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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind regimul articolelor pirotehnice 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege 

privind regimul articolelor pirotehnice, transmis cu adresa nr. P.L.x.556 /2019 din 28 octombrie 

2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/418 din 29 octombrie 2019.  

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2999 din 11.06.2019 avizează nefavorabil 

proiectul de Lege. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.499 din 14.06.2019, avizează favorabil proiectul de 

Lege cu observații și propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege în ședința din 

21 octombrie 2019, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 

republicată. 

  Comisia pentru muncă și protecție socială avizează favorabil proiectul de Lege, cu 

majoritate de voturi, în ședința din 12 noiembrie 2019 

  Proiectul de lege are ca obiect reglementarea regimului articolelor pirotehnice, în 

sensul stabilirii unui cadru general pentru activităţile cu articole pirotehnice cum ar fi fabricarea, 

prepararea, depozitarea, transportul, transferul, distribuirea, utilizarea, importul, exportul, 

comercializarea precum şi alte operaţiuni specifice. Astfel, prin prezenta iniţiativă legislativă se 

propune modificarea regimului juridic aplicabil în privinţa acestor articole prin extinderea 

categoriilor de produse care pot fi vândute publicului cât şi prin reducerea vârstei cumpărătorilor. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 18 mai 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de Lege. 
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  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

 


