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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine  
publică  şi   siguranţă  naţională  

                            Bucureşti,  17.06.2004 
                           P.L. X-322/2004 

Nr. 32/362/2004   
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind regimul armelor şi al muniţiilor 

 
În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  cu modificările  şi completările 

intervenite prin Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată,  în procedură obişnuită, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege  privind regimul 
armelor şi al muniţiilor, transmis cu adresa nr. P.L.X-322 din 26 mai  2004 şi înregistrat sub nr. 32/ 362  din  28 mai 
2004. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională în 
cazul acestui proiect de lege. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 mai 2004. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. 
De asemenea, Consiliul Economic şi Social, cu nr. 29/109 din 26 aprilie 2004, a avizat favorabil,  proiectul de 

lege. 
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 374/5.03.2004, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are  ca obiect  reglementarea regimului achiziţionării şi deţinerii armelor şi 
muniţiilor, precum şi folosirea acestora în scopul creşterii nivelului de protecţie a cetăţenilor, instituind un sistem 
modern de reglementare, armonizat cu prevederile comunitare în domeniu. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul  face parte din categoria legilor organice, conform art. 73 alin. 
(3) lit. h) din Constituţie. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat proiectul de 
lege menţionat  mai sus, în şedinţele din 8, 9, 10 şi 15  iunie 2004. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnii Mircea Alexandru – secretar de stat, comisar 
Florin Trosca - director al Serviciului Independent Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice, comisar Stelian Isac- director 
adjunct, comisar-şef Valentin Palade Jublean - şef Compartiment Arme în acelaşi serviciu şi inspector principal Florin 
Nan - consilier la Direcţia reglementări juridice şi contencios, toţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei,  au participat la lucrările finale 19 deputaţi. 
După dezbateri, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât,  cu 

unanimitate de voturi pentru, ca proiectul de Lege privind regimul armelor şi al muniţiilor, să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu  următoarele amendamente: 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

1  

 

Text nou 

1. La punctul I al  articolului 2    se 
introduce     un nou  punct,  pct. 5, cu 
următorul cuprins:  
„5. uz de armă  - executarea  tragerii cu 
o armă.” 
 
(Autor: dl.dep.Ristea Priboi) 
 

În cuprinsul legii se foloseşte, 
în mod repetat, expresia „uz 
de armă”, inclusiv la art. 136, 
privind infracţiunea „Uzul de 
armă letală fără drept”. 

 
 

Camera 
Deputaţilor 

2  
 
 
4. arme de foc automate – arme de foc 
care, după fiecare foc tras, se reîncarcă 
automat şi trag o rafală de mai multe 

2. La punctul IV al  articolului 2, 
punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
”4. arme de foc automate – arme de foc 
care, după fiecare cartuş tras, se 
reîncarcă automat şi trag o rafală de mai 

 
 
 
Denumirea corectă este aceea 
de cartuş. 

 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

gloanţe, prin apăsarea continuă pe 
trăgaci; 
5. arme de foc semiautomate – arme 
de foc care, după fiecare foc tras, se 
reîncarcă automat, dar nu pot trage o 
rafală de mai multe gloanţe prin 
apăsarea continuă pe trăgaci; 

 

multe cartuşe, prin apăsarea continuă pe 
trăgaci; 
5. arme de foc semiautomate – arme de 
foc care, după fiecare cartuş tras, se 
reîncarcă automat, dar nu pot trage o 
rafală de mai multe cartuşe prin apăsarea 
continuă pe trăgaci;” 
 
(Autor: dl.dep.Ioan Oltei) 
 

3  
4. sportiv amator de tir – sportiv 
nelegitimat la cluburile sportive de 
tir, care poate folosi armele de foc în 
poligoanele de tragere pentru 
antrenament şi agrement, în 
condiţiile prezentei legi; 
6. producător de film şi alte genuri de 
spectacol – persoană fizică sau 
juridică, specializată în producţia de 
film şi organizarea spectacolelor în 
aer liber, cinematografice, de teatru, 
circ, cascadorie, care pot folosi arme 
de recuzită, precum şi arme letale sau 
neletale, în condiţiile prezentei legi, 
pentru activităţile specifice pe care le 
desfăşoară; 
 

