
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationals

Nr. XXV/329/11.11.2020

RAPORT
la cererea de reexaminare

asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor si al munitiilor 

(L280/2020)

In conformitate cu prevederile art. 153 alin. (2) din Regulamentul Senatului, republicat, 
Biroul permanent al Senatului a hotarat, Tn sedinta din data de 9 noiembrie 2020, repartizarea 

spre reexaminare de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nafionala a
Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al 
munitiilor, ca urmare a solicitarii Presedintelui Romaniei.

Aceasta lege, adoptata de Parlamentul Romaniei, a fost transmisa spre promulgare 

Pre§edintelui Romaniei la data de 16 octombrie 2020.

In conformitate cu dispozi^;iile art. 77 alin. (2] din Constitu^ia Romaniei, republicata, 
Pre§edintele Romaniei a formulat cererea de reexaminare asupra legii transmisa spre 

promulgare.

Senatul este Prima Camera sesizata.

Legea supusa reexaminarii are ca obiect de reglementare modificarea ^i completarea 

Legii nr.295/2004 privind regimul armelor §i munitiilor, republicata, cu modiflcarile §i 
completarile ulterioare, interventiile vizand, in principal, instituirea de reglementari de natura 

a asigura transpunerea dispozijiilor Directivei de punere in aplicare (UE) 2019/68 ^i ale 

Directive! de punere in aplicare (UE) 2019/69, precum 5! prevederi care sa creeze cadrul legal 
national pentru punerea in aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2019/686.



c In urma analizarii cererii de reexaminare §i a opiniilor exprimate, senatorii prezenti la 

lucrarile sedinjei au hotarat, cu unanimitate de voturi, respingerea cererii de reexaminare a 

Presedintelui Romaniei.

Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguran^a najionala supune spre dezbatere §i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere a cererii de reexaminare a 

Presedintelui Romaniei §i de admitere a legii m forma trimisa la promulgare.

Prin continutul sau normativ, legea face parte din categoria legilor ordinare si urmeaza 

a fi adoptata m conformitate cu prevederile art.76 alin.(2] din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. [1) din Constitutia Romaniei, republicata §i ale art. 92 

alin. (7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 

prima Camera sesizata.

Pre$ed nte, Secretar,

Senator Tit-EMu BRAILOIU Senator Stefan^adu OPREA
/
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