
 

 1/4 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 
  

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

               COMISIA PENTRU APĂRARE, 
            ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

             NAȚIONALĂ 
 

București, 9 iunie 2020 
Nr.4c-7/197 

București, 9 iunie 2020 
Nr. 4c-15/159 

 
 
 
   Către, 

 
   BIROUL  PERMANENT  AL  
   CAMEREI  DEPUTAȚILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii 

poliţiei locale nr.155/2010, trimis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

Comisiei  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru dezbatere şi examinare pe 

fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr. PLx 264 din 13 mai 2020. 

 

 

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Angelica FĂDOR Ion MOCIOALCĂ 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20200324�
nicoleta.toma
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 R A P O R T    C O M U N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii 
poliţiei locale nr.155/2010 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, au fost sesizate cu dezbaterea și examinarea pe fond, în procedură 
obișnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind 
regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010, transmis cu 
adresa nr. PLx 264 din 13 mai 2020, înregistrat cu nr. 4c-7/197 din 18 mai 2020, respectiv cu nr. 
4c-15/159 din 18 mai 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională în conformitate cu dispozițiile art. 75 alin. (1) 
din Constituția României, republicată, și al e art. 91 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă în şedinţa din 
5 mai 2020. 
 Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 221/16.03.2020, a avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
 Consiliul Economic și Social , conform avizului cu nr. 1267/03.03.2020, a avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 
 Guvernul, conform punctului de vedere nr.647/DPSG/29.04.2020, nu susține  adoptarea 
acestei inițiative legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.126/1995, precum şi completarea Legii nr.155/2010, în scopul clarificării reglementărilor în 
domeniu şi impunerii unor noi restricţii în ceea ce priveşte regimul materialelor explozive. 
 Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisiile au examinat propunerea legislativă în ședințe online separate.  
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a examinat propunerea 
legislativă în şedinţa online din 2 iunie 2020. 
 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi 
conform listei de prezență. 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat propunerea 
legislativă în şedinţa online din 9 iunie 2020. 
 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au  fost prezenţi  
conform listei de prezență. 
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 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale 
nr.155/2010, din următoarele considerente: 
 - Prin reglementarea propusă pentru alin.(4) al art.1 din Legea nr.126/1995, se creează un 
paralelism legislativ cu dispozițiile pct.5 lit.a) subpct. 1.1 lit.c) din Anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a 
articolelor pirotehnice. 
 - Având în vedere situația din țara noastră în acest moment , precum și numărul de accidente 
care a crescut substanțial, este nevoie de un regim sancționator mai sever cu privire la articolele 
pirotehnice din categoriile P1 și T1 similar cu cel în vigoare pentru categoriile F2 și F3. 
 - Luând în considerare competențele stabilite în sarcina Jandarmeriei Române, respectiv a 
Poliției Locale în domeniul ordinii și siguranței publice și specificul activităților în domeniul de 
referință, aceste structuri nu pot proceda la verificarea respectării normelor legale cu privire la 
deținerea și comercializarea articolelor pirotehnice și nici la constatarea și aplicarea sancțiunilor 
referitoare la nerespectarea prevederilor legale din acest domeniu. Activitățile enumerate sunt de 
strictă specialitate, finalitatea prevederilor în discuție putând fi realizată doar prin intermediul unor 
structuri cu o pregătire de specialitate. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 
Angelica FĂDOR Ion MOCIOALCĂ 

 
 
 
 
 

 

SECRETAR, SECRETAR, 
Simona BUCURA-OPRESCU Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Sergiu Pahonțu 
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