3. La punctul V al  articolului 2, 
punctele 4 şi 6 SE ELIMINĂ, punctul 
5 devine pct. 4, iar punctul 7 devine 
pct. 5. 
 
(Autor: dl.dep.Constantin Bucur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

-Dacă s-ar admite ca armele 
de tir, care sunt evident letale, 
să poată fi procurate şi de 
către sportivii amatori de tir - 
aşa cum au fost aceştia 
definiţi, în mod practic cerinţa 
realizării condiţiei prevăzute 
la art. 15 alin. (1) lit. b) ar 
deveni derizorie şi ar conduce 
la neîmplinirea scopului legii. 
-Definiţia pentru producătorii 
de film şi alte genuri de 
spectacole nu este necesară în 
cuprinsul legii; reglementări 
care interesează domeniul 
culturii şi artei   se regăsesc în 
cuprinsul mai multor norme 
(ex.art. 73 alin.(1) lit. h), alin. 
(2) şi (3), art.84). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

4  
 
 
1. permis de armă – documentul emis, 

4. La punctul VI al  articolului 2, 
punctul 1  se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
„1. permis de armă – documentul emis, 

 
 
 
În frază, cuvântul „său” nu 

 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

în condiţiile legii, de autoritatea 
competentă, prin care o persoană fizică 
dovedeşte dreptul său de a deţine şi, 
după caz, de a purta şi folosi arme letale 
ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt 
înscrise în acest document, precum şi 
muniţia aferentă; 
 

în condiţiile legii, de autoritatea 
competentă, prin care o persoană fizică 
dovedeşte dreptul  de a deţine şi, după 
caz, de a purta şi folosi arme letale ale 
căror tip, marcă, serie şi calibru sunt 
înscrise în acest document, precum şi 
muniţia aferentă;” 
 
(Autor: dl.dep.Ioan Oltei) 
 

este necesar. 

5  
 
 
b) personalul Gărzii Financiare, 
personalul Gărzii Naţionale de 
Mediu, precum şi alte persoane 
prevăzute de lege, care îndeplinesc o 
funcţie ce implică exerciţiul autorităţii 
publice, pe perioada în care au această 
calitate, cu excepţia personalului de 
pază din cadrul societăţilor specializate 
de pază; 

5. La articolul 14 alineatul (2), litera b) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„b) persoanele prevăzute de lege, care 
îndeplinesc o funcţie ce implică 
exerciţiul autorităţii publice, pe perioada 
în care au această calitate, cu excepţia 
personalului de pază din cadrul 
societăţilor specializate de pază;” 
 
(Autor: dl.dep.Ioan Oltei) 

 
 
 
Nominalizarea celor două 
instituţii nu este necesară 
întrucât personalul acestora 
face parte din categoria 
persoanelor care îndeplinesc o 
funcţie ce implică exerciţiul 
autorităţii publice. 

 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

6 d) persoanele care dovedesc, la 
organele competente, necesitatea 
procurării, portului şi folosirii 
armelor, prin faptul că sunt expuse 
unui pericol iminent, constatat de un 
magistrat, ca urmare a administrării 
probelor într-un proces în care 
persoana are calitatea de parte, pe 
perioada existenţei stării de pericol. 

6. La articolul 14 alineatul (2), litera d) 
SE ELIMINĂ 
 
 
 
 
 
(Autori: d-nii.dep. Marcu Tudor şi 
Ovidiu Drăgănescu) 
 

Este total neindicat să se 
procedeze la înarmarea 
părţilor aflate în proces, 
deoarece  s-ar putea crea 
astfel o stare de real pericol 
public. 

 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

7  7. La articolul 16 alineatul (1), literele   
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

 
a) cel mult două arme de apărare şi 
pază, de dimensiuni diferite ale ţevii; 
 
 
 
b) un număr nelimitat de arme, din cele 
prevăzute la art.14 alin.(3)–(5).  
 
 
 

a) şi b) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins :  
”a) cel mult două arme de apărare şi 
pază;” 
 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 
 
„b) un număr nelimitat de arme, din cele 
prevăzute la art.14 alin.(3)–(5), din 
România şi cel mult câte două arme 
din străinătate, pentru fiecare 
călătorie a solicitantului în afara 
teritoriului României.” 
 
