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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor 

explozive, propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, precum şi 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive 

 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu:  
- propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive, 

(iniţiator: dep. Emil Strungă, PNL), trimisă cu adresa nr. Pl.x 591 din 29 iunie 2006 şi înregistrată cu nr. 32/454 din 30 iunie 
2006; 

- propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, (iniţiatori: dep. 
Minodora Cliveti-PSD, Tamas Sandor-UDMR), trimisă cu adresa nr. Pl.x 593 din 29 iunie 2006 şi înregistrată cu nr. 32/452 
din 30 iunie 2006; 

- propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, (iniţiator: dep. 
Nicolae Popa - PC), trimisă cu adresa nr. Pl.x 599 din 3 iulie 2006 şi înregistrată cu nr. 32/463 din 4 iulie 2006. 

aparare
Original



 

Potrivit prevederilor art. 68 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia întocmeşte un singur 
raport asupra iniţiativelor legislative menţionate mai sus, acestea având acelaşi obiect de reglementare. 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat următoarele: 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor 

explozive (Pl-x. 591) a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 338/06.03.2006. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. Pl.-x 591 din 6 septembrie a.c., a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu nr. 27/465 din 13 septembrie 2006, a avizat favorabil propunerea 

legislativă.  
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 22 iunie 2006. Totodată, Guvernul, prin adresa      

nr. 1158 din 10.04.2006, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (Pl-x. 593) a 

fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 337/06.03.2006. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. Pl.-x 593 din 6 septembrie a.c., a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 22 iunie 2006. Totodată, Guvernul, prin adresa      

nr. 1075 din 03.04.2006 nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (Pl-x. 599) a 

fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr. 336/06.03.2006. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu nr. 27/475 din 13 septembrie 2006., a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. Pl.-x 599 din 28 august a.c., a avizat negativ propunerea legislativă. 
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 28 iunie 2006 iar Guvernul, prin adresa nr. 1072 din 

03.04.2006 nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
Din analiza comparativă, membrii Comisiei au constatat faptul că între aceste iniţiative legislative există asemănări 

de conţinut, obiectul de reglementare comun reprezentându-l interzicerea utilizării, comercializării sau producerii de către 
persoanele fizice a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice care pun în pericol liniştea publică 
şi sănătatea cetăţenilor. 

2. Propunerile legislative fac parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 76 alin. (1)  din Constituţia 
României, republicată. 

3. La dezbaterea acestor iniţiative au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, doamna deputat Minodora Cliveti şi domnii deputaţi Emil Strungă şi Nicolae Popa, în calitate de 



 

iniţiatori, precum şi domnii Mircea Alexandru, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Nicolae 
Marinescu, directorul Direcţei Arme şi Muniţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Bogdan Dobriţoiu, şef 
serviciu în cadrul Direcţiei Generale Reglementări Juridice şi Contencios, Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

4. La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
5. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
În şedinţele din 19 septembrie şi 3 octombrie 2006, în urma examinării propunerilor legislative şi a amendamentelor 

depuse în scris sau formulate oral în timpul dezbaterilor, membrii Comisiei, de comun acord cu iniţiatorii, au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să solicite plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii   
nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (Pl-x. 599) şi a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 126/1995 
privind regimul materiilor explozive (Pl-x. 593) şi totodată, să propună adoptarea cu modificări a propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive (Pl-x. 591), în conformitate cu 
prevederile art. 68 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
  



 

I. Amendamente  admise 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 

1. Titlul legii 
 

LEGE 
privind regimul materiilor explozive 

 

 

Titlul legii 
 

LEGE 
pentru modificarea Legii nr. 126 din 
27 decembrie 1995 privind regimul 

materiilor explozive 

 

Titlul legii 
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea  
Legii  nr. 126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 
 

(Autor: Comisia) 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  Art. unic: Legea nr.126 din 27 
decembrie 1995 privind regimul 
materiilor explozive, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 298 
din 28 decembrie 1995, cu 
modificările şi completările aduse prin 
Legea nr. 464 din 18 iulie 2001, Legea 
nr. 478 din 12 noiembrie 2003 şi 
Legea nr. 262 din 5 octombrie 2005, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

“Art. I.- Legea nr.126/1995 privind 
regimul materiilor explozive, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 298 din 28 
decembrie 1995, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează:” 
 
(Autor: Comisia) 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8. - Pentru a putea prepara materii 
explozive persoanele juridice care, prin 
actul constitutiv al societăţii, au ca 

Art. 8 alin. (1), (2) şi (3), (modificate 
prin pct. 3 al articolului unic din 
Legea nr. 464 din 18 iulie 2001, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 423 
din 30 iulie 2001 şi pct. 6 al art. I din 
Legea nr. 262/2005, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 904 din 10 
octombrie 2005) se modifică după 
cum urmează: 
 (1) Pentru a putea prepara materii 
explozive sau amestecuri pirotehnice 
persoanele juridice care, prin actul 

 
 
 
 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
 

Prevederea cuprinsă în 
textul art. 8 alin. (1) – 
(3) se regăseşte la art. 
293 şi următoarele. 



