
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de  disciplină  şi 
imunităţi 
Nr. 31/538 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională

 Nr. 32/192

                                                                                                                 Pl.x  267/2012 
 

RAPORT  COMUN SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul 

armelor şi muniţiilor, republicată 
 

      
  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, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, trimisă 
cu adresa nr. Pl x. 267 din 25 iunie 2012 şi înregistrată sub nr.31/538 din 26 iunie 2012, 
respectiv, sub nr.32/192 din aceeaşi dată.  
    Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este  Cameră decizională. 
 Senatul, în calitatea sa de Primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, 
în şedinţa din 18 iunie 2012.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 148 din 6 martie 2012. 

Guvernul, prin punctul său de vedere, trimis cu adresa nr. 619 din 05.04.2012, nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, în 
sensul interzicerii utilizării armelor neletale în afara domiciliului, reşedinţei sau 
proprietăţii private a deţinătorului legal, chiar şi în caz de legitimă apărare ori în stare de 
necesitate.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat iniţiativa legislativă mai 
sus menţionată în şedinţe separate, în 28 august a.c, respectiv 4 şi 11 septembrie 2012. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună  plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, 
republicată. 



Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 25 septembrie 2012, în temeiul 
dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative Comisiei pentru apărare şi Comisiei 
juridice, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat iniţiativa legislativă mai 
sus menţionată în şedinţe separate, pe 1 octombrie 2012.  

La lucrările Comisiei pentru apărare au fost prezenţi 18 de deputaţi, din totalul de 
23 de membri ai comisiei. 

La lucrările Comisiei juridice au fost prezenţi 15 de deputaţi, din totalul de 23 de 
membri ai comisiei. 

 
În urma reexaminării, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de 

voturi pentru, să menţină raportul iniţial de respingere.  
 

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
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