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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                  Bucureşti, 29 septembrie 2015                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                           PL-X 610/2015 
     
 

 
                  

Domnului deputat  Bogdan Liviu CIUCĂ,      
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
 
Domnului deputat Ion MOCIOALCĂ, 
Preşedintele Comisiei  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
 
 
 

AVIZ 
asupra Proiectului de Lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare  

şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciarelor 
 
 

          În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor 
naţionale, cu adresa nr. PL-x 610  din   23 septembrie 2015, spre dezbatere şi avizare, proiectul 
de Lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare  şi operaţiunile cu arme şi 
muniţii în sistemul administraţiei penitenciarelor, înregistrat cu nr. 4c-5/652/25 septembrie 2015. 
         Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În şedinţa din 29 septembrie 2015, condusă  de doamna vicepreşedintă Tamara Dorina 
Ciofu, membrii comisiei, au examinat proiectul de Lege, în conformitate cu prevederile art.61 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor şi in urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să îi acorde aviz favorabil, împreună cu amendamentul din anexă. 
          În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
                                                                                                                                           

                             VICEPREŞEDINTE, 
 

                                                                                               Deputat 
                                                                                   Tamara Dorina CIOFU  

 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA         
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ANEXĂ 

 
Amendament admis 

 
Nr.
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/autori Motivare 

1.     “Art.9.- (1) Funcţionarii 
publici cu statut special din 
sistemul administraţiei 
penitenciare, dotaţi cu arme 
letale, în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, au 
dreptul de a face uz de armă, 
după ce s-a făcut somaţia 
legală, în următoarele 
situaţii: 
…………………………...... 
c) împotriva persoanelor care 
încearcă să pătrundă ori să 
iasă în mod illegal în sau din 
locurile de detenţie, 
perimetrele păzite, vizibil 
delimitate, clădiri sau sedii 
cu altă destinaţie decât cea 
de deţinere; 
d) împotriva persoanelor care 
atacă orice imobil sau mijloc 
de transport din 
administrarea sau folosinţa 
unităţilor sistemului  
administraţiei  penitenciare; 
…………………………..... 
j) împotriva celor care atacă 
funcţionarii publici cu statut 
special din sistemul 
administraţiei penitenciare 
şi/sau membrii celorlalte 
structuri din instituţiile 
sistemului de apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională, atunci când se 
execută misiuni în 
cooperare”. 

    Articolul 9 se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 
    “Art.9.- (1) Funcţionarii publici 
cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare, dotaţi cu 
arme letale, în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, au dreptul de 
a face uz de armă, după ce s-a făcut 
somaţia legală, în următoarele 
situaţii: 
……………………………………. 
c) împotriva persoanelor care 
încearcă să pătrundă ori să iasă în 
mod illegal în sau din locurile de 
detenţie, perimetrele păzite, vizibil 
delimitate, clădiri sau sedii cu altă 
destinaţie decât cea de deţinere, 
dacă acestea pun în pericol viaţa 
unei persoane sau nu pot fi oprite 
prin alte mijloace; 
d) împotriva persoanelor care atacă 
orice imobil sau mijloc de transport 
din administrarea sau folosinţa 
unităţilor sistemului  administraţiei  
penitenciare, dacă acestea pun în 
pericol viaţa unei persoane sau nu 
pot fi oprite prin alte mijloace; 
........................................................... 
j) împotriva celor care atacă 
funcţionarii publici cu statut special 
din sistemul administraţiei 
penitenciare şi/sau membrii 
celorlalte structuri din instituţiile 
sistemului de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională, atunci când se 
execută misiuni în cooperare, dacă 
aceştia pun în pericol viaţa unei 
persoane sau nu pot fi opriţi prin 
alte mijloace”. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale 
 

Pentru o mai 
riguroasă 
accentuare a 
prevenirii şi 
respectării 
drepturilor 
omului. 

 
 


