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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din 
Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, transmis cu adresa nr. P.L.x. 
159 din 13 aprilie 2016, înregistrat sub nr.4c-3/165 din 14 aprilie 2016. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1283/08.12.2015, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.168/04.02.2016, susţine adoptarea propunerii 
legislative sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor formulate. 
  Senatul, în  şedinţa din 05 aprilie 2016, a adoptat proiectul de lege cu 
amendamente. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
articolului 5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată. 
Scopul reglementării propuse este: 
  - instituirea interdicţiei pentru persoanele fizice şi juridice de a testa şi evalua 
anumite tipuri de arme militare şi a unor dispozitive destinate armelor letale; 

- exceptarea de la interdicţiile instituite la art.5 alin.(2) din Lege a operatorilor 
economici de stat sau privaţi, producători de asemenea sisteme şi dispozitive, în condiţiile în 
care operaţiunile efectuate au ca destinatar final exclusiv instituţii publice cu atribuţii în 
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale din ţară sau din străinătate. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 26 
aprilie 2016. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
Consilier parlamentar, 
Isabela Patricia Robe 
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