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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională cu adresa nr. PLx 443 din 8 octombrie 

2019 și înregistrat  la Comisia juridică de disciplină și imunități cu nr. cu nr. 4c-13/817 

din 09.10.2019, respectiv cu nr. 4c-15/657 din 09.10. 2019, la Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională. 

           În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

 

      PREŞEDINTE                                                       PREȘEDINTE 

 

      Laura – Cătălina Vicol – Ciorbă                                    Pavel Popescu  
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, împreună cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor , trimis cu adresa nr. PLx 443 din 8 octombrie 2019 și înregistrat la 

Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-13/817 din 8 octombrie 2019, 

respectiv cu nr. 4c-15/657 din 09.10. 2019, la Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 378 din 14 mai 2019, a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu observații și propuneri. 

 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

 Senatul , în calitate de primă Cameră, a adoptat  tacit proiectul de lege în 

ședința din data de 16 iunie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.295/2004, în scopul clarificării noţiunilor de antrenor de tir şi instructor în 

poligonul de tragere. 

Potrivit art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările ulterioare, cele două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul în 

ședințe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice au  

 



 

 

examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, 

în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 30 septembrie 2021.  

 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 

prezenţi conform listei de prezenţă.  

 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul în ședința din data de 5 aprilie 2022.  

La dezbateri, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile ce au avut loc asupra proiectului au participat, în conformitate 

cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, domnul Adrian Voican, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne.  

In urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate 

de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor 

şi al muniţiilor din următoarele considerente: 

 

- propunerea de modificare a definiției antrenorului de tir, prevăzută la 

art. 2 pct. V poz. 6, prin includerea sintagmei „desfășoară activități de 

instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate în 

poligoanele autorizate”, este inoportună, întrucât această calitate se 

obține în urma absolvirii cursurilor școlii de antrenori, acreditată în 

acest sens, și nu ca urmare a activităților ce urmează a fi desfășurate în 

viitor de către persoana în cauză. 

 

- Referitor la introducerea după litera b) a alin.  (3) al art. 5 a unei 

noi litere, lit.c), astfel încât persoanele juridice şi armurierii care deţin 

şi exploatează poligoane de tir şi persoanele fizice care au calitatea de 

antrenor de tir sau instructor în poligonul de tragere dobândite în 

condiţiile legii să fie exceptate de la prevederile alin. (2) al aceluiași 

articol, vă comunicăm faptul că această propunere ar conduce la 

relaxarea regimului de procurare, deținere și folosire a amortizoarelor 

și dispozitivelor de ochire ce funcționează pe principiul laser. 

 

- Introducerea unei excepții referitoare la posibilitatea deținerii, portului 

și folosirii de către instructori în poligonul de tragere, armurieri, 

antrenori de tir sau sportivi de tir, a dispozitivelor destinate ori adaptate 

diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături ar conduce 

la reducerea gradului de siguranță publică a cetățenilor, existând riscul  

 

 



ca aceste dispozitive să poată fi folosite și în alte scopuri decât cele pentru care 

ar fi achiziționate. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
  

                 

 

 

                              PREŞEDINTE,                                              PREȘEDINTE, 

 

               Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                                Pavel   Popescu  

  

 

 

                                SECRETAR                                                     SECRETAR 

 

                        Ladányi László-Zsolt                                            Dumitru Rujan 

 


