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RAPORT COMUN 
asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea Legii 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 propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, trimisă Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.Pl-x 280 din 15 iunie 2016, înregistrată 

cu nr.4c-11/779 din 16 iunie 2016 şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă cu adresa nr. Pl-x 280 din 15 iunie 2016, înregistrată cu nr. 4c-12/291 din 16 

iunie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 8 iunie 2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNITĂŢI 

Nr.4c-11/779/2016

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

Nr.4c-12/291/2016
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.65 

alin.(4) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, în sensul 

stabilirii unor reguli mai stricte în ceea ce priveşte utilizarea armelor sau dispozitivelor 

neletale destinate agrementului şi tirului sportiv, şi anume folosirea acestora “doar în 

spaţii destinate sportului, respectiv baze sportive sau poligoane special amenajate 

pentru aceste activităţi”. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform adresei cu nr.195 din 8 martie 2016. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat negativ 

propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu               

nr.4c-9/158/28.06.2016. 

 Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu      

nr. 1004 din 25 mai 2016, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

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 

propunerea legislativă în şedinţa din 14 septembrie 2016 şi a hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a 

iniţiativei legislative. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 27 de membri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă 

în şedinţa din data de 14 septembrie 2016.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 23 de membri ai 

comisiei. 

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, doamna Cristina Claudia Manda - subsecretar de stat 

în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Domnia sa a prezentat şi argumentat 
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membrilor Comisiei juridice prezenţi la dezbateri propunerea de respingere a 

propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport de 

respingere a iniţiativei legislative. 

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, întrucât textul 

în vigoare al art.65 alin.(4) din legea în vigoare este acoperitor şi instituie garanţii 

suficiente astfel încât să nu fie puse în pericol integritatea corporală sau viaţa 

persoanelor. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
   

 
    VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR,  
                                     
   Ciprian Nicolae NICA                        Vasile VARGA  
             
 
 
 
 
            PREŞEDINTE,              SECRETAR,                                   

                                        
           Ion MOCIOALCĂ     Ion BENGA    

 
 
 
 
 
 
 
 

     Consilier parlamentar,            Consilier parlamentar,  
     Rodica Penescu                        George Cucu 
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