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RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 73 din Legea nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor 

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

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în 
procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 73 din Legea 
nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 597 din 16 noiembrie 
2009 şi înregistrată cu nr. 32/596 din 17 noiembrie 2009.  
 Consiliul Legislativ, cu nr. 785/08.07.2009, a avizat negativ propunerea legislativă. 
 Guvernul a emis punctul de vedere nr. 1959 din 03.08.2009 prin care nu susţine adoptarea 
prezentei propuneri legislative. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea în cuprinsul Legii nr. 
295/2004 a prevederii posibilităţii deţinerii şi folosirii de către autoritatea publică centrală care răspunde 
de silvicultură – ROMSILVA – şi de către subunităţile aparţinând acesteia, a armelor de vânătoare şi a 
muniţiei corespunzătoare, nu numai pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor 
dăunătoare, ci şi pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control în domeniul pazei 
fondului forestier.  
 2. Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. 
(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

4. La şedinţa comisiei au fost prezenţi toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
5.  A participat, în calitate de invitat, potrivit prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, doamna Irina Alexe – secretar de stat în Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 
 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 15 decembrie 2009, membrii comisiei, cu unanimitate de 
voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea prezentei propuneri legislative.  
   
 

Preşedinte,  
 

Costică Canacheu  
 
 

 
 
Şef serviciu, Mihai Ţăranu 
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Către 
 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra  propunerii  legislative pentru 
modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul 
armelor şi muniţiilor, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 597 din 16 noiembrie 2009 şi 
înregistrată cu nr. 32/596 din 17 noiembrie 2009.  

 
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Costică Canacheu  
 
 
 


