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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2010  

pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, trimis cu adresa nr. PL x. 636 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrat 
cu nr.32/322 din 12.11.2010. 

Consiliul Legislativ, cu nr. 67/30.06.2010, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri proiectul ordonanţei de urgenţă. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare alinierea legislaţiei naţionale la terminologia şi condiţiile impuse de Directiva 2007/23/CE privind 

introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice, transpusă prin H.G. nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale  articolelor pirotehnice 
şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţia României, republicată. 
3. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Pricop Anca şi 

doamna Irina Alexe, reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.  
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 24 membri ai acesteia. 
4. Proiectul de Lege a fost adoptat tacit de Senat în condiţiile articolului 115 alin. (5), teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În urma dezbaterii, în şedinţa din 24 noiembrie 2010, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

acestui proiect de Lege, cu următoarele amendamente:  



 

 
Amendamente  admise 

 

Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 67/2010 

Text adoptat de Senat 
(potrivit articolului 115 alin. (5), teza a 

III-a din Constituţia României) 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.  

 
 
_ 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.67/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii 

nr.126/1995 privind regimul materiilor 
explozive 

Nemodificat 

 

2.  

 
 
 
_ 

 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.67 din 30 iunie 
2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 449 din 2 iunie 2010. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.67 din 30 iunie 
2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 449 din 2 iunie 2010, cu 
următoarele modificări: 
(Autor: Comisia) 

 

3.  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive 

Nemodificat Nemodificat 

 

4.  

Art. I. - Legea nr.126/1995 privind 
regimul materiilor explozive, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 298 din 28 
decembrie 1995, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:  

Nemodificat 1. Partea introductivă a articolului I se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. I. - Legea nr.126/1995 privind 
regimul materiilor explozive, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează:”. 
(Autor: Comisia) 
 

 
 
 
 
 
OUG şi completează 
prevederile Legii nr. 
126/1995.  

5.  1. La articolul 1, alineatul 2 se Nemodificat 2. La articolul I punctul 1, alineatul 2  
 



 

Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 67/2010 

Text adoptat de Senat 
(potrivit articolului 115 alin. (5), teza a 

III-a din Constituţia României) 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„În sensul prezentei legi, prin materii 
explozive se înţelege explozivii de uz 
civil (de exemplu, amestecuri 
explozive, emulsii explozive, mijloace 
de iniţiere, fitile detonante, fitile de 
siguranţă, fitile de aprindere, capse 
electrice, capse pirotehnice, tuburi de 
şoc, relee detonante) şi articolele 
pirotehnice.” 

al articolului 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„În sensul prezentei legi, prin materii 
explozive se înţelege explozivii de tipul 
amestecuri explozive, emulsii explozive, 
mijloace de iniţiere, fitile detonante, 
fitile de siguranţă, fitile de aprindere, 
capse electrice, capse pirotehnice, tuburi 
de şoc, relee detonante, inclusiv 
explozivii de uz civil şi articolele 
pirotehnice.” 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
În concordanţă cu 
prevederile H.G. nr. 
612/2010 privind 
stabilirea cerinţelor 
esenţiale de securitate 
ale  articolelor 
pirotehnice şi a 
condiţiilor pentru 
introducerea lor pe 
piaţă. 

6.  

2. La articolul 1, alineatul 3 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Prezenta lege nu aduce atingere 
regimului juridic al explozivilor de uz 
civil, astfel cum este reglementat în 
Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 
privind stabilirea cerinţelor esenţiale 
de securitate ale explozivilor de uz 
civil şi a condiţiilor pentru 
introducerea lor pe piaţă şi în 
Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 
privind stabilirea cerinţelor esenţiale 
de securitate a articolelor pirotehnice 
şi a condiţiilor pentru introducerea lor  
pe piaţă.” 

Nemodificat 

3. La articolul I punctul 2, alineatul 3 
al articolului 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Prezenta lege nu aduce atingere 
regimului juridic al explozivilor de uz 
civil, astfel cum este reglementat în 
Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 
privind stabilirea cerinţelor esenţiale de 
securitate ale explozivilor de uz civil şi a 
condiţiilor pentru introducerea lor pe 
piaţă şi în Hotărârea Guvernului nr. 
612/2010 privind stabilirea cerinţelor 
esenţiale de securitate ale articolelor 
pirotehnice şi a condiţiilor pentru 
introducerea lor pe piaţă.” 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titlul corect al H.G. 
nr. 612/2010 privind 
stabilirea cerinţelor 
esenţiale de securitate 
ale  articolelor 
pirotehnice şi a 
condiţiilor pentru 
introducerea lor pe 
piaţă, aşa cum a fost 
aceasta publicată în 
MO nr. 448 din 



 

Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 67/2010 

Text adoptat de Senat 
(potrivit articolului 115 alin. (5), teza a 

III-a din Constituţia României) 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.07.2010. 

7.  

3. La articolul 31, alineatul 21 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Orice operaţiuni cu articole 
pirotehnice efectuate fără drept 
constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 luni la un an.” 

Nemodificat Nemodificat 

 

8.  

4. La articolul 31, după alineatul 21 se 
introduce un nou alineat, alineatul 22 , 
cu  următorul cuprins: 
 
„Comercializarea articolelor 
pirotehnice din categoriile 1 şi P1 
către persoanele cu vârsta sub limita 
prevăzută de lege, precum şi 
comercializarea către publicul larg a 
articolelor pirotehnice destinate a fi 
utilizate de către pirotehnicieni 
constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 luni la un an.” 

Nemodificat Nemodificat 

 

9.  

 
 
5. În cuprinsul prezentei legi, 
sintagma "obiecte artizanale şi de 
distracţie pe bază de amestecuri 
pirotehnice şi pentru scopuri tehnice 
pe bază de amestecuri pirotehnice" se 
înlocuieşte cu sintagma "articole 
pirotehnice". 

Nemodificat 

4. La articolul I, punctul 5 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„5. În tot cuprinsul Legii nr. 126/1995, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, sintagmele „obiecte 
artizanale şi de distracţie pe bază de 
amestecuri pirotehnice”, „obiecte 
artizanale de distracţie pe bază de 
amestecuri pirotehnice”, „obiecte 
artizanale de distracţie pe bază de 
amestecuri pirotehnice şi a celor pentru 
scopuri tehnice pe bază de amestecuri 
pirotehnice”, „obiecte artizanale de 

 
 
 
 
Pentru unitate 
terminologică şi 
pentru crearea unui 
regim unitar de 
transpunere a 
prevederilor 
Directivei 2007/23/CE 
privind introducerea 
pe piaţă a articolelor 
pirotehnice. 



 

Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 67/2010 

Text adoptat de Senat 
(potrivit articolului 115 alin. (5), teza a 

III-a din Constituţia României) 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
distracţie fabricate sau confecţionate pe 
bază de amestecuri pirotehnice”, 
„obiecte artizanale şi de distracţie 
fabricate sau confecţionate pe bază de 
amestecuri pirotehnice” se înlocuiesc cu 
sintagma "articole pirotehnice".” 
(Autor: Comisia) 

10.  

 
 
 
Art. II. – Legea nr. 126/1995 privind 
regimul materiilor explozive, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, după aprobarea acesteia prin 
lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare.  

Nemodificat 

5. Articolul II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art. II. – Legea nr. 126/1995 privind 
regimul materiilor explozive, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 
1995, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
după aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă numerotare.” 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  

 
 

Preşedinte 
 

 Costică  CANCHEU 
 

 
Întocmit: Consilier Daria Cotoc 
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