 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
obiect de activitate astfel de operaţiuni 
sunt obligate să obţină în prealabil 
autorizaţia din partea inspectoratului 
teritorial de muncă şi de la Direcţia 
Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti sau inspectoratul judeţean de 
poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară 
activitatea.  
     
Obligaţia de a obţine în prealabil 
autorizaţia revine şi persoanelor 
juridice şi fizice care deţin, folosesc sau 
comercializează materii explozive, cu 
excepţia unităţilor şi formaţiunilor 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, Serviciului de Protecţie şi 
Pază şi Serviciului Român de 
Informaţii.  
     
 
Persoanele care produc, deţin, transferă 
sau comercializează obiecte artizanale 
şi de distracţie pe bază de amestecuri 
pirotehnice, precum şi persoanele care 
folosesc obiecte pirotehnice pentru 
scopuri tehnice au obligaţia de a obţine 
autorizaţia din partea inspectoratului 
teritorial de muncă şi de la Direcţia 
Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti sau inspectoratul judeţean de 
poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară 
activitatea, după caz.  

constitutiv al societăţii, au ca obiect de 
activitate astfel de operaţiuni, sunt 
obligate să obţină în prealabil 
autorizaţia din partea inspectoratului 
teritorial de muncă şi de la Direcţia 
Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti sau inspectoratul judeţean 
de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară 
activitatea.  
(2)    Obligaţia de a obţine în prealabil 
autorizaţia revine numai persoanelor 
juridice care deţin, folosesc sau 
comercializează materii explozive sau 
obiecte de distracţie artizanale, 
fabricate sau confecţionate pe bază de 
amestecuri pirotehnice, cu excepţia 
unităţilor şi formaţiunilor Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, 
Serviciului de Protecţie şi Pază şi 
Serviciului Român de Informaţii.  
(3)  Persoanele juridice care produc, 
deţin, transferă sau comercializează 
obiecte artizanale şi de distracţie 
fabricate sau confecţionate pe bază de 
amestecuri pirotehnice, precum şi 
persoanele care folosesc obiecte 
pirotehnice pentru scopuri tehnice, au 
obligaţia de a obţine autorizaţia din 
partea inspectoratului teritorial de 
muncă şi de la Direcţia Generală de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti sau 
inspectoratul judeţean de poliţie pe 
raza cărora îşi desfăşoară activitatea.    

 
 



 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
4.   

 
 
 
 
 
 
Art. 292. - Se interzice vânzarea 
obiectelor artizanale de distracţie 
fabricate sau confecţionate pe bază de 
amestecuri pirotehnice, indiferent de 
clasa în care sunt clasificate, 
persoanelor care nu au împlinit vârsta 
de 18 ani 

Art.292 (introdus de pct. 8 al 
articolului unic din Legea nr 464 din 
18 iulie 2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 423 din 30 iulie 2001) va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 292. - Se interzice persoanelor 
fizice confecţionarea, comercializarea, 
importul, folosirea, deţinerea ori 
cumpărarea din străinătate pentru sine 
sau pentru altul, a obiectelor artizanale 
de distracţie având la bază amestecuri 
pirotehnice.” 

 
 
 
 
 

Se elimină 
 

 
 
 
Prevederea este 
cuprinsă în textul art. 
art. 294 şi următoarele. 

5.  
 
 
 
 
 
Art. 293. - Vânzarea obiectelor de 
distracţie artizanale fabricate sau 
confecţionate pe bază de amestecuri 
pirotehnice se face numai de către 
persoanele autorizate în acest sens şi 
numai în locurile autorizate. 

Art.293 (introdus de pct. 8 al 
articolului unic din Legea nr 464 din 
18 iulie 2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 423 din 30 iulie 2001) va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 293. – Comercializarea şi 
utilizarea  obiectelor artizanale de 
distracţie având la bază amestecuri 
pirotehnice se face numai de către 
persoanele juridice autorizate în unul 
din cele două scopuri menţionate mai 
sus.” 

