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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia juridică, de  
disciplină şiimunităţi 

Comisia pentru apărare, ordine 
 publicăși siguranță națională 

4c-13/483/2019 4c-15/379/2019 
 

București, 28.01.2021 

PLx 257/2019 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUNasupraproiectului de Lege pentru 

modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor 

şimuniţiilor, transmis cu adresa PLx257/2019. 

În raport de obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilorordinare. 

 

 

  

PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru Badea 

PREȘEDINTE, 
 

Constantin Şovăială 

 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia juridică, de 
 disciplină şiimunităţi 

4c-13/483/2019 

Comisia pentru apărare, ordine  
publicăși siguranță națională 

4c-15/379/2019 
București,28.01.2021 

 
 

RAPORTUL COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea 

nr.295/2004 privind regimul armelor şimuniţiilor 
 

În conformitate cu prevederile art. 94din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,cu modificări și completări, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţişi 
Comisia pentru apărare, ordine publică şisiguranţănaţională, au fost sesizate, cu 
dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din 
Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şimuniţiilor, transmis cuadresa nr. 
PLx257/2019  din 3 iunie2019 și înregistrat laComisia juridică, de disciplină 
şiimunităţi cu nr.4c-13/483/2019 și la Comisia pentru apărare, ordine publică 
şisiguranţănaţională cu nr.4c-15/379/2019. 

Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 29 mai 2019. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 163/07.03.2019, a avizat 
favorabil cu observații și propuneri,  acest proiect de lege. 

Consiliul Economic și Social, conform avizului cu nr. 903 din 26.02.2019a 
avizat favorabilacest proiect de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementaremodificarea art.14 alin.(1) lit.g) 
din Legea nr.295/2004, în sensul exceptării de la obligaţia absolvirii unui curs de 
instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată, în vederea 
obţineriiautorizaţiei de procurare a armelor letale, a demnitarilor, magistraţilor, 
diplomaţilor, militarilor şipoliţiştilor, pe perioada cât sunt în activitate şi după 
încetarea activităţii, pensionare, trecere în rezervă sau retragere, cu excepţiasituaţiei în 
care aceştiaşi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.  

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, pro iectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii celor două comisii 
sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 
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Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şisiguranţănaţională au fost 
prezenţi la ședință conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa din10  martie 2020, cu unanimitate  de voturi, 
membrii comisiei au hotărât, respingerea proiectului de lege, din următoarele 
considerente: 

- Raţiunea instituirii cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul 
armelor şimuniţiilor este familiarizarea, atât din punct de vedere teoretic, cât şi 
practic, cu particularităţile pe care le presupune utilizarea armelor şimuniţiei destinate 
uzului civil, luând în considerare diferenţele existente între acestea şi cele destinate 
uzului militar, atât din punct de vedere constructiv, cât şi din punct de vedere al 
efectuării uzului de armă. 

- Absolvirea cursurilor de instruire de către alte categorii de personal apare ca 
pertinentă având în vedere eliminarea obligativităţii efectuării stagiului militar, stagiu 
care, chiar şi în cazul în care ar fi fost efectuat, nu ar fi conferit cunoştinţeleşi 
deprinderile necesare deţineriişi uzului armelor de foc letale. 

- Soluţia normativă de exceptare a categoriilor de persoane menţionate anterior 
de la absolvirea unui curs de instruire în vederea acordării autorizaţiei de procurare a 
armelor letale nu este motivată în niciun fel de către inițiator.  

- Inițiativa conține o eroare de trimitere în cuprinsul textului normativ propus, 
respectiv categoriile de persoane avute în vedere sunt menţionate la art. 13 alin. (2) lit. 
a), iar nu la art. 14 alin. (2) lit. a). 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi auexaminat  proiectul de 
lege în ședința onlinedindata de 28ianuarie 2021. La ședința Comisiei a participat un 
reprezentat al Ministerului Afacerilor Interne – IGPR. 

La lucrări, membrii Comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cumajoritatede voturi să adopte raportul preliminar transmis de Comisia 
pentru apărare, ordine publică şisiguranţănaţională. 

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 
privind regimul armelor şimuniţiilor.Amendamentulrespinsesteredat în Anexala 
prezentul raport. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai-Alexandru Badea  

PREȘEDINTE, 
Constantin Şovăială 

 
 

SECRETAR 
Cristian-Tudor Băcanu 

 

 
 

SECRETAR 
Antonel Tănase 

 
 
Consilier parlamentar,        Consilier parlamentar, 
Roxana David         Constantin-Cătălin Chiper-Cursaru 



4 
 

Anexă: amendamentrespins 

 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și 
al munițiilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 
Forma Senatului Amendamente propuse Motivare 

1.  Art. 14: Condiţii de acordare a 
autorizaţiei de procurare a armelor 
letale 
(1)Autorizaţia de procurare a 
armelor letale se acordă persoanelor 
prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), 
dacă îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiţii:g)au absolvit 
un curs de instruire teoretică şi 
practică, organizat de o persoană 
juridică autorizată pentru această 
activitate, în condiţiile prevăzute în 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi; 
g)au absolvit un curs de instruire 
teoretică şi practică, organizat de o 
persoană juridică autorizată pentru 
această activitate, în condiţiile 
prevăzute în normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi; 

Articol unic.- La articolul 14 alineatul (1) 
din Legea nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.425 din 10 iunie 2014, cu modificările 
şi completările ulterioare, litera g) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,g) au absolvit un curs de instruire 
teoretică şi practică, organizat de o 
persoană juridică autorizată pentru această 
activitate, în condiţiile prevăzute în 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi, cu excepţia persoanelor 
prevăzute la art.14 alin.(2) lit.a), 
respectiv demnitarii, 
magistraţii,diplomaţii,militarii şipoliţiştii, 
pe perioada cât sunt în activitate şi 
dupăîncetarea activităţii, 
pensionare,trecerea în rezervă sau 
retragere,după caz, cu excepţiasituaţiei în 
care aceştiaşi-au pierdut calitatea din 
motive imputabile lor.” 

 
 
 
 
 
 
 
g) au absolvit un curs de instruire 
teoretică şi practică, organizat de o 
persoană juridică autorizată pentru 
această activitate, în condiţiile 
prevăzute în normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi, cu 
excepțiamagistraților,diplomaților,milit
arilor și polițiști lor, pe perioada cât 
sunt în activitate și după încetarea 
activității, pensionare,trecerea în 
rezervă sau retragere,după caz, cu 
excepția situației încare aceștia și -au 
pierdut calitatea din motive imputabile 
lor; 
Autor: Florin Claudiu Roman 
 

Amendamentul 
a fost respins 
prin vot. 

 


