
LEGEA Nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 
conviețuirea socială, a ordinii și liniștii publice

reprezintă unul dintre actele normative esențiale în activitatea poliției locale. Capitolul menținerii ordinii 
și liniștii publice, intrând în sfera de competențe a instituției, prin prisma prevederilor Legii  nr. 155/2010 
a poliției locale, mobilizează  tot efectivul de polițiști locali. Importanța  legii rezidă însă  și din faptul că 
este principalul instrument prin care se impune respectarea unui set de reguli, neapărat necesare realizării 
și menținerii unui nivel optim de confort urban pentru toți locuitorii, asigurării unui climat de ordine și 
liniște publică, necesar desfășurării normale a activității economice și social-culturale. Dar pentru acest 
lucru, este necesar să readucem în atenția tuturor celor care au acces la site-ul nostru, faptele pentru care 
polițiștii locali au dreptul și totodată, datoria, de a interveni și lua măsuri de sancționare, precum și 
sancțiunea prevăzută de lege, cu mențiunea că plata amenzii se face pentru suma stabilită de către 
polițistul local prin procesul verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, în termen de 15 
zile de la data luării la cunoștință.

Fapte ce duc la deranjarea locuitorilor/locatarilor, prin diferite acțiuni  care produc 
zgomot în mod nejustificat :

-tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin
strigăte sau larmă -200-1.000 lei
- tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00 - 8,00 şi 13,00 - 14,00 de către orice persoană prin 
producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la 
intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în 
oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora – 500-1.500
lei
-organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a 
tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul 
apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban – 500-1.500 lei.
-neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în 
localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distracţie 
sau de agrement pe care le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept 
pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva 
persoanelor care au încălcat legea – 3.000-6.000 lei.
-lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau 
bunuri – 100-500 lei.

Fapte care, prin savârșirea lor, impietează asupra posibilității de îndeplinire a atribuțiilor 
sale de serviciu, de către polițistul local :

-refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate
sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală 
sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu – 100-500 lei
-împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini 
obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ 
de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice – 3.000-6.000 lei
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-nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor 
cultural-sportive – 500-1.500 lei
- alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de 
menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la 
faţa locului, fără motiv întemeiat – 100-500 lei

Pentru următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în incinta unităților de învățământ, a 
unităților de sănătate sau a celor destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane 
defavorizate, sancțiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei : 

-aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu
substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-
au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii, ori pagube materiale – 100-500 lei
-săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau 
vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure 
ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea 
acestora sau a instituţiilor publice -200-1.000 lei
-provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice -200-1.000 lei.
-constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, 
contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau 
sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială – 500-
1.500 lei

Consumul și desfacerea băuturilor alcoolice, sunt fapte reglementate  de Legea nr. 
61/1991,  astfel : 

-refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de 
închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului -100-500 lei
-servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora, în zilele şi la orele 
când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori
după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare – 500-1.500 lei.
-servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor 
publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, 
precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participant – 500-1.500 lei.
-desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curţile şi în
interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi 
instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic 
consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale 
acestora – 100-500 lei.
-servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, 
precum şi a minorilor – 500-1.500 lei.
-consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi 
terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de
transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În 
incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special 
amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice 
respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi 
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discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către 
persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani - 100-500 lei.

Alte fapte de natură contravențională, pe care legea le sancționează :

-pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, 
instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, 
regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi 
neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe 
teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi 
reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea 
organelor de ordine – 500-1.500 lei.
-scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună 
aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără
drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate – 100-500 lei.
-apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea 
unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte – 100-500 lei.
-organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât cele autorizate potrivit legii - de 
natură să lezeze bunele moravuri – 500-1.500 lei.
- întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe 
străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice – 200-1.000 lei.
-deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi 
rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor – 200-1.000 lei.
-alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în 
întreţinere -200-1.000 lei.
-îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii – 500-1.500 lei.
-neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor
în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-
l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie – 100-500 lei.
-lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l 
îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub 
pază sau supraveghere – 100-500 lei.

        

  

3 / 4



   

4 / 4