(Autori: d-nii dep. Marcu Tudor şi Ristea 
Priboi) 

 
 
-Formularea este mai 
completă, deoarece permite ca 
cele două arme să fie de 
acelaşi calibru sau de calibre 
diferite. 
-Din forma adoptată de Senat, 
prin trimiterea de la alin.(2) la 
alin. (1)lit.b), se înţelege că 
peste un număr nelimitat de 
arme ar putea exista o 
cantitate şi mai mare de arme. 
 

 
 

Camera 
Deputaţilor 

8 (4) Pentru armele de foc scurte, 
destinate exclusiv autoapărării, nu se 
acordă dreptul de a purta aceste 
arme în afara domiciliului sau a 
reşedinţei, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art.28 alin.(2). 

8. La articolul 25, alineatul (4) 
SE ELIMINĂ 
 
 
 
(Autor: dl.dep.Ristea Priboi) 

Nu se justifică ideea potrivit 
căreia pericolul care impune 
autoapărarea se poate 
materializa numai la 
domiciliul sau la reşedinţa 
deţinătorului legal al armei. 

 
 

Camera 
Deputaţilor 

9  
 
Art.33– (1) Titularul dreptului de a 
purta şi folosi arme de apărare şi pază 
are obligaţia de a păstra arma înscrisă în 
permisul de armă asigurată, astfel încât 
să nu permită accesul la aceasta al 
persoanelor neautorizate. 
 

9. La articolul 33, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.33– (1) Titularul dreptului de a 
purta şi folosi arme de apărare şi pază are 
obligaţia de a păstra arma înscrisă în 
permisul de armă în condiţii de 
securitate, astfel încât să nu permită 
accesul la aceasta al persoanelor 
neautorizate.” 
 
 (Autor: dl.dep.Ioan Oltei) 

 
 
Exprimare mai clară a 
reglementării. 

 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

10  

 

(5) Este interzisă deţinerea de muniţie 
expirată care, prin păstrare sau folosire, 
ar putea pune în pericol viaţa sau 
integritatea corporală a persoanelor. 

 

10. La articolul 44, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Este interzisă comercializarea sau 
înstrăinarea sub altă formă, precum şi 
deţinerea ori utilizarea de muniţie 
expirată sau degradată care, prin 
păstrare sau folosire, ar putea pune în 
pericol viaţa sau integritatea corporală a 
persoanelor.” 

 (Autori: d-nii dep. Marcu Tudor şi 
Ristea Priboi) 
 

 
 
Extinderea operaţiunilor 
interzise se justifică, având în 
vedere scopul preventiv 
urmărit prin această 
reglementare. 

 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

11  
 

c) nu mai îndeplineşte vreuna dintre 
condiţiile prevăzute la art.14 alin.(2) 
lit.d) sau la art.15 alin.(1) lit.b), c) şi f); 

11. La articolul 47 alineatul (1), litera 
c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins :  
„c) nu mai îndeplineşte vreuna dintre 
condiţiile prevăzute la art.15 alin.(1) 
lit.b), c) şi f); 

 
 
 
Ca urmare a eliminării 
textului iniţial al literei d) de 
la alineatul (2) al articolului 
14. 

 
 

Camera 
Deputaţilor 

12  
Art.58 – (1) Cetăţenii români şi străinii 
cu şedere legală în România, care au 
împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure 
arme neletale, precum şi muniţia 
aferentă, de la orice armurier autorizat 
să comercializeze astfel de arme.  
 

12. La articolul 58, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.58 – (1) Cetăţenii români şi străinii 
cu şedere legală în România, care au 
împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure 
arme neletale, precum şi muniţia 
aferentă, de la orice armurier autorizat să 
comercializeze astfel de arme, în 
condiţiile notificării prealabile a 
organelor prevăzute la art. 12 alin. 
(1).” 

(Autori: d-nii dep. Cornel Boiangiu, 
Radu Stroe şi Marcu Tudor) 
 

 
 
Pentru a se avea sub control 
îndeplinirea obligaţiei 
prevăzute la art. 59 alin. (1). 

