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Către, 
 

  Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
   
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative privind regimul 

articolelor pirotehnice trimisă, spre dezbatere şi examinare în fond, Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu adresa nr. Pl-x 181 din 12 

aprilie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acesteia, Propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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asupra Propunerii legislative privind regimul articolelor pirotehnice 

RAPORT  

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă privind regimul 
articolelor pirotehnice, trimisă cu adresa nr. Pl-x 181 din 11.04.2022 şi înregistrată la Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c-15/99 din 12.04.2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privitor la 
regimul articolelor pirotehnice, având în vedere caracterul specific al acestor articole, în raport 
de celelalte materii explozive, reglementate la nivelul legislaţiei naţionale de profil, prin 
preconizarea accesului publicului larg la anumite categorii de articole pirotehnice, cu respectarea 
normelor europene incidente în materie 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 04.04.2022 

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a avut în vedere: 

− avizul nefavorabil al Consiliului Legislativ (nr. 136 din 11.02.2022); 
− avizul nefavorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 554 din 01.02.2022); 
− Punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 9662/12.08.2022); 
− avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/240/27.04.2022); 
− avizul nefavorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr. 4c-

9/280/27.04.2022); 
− avizul nefavorabil al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură (nr. 4c-

4/71/05.05.2022); 
− avizul nefavorabil al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi (nr. 4c-

13/269/07.09.2022); 
− avizul nefavorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr. 4c-3/247/29.09.2022);  



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

În conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat domnul Adrian 
Petcu, Subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne. 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, deputaţii şi-au 
înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

Conform dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au examinat, în şedinţa din 01.11.2022, şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, acordarea unui raport de respingere a Propunerii legislative privind regimul 
articolelor pirotehnice, din următoarele considerente: 

− Propunerea legislativă, prin expunerea de motive, prezintă unele neajunsuri sub aspectul 
respectării dispoziţiilor art. 6 alineatele (1) şi (2) şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, 
referitoare la faptul că iniţiativa legislativă trebuie să instituie regulile necesare, suficiente 
şi posibile care să ajute la o eficienţă legislativă cât mai mare, soluţiile pe care le 
cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate; 

− Din punct de vedere al redactării iniţiativei legislative, multe dintre normele instituite 
sunt neclare şi imprecise, aspecte care sunt de natură a duce la încălcarea dispoziţiilor art. 
1 alin. (5) din Constituţia României, republicată; 

− La nivelul Uniunii Europene, regimul articolelor pirotehnice este reglementat, în 
principal, de „Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
iunie 2013 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice”. Prin aceasta se stabilesc, deja, cerinţele 
privind libera circulaţie a materialelor pirotehnice în cadrul UE, alături de asigurarea unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, siguranţei publice şi a mediului. 
Conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată, Propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

             PREŞEDINTE                                                                                            SECRETAR 
Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                                             Dumitru RUJAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Mircea STAN 
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