1. Articolul 293 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
„Art. 293. – Vânzarea obiectelor 
artizanale şi de distracţie fabricate 
sau confecţionate pe bază de 
amestecuri pirotehnice se face 
numai de către persoanele juridice 
autorizate în acest sens şi numai în 
locurile autorizate în condiţiile 
legii. 
    Spaţiile de comercializare a 
obiectelor artizanale şi de distracţie 
fabricate sau confecţionate pe bază 
de amestecuri pirotehnice vor fi 
construite şi amenajate pe baza 
documentaţiilor tehnice avizate de 
inspectoratele teritoriale de muncă, 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Prevederi necesare 
pentru reglementarea 
unui cadru legislativ 
corespunzător şi 
compatibil cu 
legislaţia comunitară. 



 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
în afara imobilelor de locuit, şi pot 
funcţiona numai după obţinerea 
prealabilă a autorizaţiei emise în 
comun de către inspectoratul 
teritorial de muncă şi inspectoratul 
judeţean de poliţie, respectiv 
Direcţia Generală de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti. 
    În cadrul spaţiilor de 
comercializare a obiectelor 
artizanale şi de distracţie fabricate 
sau confecţionate pe bază de 
amestecuri pirotehnice, 
inspectoratul teritorial de muncă va 
aviza cantitatea care poate fi 
depozitată în vederea 
comercializării.” 
 
(Autori: dep. Minodora Cliveti, 
Marian Săniuţă) 
 

6.  
 
 
 
 
 
 
Art. 294. - Se interzic persoanelor fizice 
confecţionarea şi importul de obiecte de 
distracţie pe bază de amestecuri 
pirotehnice de tipul petarde şi rachete 
din clasele II-IV. Persoanelor fizice le 
sunt interzise vânzarea şi folosirea în 

Art.294 (introdus de pct. 6 al 
articolului unic din Legea nr 478 din 
12 noiembrie 2003, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 831 din 24 
noiembrie 2003) se modifică după 
cum urmează: 
 
„Art. 294. - Confecţionarea, importul 
şi comercializarea obiectelor 
artizanale de distracţie având la bază 
amestecuri pirotehnice ce nu pot intra 
în construcţia jocurilor de artificii este 
interzisă.” 

2. Articolul 294 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„Art. 294. - Se interzice 
persoanelor juridice 
comercializarea către persoanele 
fizice a obiectelor artizanale şi de 
distracţie pe bază de amestecuri 
pirotehnice din clasele II — IV, 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru eliminarea unui 
inconvenient major al 
legislaţiei actuale, 
care permite 
comercializarea către 
populaţie a acestor 
produse periculoase. 



 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
public a obiectelor artizanale de 
distracţie fabricate sau confecţionate pe 
bază de amestecuri pirotehnice, cu 
excepţia celor aprobate prin norme 
metodologice de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

T.1, T.2, precum şi a artificiilor din 
categoria „obiecte zburătoare 
luminoase” şi a pocnitorilor din 
clasa I.  Persoanele juridice 
autorizate în condiţiile legii pot 
folosi aceste obiecte artizanale şi 
de distracţie pe bază de 
amestecuri pirotehnice numai în 
interes propriu şi numai în locurile 
autorizate. 
    Se interzice persoanelor fizice 
confecţionarea, deţinerea, 
comercializarea, importul, 
folosirea sau orice altă operaţiune 
cu obiecte artizanale şi de 
distracţie pe bază de amestecuri 
pirotehnice din clasa a II – IV, T.1, 
T.2,  precum şi a artificiilor din 
categoria „obiecte zburătoare 
luminoase” şi a pocnitorilor din 
clasa I .” 
 
(Autori: dep. Minodora Cliveti, 
Nicolae Popa, Emil Strungă) 
 

7. Art. 295. –  
 
 
 
b) la o distanţă mai mică de 50 m de 
blocurile de locuinţe cu 4 etaje şi la mai 
puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 
etaje;  
------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 

________ 

3. La articolul 295 alineatul (2), 
literele b) şi f) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„b) la o distanţă mai mică de 50 m 
de construcţiile de locuinţe cu 
până la 4 niveluri şi la mai puţin 
de 100 m faţă de cele cu peste 4 
niveluri;  

 
 
 
 
 
Formulare adecvată. 



 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
f) pe drumurile publice deschise 
circulaţiei rutiere, precum şi pe aleile 
pietonale, în pieţe agroalimentare, 
târguri sau oboare.  

f) pe drumurile publice deschise 
circulaţiei rutiere, pe aleile 
pietonale şi în spaţii deschise cu 
aglomerări de persoane;” 
 

(Autori: dep. Minodora Cliveti, 
Nicolae Popa, Marian Săniuţă) 
 

8.  
 
 

lit. nouă 

________ 

4. La articolul 295 alineatul (2), 
după litera f) se introduce o nouă 
literă, litera g) cu următorul 
cuprins: 
 

„g) la o distanţă mai mică de 500 m 
de păduri.” 
 
