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RAPORT SUPLIMENTAR

la cererea de reexaminare asupra

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

In conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile completarile ulterioare, la data de 3 februarie 2021 plenul Senatului 
a hotarat trimiterea catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationala, in vederea mtocmirii unui raport suplimentar, a Legii pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor 
(L280/2020 - reexaminare la solicitarea Presedintelui Romaniei).

La data de 2 noiembrie 2020, Pre§edintele Romaniei s-a adresat Parlamentului, 
m temeiul art. 77 alin. (2) din Constitufia Romaniei, republicata, formuland Cererea 
de Reexaminare asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor si munitiilor.

Actul normativ transmis spre promulgare are ca obiect de reglementare 
modificarea §i completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor ^i munitiilor, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, interven^iile vizand, in principal, 
instituirea de reglementari de natura a asigura transpunerea dispozitiilor Directive! 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.



Totodata, Art. I pet. 8 din legea transmisa la promulgare modifica alin. (1) lit. c) 
si d] ale articolului 14 din Legea nr. 295/2004, m sensul restrangerii dreptului de a 
detine arme letale doar persoanelor care sunt inculpate sau au fost condamnate, prin 
hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiuni savarsite cu violenta, 
pentru infractiuni prevazute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea 
traficului si consumului ilicit de droguri, pentru infractiunea de trafic de persoane, 
infractiuni de furt, camatarie, amenintare, santaj, braconaj, contrabands, infractiuni 
prevazute de Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor si infractiuni privind 
regimul armelor si al munitiilor.

In prezent, aceasta restrangere se aplica tuturor persoanelor care au fost 
condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa detentiunii 
pe viata sau pedeapsa mchisorii mai mare de un an, cu executare, pentru orice 
infractiuni comise cu intentie, precum si persoanelor care sunt inculpate pentru 
savarsirea unor fapte penale, cu intentie.

Cererea de Reexaminare propune reanalizarea Legii pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, m sensul 
eliminarii relaxarii conditiilor de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale, 
pentru persoane condamnate definitiv sau care au calitatea de inculpati, apreciind ca 
aceste modificari nu sunt oportune, mdepdrtdndu-se de la scopul urmarit de legislatia 
europeand in materie.

Dezbaterea Cererii de Reexaminare s-a facut potrivit prevederilor art. 151 din 
Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ^i completarile ulterioare, m 
sedinta Comisiei din data de 5 mai 2021.

In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile ulterioare, la dezbaterea initiative! legislative au participat reprezentanti 
ai Ministerului Afacerilor Interne.

Senatorii care au participat la lucrarile sedintei au audiat toate punctele de 
vedere §i au analizat conJ:inutul Cererii de Reexaminare transmisa de Pre^edintele 
Romaniei.

Prevalandu-se de competenJ:a legislative exclusive a Parlamentului, membrii 
Comisei au analizat continutul alin. (1) lit. c) si d) ale articolului 14 din Legea 
nr. 295/2004 ^i au hoterat, cu unanimitate de voturi, sa admita Cererea de 
Reexaminare a Presedintelui Romaniei asupra Legii pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor.

Totodate, membrii Comisiei au admis, cu unanimitate de votufi, un amendament 
adus legii, m forma trimisS la promulgare, amendament care se regSseste m anexa la 
prezentul raport suplimentar.
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Comisia pentru aparare, ordine publica siguranfa naJ:ionala supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport suplimentar de admitere 
a Cererii de Reexaminare, precum si legea in forma trimisa la promulgare, cu un 
amendament admis.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 
ordinare urmeaza sa fie votata in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitu^ia Romaniei.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constitufia Romaniei, republicata §i ale art. 92 alin. 
(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizata.

, remediate, Secretar,

Senator GhArehita MiNI^RUTASena^c^Wicoleta PAULIUC

3



Anexa la nr. XXV/264/05 mai 2021

Amendament admis la
Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

(L280/2020)

Forma legii trimisa la promulgare Amendament/
Autori

MotivatieNr.
crt.

8. La articolului 14 alineatul (1), literele c) si d) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

8. La articolului 14 alineatul 
(1), literele c) si d) se elimina;

Conform jurisprudentei CCR 
"...ParlamentuI trebuie sa 
reexamineze toate textele de 
lege la care face referire 

Presedintelui 
Romdniei, precum si cele care 
au legatura cu acestea, 
asigurandu-se succesiunea logicd 
a ideilor coerenfa
reglementdrii.

c) nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca 
ramasa definitiva, pentru infracj;iuni savarsite cu violenta, 
pentru infractiuni privind prevenirea §i combaterea 
traficului si consumului ilicit de droguri, traficului de 
persoane, infractiuni de furt, camatarie, amenintare, santaj, 
braconaj, contrabands, infractiuni prevazute de legea 
privind protectia animalelor §i infractiuni privind regimul 
armelor 5! al munitiilor.

se elimina
cererea

1.

d] nu sunt inculpate in cauze penale pentru fapte savar§ite 
cu violenta, pentru infracduni privind prevenirea si 
combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, 
traficului de persoane, infracduni de furt, camatarie, 
braconaj, amenintare, santaj, contrabands, infracduni 
prevSzute de legea privind protecda animalelor si 
infractiuni privind regimul armelor §i al munitiilor;

Cererea de reexaminare 
vizeaza lit. c) si d) alin. (1) al 
art. 14 din Legea 295/2004.

se elimina

Autori: membrii Comisiei 
pentru aparare, ordine 
publics si siguranta nationals


