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COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ
ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Nr.4c-11/779/2016

Nr.4c-12/291/2016
Bucureşti, 7 noiembrie 2016
PL-x 159/2016

RAPORT COMUN
asupra
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al
muniţiilor
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din
Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa
nr.PL-x 159 din 13 aprilie 2016, înregistrat cu nr.4c-11/526 din 14 aprilie 2016 şi Comisiei pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă cu adresa nr. PL-x 159 din 13 aprilie 2016, înregistrat cu nr. 4c-12/207 din 14 aprilie 2016.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 5 aprilie 2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia
României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor, în scopul instituirii interdicţiei pentru persoanele fizice şi juridice de a testa şi evalua anumite
tipuri de arme militare şi a unor dispozitive destinate armelor letale, al exceptării de la interdicţiile instituite la art.5 din
lege a operatorilor economici de stat sau privaţi, producători de asemenea sisteme şi dispozitive, în condiţiile în care
operaţiunile efectuate au ca destinatar final exclusiv instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi
siguranţei naţionale din ţară sau străinătate.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr.1283 din
8 decembrie 2015.
Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.168/DRP din 4 februarie 2016
susţine adoptarea acestei propuneri legislative, sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor formulate.
Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat, cu
unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-3/165/25.04.2016.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 13
iunie 2016 şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a
proiectului de lege, cu amendamentele admise cuprinse în Anexa la raport.
La lucrările Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, la dezbaterea iniţiativei legislative a participat doamna Cristina Manda – subsecretar de stat în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 7 noiembrie 2016.
La lucrările Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă.
În baza prevederilor art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, domnul cms. şef Cosgarea Daniel – Şef
serviciu Arme din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să îşi
însuşească Raportul preliminar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi să propună plenului
Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a iniţiativei legislative, cu amendamentele admise din Anexa la raport.
Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport
comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor, cu amendamentele admise din Anexa la prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,
Ciprian Nicolae NICA

SECRETAR,
Ninel PEIA

PREŞEDINTE,
Ion MOCIOALCĂ

SECRETAR,
Ion BENGA

Consilier parlamentar,
Rodica Penescu

Consilier parlamentar,
Aida Diana Dumitrescu
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.

Text
Legea 295/2004

Text
Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare/
Observaţii

1.
Lege pentru modificarea şi
completarea art.5 din Legea
nr.295/2004 privind regimul

Nemodificat

armelor şi al muniţiilor
2.

Legea - Respectarea normelor
de tehnică legislativă.
privind regimul armelor şi al nr.295/2004 privind regimul

Articol unic. - Legea nr.295/2004 „Articol
muniţiilor,

în armelor

republicată

unic.

şi

Monitorul Oficial al României, republicată

-

al

muniţiilor,

în

Monitorul

Partea I, nr.425 din 10 iunie 2014, Oficial al României, Partea I,
cu modificările şi completările nr.425 din 10 iunie 2014, se
ulterioare, se modifică şi se modifică şi se completează
completează după cum urmează:

după cum urmează:”
Aprobat:
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Comisia pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă
naţională
Comisia
juridică,
disciplină şi imunităţi
3.

de

al - pentru corectitudinea
exprimării.
introductivă a alineatului (2) se articolului 5 se modifică şi
1. La articolul 5, partea “1.

Alineatul

modifică şi va avea următorul va
cuprins:

avea

următorul

cuprins:”

„(2) Este interzisă procurarea, „(2)
deţinerea,

(2)

portul,

Sunt

interzise

utilizarea, procurarea, deţinerea, portul,

testarea, evaluarea, importul, utilizarea, testarea, evaluarea,
exportul şi comercializarea de importul,
către

persoane

fizice

exportul

sau comercializarea

şi

de

către

juridice a următoarelor sisteme persoane fizice sau juridice a
şi

dispozitive

destinate următoarelor

sisteme

şi

dispozitive destinate armelor:

armelor:”

a) sisteme

de

ochire

care funcţionează pe
principiul laser;
5

b) sisteme de ochire pe
timp de noapte;
c) dispozitive destinate
sau

adaptate

diminuării
zgomotului
prin

arderea

cauzat
unei

încărcături."
Aprobat:
Comisia pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă
naţională
Comisia
juridică,
disciplină şi imunităţi
4.

de

2. La articolul 5, după “2. După alineatul (2) al -

Pentru asigurarea
reglementări
alineatul (2) se introduce un articolului 5 se introduce un unei
norma
nou alineat, alin.(3), cu complete,
nou alineat, alin.(21), cu
propusă pentru alin.(3)
următorul cuprins:”
următorul cuprins:
trebuie să prevadă
de
la
„(3) Se exceptează exceptarea
1
„(2 ) Se exceptează de de la prevederile alin.(2):
interdicţiile instituite
prin
prevederile
la prevederile alin.(2):
alin.(2) şi a instituţiilor
publice cu atribuţii în
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a) instituţiile

publice cu atribuţii în domeniul
apărării, ordinii publice şi
securităţii naţionale;
b) persoanele
juridice care produc sistemele
şi dispozitivele prevăzute la
alin.(2) destinate, exclusiv,
pentru instituţiile publice cu
atribuţii în domeniul apărării,
ordinii publice şi securităţii
naţionale sau pentru transferul
către un alt stat membru al
Uniunii Europene ori exportul
către un stat terţ.”

7

domeniul
apărării,
ordinii
publice
şi
Aprobat:
siguranţei naţionale, nu
Comisia pentru apărare, doar a operatorilor
ordine publică şi siguranţă economici care produc
sisteme şi dispozitive
naţională
care au ca destinatar
final aceste entităţi.
Comisia
juridică,
de
disciplină şi imunităţi
Consiliul Legislativ