(Autori: dep. Minodora Cliveti, Emil 
Strungă, Marian Săniuţă) 
 

 
 
 
 
 
 
Prevedere necesară. 

9. Art. 31. - Producerea, experimentarea, 
prelucrarea, deţinerea, transportul, 
folosirea sau orice altă operaţiune cu 
materii explozive, efectuate fără drept, 
constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.  
 Când fapta prevăzută în alineatul 
precedent se referă la o cantitate mai 
mare de 1 kg echivalent trotil sau când 
cantitatea de exploziv este însoţită de 
materiale de iniţiere, pedeapsa este 
închisoarea de la 2 la 7 ani.  
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. După alineatul 2 al articolului 
31, se introduce un nou alineat, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      „Confecţionarea, deţinerea, 
comercializarea, importul, folosirea 
sau orice altă operaţiune cu obiecte 
artizanale şi de distracţie pe bază 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sancţiune necesară 
pentru a da caracter 
imperativ art.294. 



 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 
Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

 
 
 

alin. nou 
 
 
 
 Tentativa se pedepseşte.  
 

 
 

________ 

de amestecuri pirotehnice din 
clasele II – IV, T.1, T.2,  precum şi 
a artificiilor din categoria „obiecte 
zburătoare luminoase” şi a 
pocnitorilor din clasa I , efectuate 
fără drept, constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la un an.” 
 
(Autori: dep. Minodora Cliveti, Emil 
Strungă) 
 

10.    Art. 32. - Constituie contravenţii 
următoarele fapte şi se sancţionează 
astfel:  
------------------------------------------------ 
c) nerespectarea prevederilor art. 292, 
293, 294 şi 295, cu amendă de la 3.000 
lei la 6.000 lei (RON); 
 

 Art.32 alin. 1, lit.c va avea următorul 
cuprins: 
 
---------------------------------------------   
c) Nerespectarea prevederilor art. 292, 
293 şi 295, cu amendă de la 3.000 lei la 
6.000 lei (RON); 

6. La articolul 32 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„c) nerespectarea prevederilor art.292 
şi 295, cu amendă de la 3.000 lei la 
6.000 lei (RON);” 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
Nerespectarea 
prevederilor art. 293 şi 
294 este incriminată la 
art.31.   

11.  Art. II La data intrării în vigoarea a 
prezentei legi, orice alte dispoziţii 
contrare se abrogă. 

„Art. II - La data intrării în 
vigoarea a prezentei legi, orice alte 
dispoziţii contrare se abrogă.” 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Amendamente  respinse 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
a) pentru admitere 
b) pentru respingere 

Camera  
Decizională 

1. Art. 7. - Persoanele fizice nu au 
dreptul să deţină, să utilizeze, să 
transporte, să depoziteze, să 
experimenteze ori să mânuiască 
materii explozive, cu excepţia 
pulberii necesare confecţionării 
cartuşelor pentru arme de vânătoare, 
dacă nu fac dovada calităţii de 
artificier ori de personal special 
instruit şi nu reprezintă o persoană 
juridică autorizată şi înregistrată 
conform prezentei legi. 
 

Art. 7. - Persoanele fizice nu au 
dreptul să deţină, să utilizeze, să 
transporte, să depoziteze, să 
experimenteze ori să mânuiască 
materii explozive, cu excepţia 
pulberii necesare confecţionării 
cartuşelor pentru arme de 
vânătoare. 
 
(Autor: Nicolae Popa ) 

a) Necesitarea interzicerii în orice 
condiţii a accesului persoanelor 

fizice la materiile explozive. 
b)  Acest drept poate fi exercitat 

dar în condiţiile limitativ 
prevăzute de lege.  

 
 

CD 

 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Mihai Stănişoară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cons. Cotoc Daria 
 



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                   
                                                                                                                    
Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 
Nr. 32/454 
Nr. 32/452 
Nr. 32/463 

Bucureşti, 04.10.2006  
               Pl.x. 591/2006

Pl.x. 593/2006
Pl.x. 599/2006

 
 Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 126 din 27 decembrie 

1995 privind regimul materiilor explozive, propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul 
materiilor explozive, precum şi asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor 
explozive, trimise cu adresele nr. Pl.x. 591 din 29 iunie 2006, nr. Pl.x. 593 din 29 iunie 2006, respectiv Pl.x. 599 din 3 iulie 
2006 şi înregistrate cu nr. 32/454/2006, nr.32/452/2006, respectiv nr.32/463/2006. 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul acestora, propunerile legislative fac parte din categoria legilor organice. 
 
 

Preşedinte, 
 

Mihai Stănişoară   
 


