si competitii de catre Federatia Romana de Tir, de cluburile si
asociatiile sportive cu sectii de tir, afiliate la aceasta federatie, care pot dobandi,
detine si folosi arme din aceasta categorie conform standardelor sportive
internationale;
8^2) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a
arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare in alte locuri decat in
magazinele autorizate sa efectueze operatiuni cu arme de foc si munitii;
8^3) vanzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a
arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare persoanelor care nu au
implinit varsta de 18 ani, persoanelor care au savarsit acte de violenta
mentionate in cazierul judiciar, precum si persoanelor care sufera de boli
neuropsihice mentionate in certificatul de sanatate eliberat de policlinica
teritoriala;
8^4) netinerea evidentei de catre magazinele autorizate a cumparatorilor
armelor prevazute la pct. 8^2) in registre speciale, vizate de organele de politie,
in care vor fi mentionate datele de stare civila, domiciliul, seria si numarul actului
de identitate ale cumparatorului, numarul cazierului judiciar, numarul
certificatului de sanatate neuropsihica, cu denumirea policlinicii teritoriale,
precum si caracteristicile armei vandute.
Daca cumparatorul este titular al unui permis de arma, este scutit de obligatia de
a prezenta cazierul judiciar si certificatul de sanatate neuropsihica, iar daca
cumparatorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat sa
prezinte numai cazierul judiciar."

