
io.

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationals
Nr. XXV//-^7^in 18 iunie 2020

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii 

nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

(L280/2020)

In conformitate cu prevederile art. 70 ?! ale art. 109 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, prin adresa nr. L 280 din 10 iunie 2020, Comisia 

peiitru aparare, ordine publica si siguranta nationala a fost sesizata in vederea intocmirii 
unui raport suplimentar asupra Proiectului de lege pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor §i al munitiilor.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea ^i completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor §i mun^iilor, republicata, cu modificarile ^i completarile 

ulterioare, interven^iile vizand, in principal, instituirea de reglementari de natura a asigura 

transpunerea dispoziliilor Directive! de punere in aplicare [UE) 2019/68 ^i ale Directive! de 

punere in aplicare (UE] 2019/69, precum §i prevederi care sa creeze cadrul legal national 
pentru punerea in aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2019/686.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i !-a avizat favorabil, cu observalii §i
propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat proiectul de lege §i a transmis un aviz
favorabil.

Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitad $i validari a analizat proiectul de 

lege $i 1-a avizat favorabil.



Membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica 51 sigurafrita nationala au dezbatut 

cererea de reexaminare ?i proiectul de lege in urma dezbaterilor, cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenti, au hotarat sa adopte prezentui raport suplimentar de respingere a 

proiectului de lege.

Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguranta nationala supune spre dezbatere §i 

adoptare, Plenului Senatului, prezentui raport suplimentar de respingere a proiectului de 

lege, precum si proiectul de lege.

Prin confinutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare, urmand a fi supus dezbaterii §i adoptarii in conformitate cu prevederile art.76 

alin.[l) din Legea fundamentala.

Potrivit prevederilor artJS alin.(l] din Constitufia Romaniei, republicata, si ale art. 92 

alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este 

prima Camera sesizata.

Pri Sec' Jtar,
Senator f it-Liviu BRAILOIU Senator §tefj adu OPREA


