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Către, 

BIROULUI PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUNasupra reexaminării Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor,transmisă cu adresa PLx.410/2020/2021 din 2 iunie 2021. 

În raport cu obiectul și conținutul său, Legea supusă reexaminării face parte din 

categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin.(3) din Constituția României, 

republicată.  

 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru BADEA 
 

PREŞEDINTE, 
 

Constantin ȘOVĂIALĂ 
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PLx 410/2020 
 

 

RAPORT COMUN 
asupra 

reexaminării Legiipentru modificarea şi completarea  
Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 

 
 

În conformitate cu prevederile art.140 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională a u fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Cererea de 
reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea  Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor, transmisă cu adresa PLx.410/2020/2021 din 2 iunie 
2021 și înregistrată cu nr. 4c-13/590/2020, respectiv cunr. 4c-15/204 din 2 iunie 2021. 

Legea adoptată de Parlament are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile vizând, în principal, instituirea de 
reglementări de natură a asigura transpunerea dispoziţiilor Directivei de punere în 
aplicare (UE) 2019/69, precum şi prevederi care să creeze cadrul legal naţional pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului delegat UE 2019/686. 

Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat cu respectarea 
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, a fost 
transmisă Președintelui României, spre promulgare, la data de 16 octombrie 2020. 

Cererea de reexaminare la solicitarea președintelui României  a fost înaintată 
Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată în data de  3 noiembrie 2020. 

În conformitate cu dispozițiile art.77 alin.(2) din Constituția României, republicată, 
Președintele României a formulat Cererea de reexaminare asupra legii transmise spre 
promulgare, supunând atenției faptul că modificarea dispozițiilor alin.(1) al art. 14 din 
Legea 295/2004, în sensul relaxării condițiilor de acordare a autorizației de procurare a 
armelor letale, pentru persoane condamnate definitiv sau care au calitatea de inculpați 
nu este oportună, îndepărtându-se de la scopul urmărit de legislația europeană în 
materie. 
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În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au reexaminat proiectul de lege în 
ședințe separate. 

Potrivit dispozițiilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  a dezbătut legea în 
raport cu solicitările formulate în Cererea de reexaminare în şedinţa din data de 7 
septembrie 2021. La lucrări membrii Comisiei au fost prezenţi conform listei de 
prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art.56 alin.(3) și art.57 alin.(2) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Afacerilor Interne domnul Gabriel Marius Mureșan – Secretar de 
stat pentru relația cu Parlamentul și domnul inspector d e poliție Vlad Țuțu – Serviciul 
Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Inspectoratul General al Poli ției Române. 

Membrii Comisieipentru apărare, ordine publică și siguranță națională  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, un raport preliminar de adoptare în forma transmisă 
de Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice au reexaminat Legea în şedinţă separată, 
desfășurată în sistem mixt,îndata de 9 septembrie 2021. La şedinţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi,deputaţiiau fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterii Cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României, a 
punctului de vedere susținut de reprezentanții Guvernului, precum ș i a opiniilor 
exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,să propună 
plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare în forma transmisă de 
Senat, aprobând solicitarea Președintelui României. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, Legea supusă reexaminării face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai-Alexandru BADEA 

PREŞEDINTE, 
Constantin ȘOVĂIALĂ 

 
 
 
 

SECRETAR, 
László-Zsolt LADÁNYI 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Antonel TĂNASE 

 
 

 