 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

13  
(4) Procedura acordării certificatului de 
deţinător se stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei 
legi. 

13. La articolul 59, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) Procedura notificării prelabile, 
menţionate la art. 58 alin. (1), precum 
şi a acordării certificatului de deţinător se 
stabileşte prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.” 
 
(Autori: d-nii dep. Cornel Boiangiu, 
Radu Stroe şi Marcu Tudor) 

 
 
 
Formulare determinată de 
modificarea adusă textului de 
la art.58 alin. (1). 

 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

14  
Art.64 – Armele cu tranchilizante, 
harpoanele de pescuit şi armele de 
asomare pot fi folosite în condiţiile legii 
doar împotriva animalelor, iar armele 
industriale, pistoalele de alarmă şi 
semnalizare şi pistoalele de start, 
folosite în competiţiile sportive, numai 
în scopul pentru care sunt destinate, în 
astfel de condiţii încât să nu cauzeze 
vătămări corporale altor persoane. 

 

14. Articolul 64, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.64 – Armele cu tranchilizante, 
harpoanele de pescuit şi armele de 
asomare pot fi folosite în condiţiile legii 
doar împotriva animalelor, iar armele cu 
destinaţie industrială, pistoalele de 
alarmă şi semnalizare şi pistoalele de 
start, folosite în competiţiile sportive, 
numai în scopul pentru care sunt 
destinate, în astfel de condiţii încât să nu 
cauzeze vătămări corporale altor 
persoane.” 

(Autor: dl.dep.Ristea Priboi) 
 

 
 
 
 
 
 
Denumirea corectă a armei. 

 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

15  
Art.66– (1) Instituţiile publice cu 
atribuţii în domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale sunt 
autorizate să procure, să înstrăineze, să 
deţină şi să folosească arme letale şi 
arme neletale, precum şi muniţia 

15. La articolul 66, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.66–(1) Instituţiile publice cu 
atribuţii în domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale sunt 
autorizate să procure, să înstrăineze, să 
deţină şi să folosească arme letale şi arme 
neletale, precum şi muniţia 

 
 
 
 
 
 
Legea şi ordinul 
conducătorului de instituţie nu 

 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

corespunzătoare, pentru înarmarea 
personalului propriu, în condiţiile 
stabilite prin legi speciale, precum şi 
prin ordin al conducătorului fiecărei 
instituţii. 

corespunzătoare, pentru înarmarea 
personalului propriu, în condiţiile 
stabilite prin legi speciale.” 

 
(Autor: dl.dep.Ioan Oltei) 

pot fi puse în plan de 
egalitate. 

16  
(4) Muzeele pot fi autorizate, în 
condiţiile prezentei legi, să procure şi să 
deţină arme de colecţie, precum şi arme 
neletale. 

 

16. La articolul 66, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) Muzeele pot fi autorizate, în 
condiţiile prezentei legi, să procure şi să 
deţină arme de colecţie, precum şi arme 
neletale, după caz.” 

(Autor: dl.dep.Virgil Popescu) 

 
 
Expresia „după caz” exprimă 
cerinţa examinării, efectuată 
anterior autorizării. 

 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

17  
(8) Dotarea cu arme de tir a sportivilor 
şi antrenorilor de tir legitimaţi la 
cluburile sportive care au dobândit, în 
condiţiile legii, Certificat de identitate 
sportivă şi sunt afiliate la federaţiile 
sportive naţionale de specialitate, se 
face în condiţiile stabilite prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Sport. 

 

17. La articolul 69, alineatul (8) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor 
sportive  care au dobândit Certificat de 
identitate sportivă şi sunt afiliate la 
federaţiile sportive naţionale de 
specialitate, precum şi folosirea acestor 
arme de către sportivi şi antrenori, se 
fac în condiţiile stabilite prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Sport, cu avizul Inspectoratului 
General al Poliţiei Române.”  
(Autor: dl.dep.Ristea Priboi) 
 

 
 
Prin reformularea textului se  
introduce prevederea potrivit 
căreia dotarea cluburilor cu 
arme de tir şi folosirea 
acestora de către sportivi şi 
antrenori sunt operaţiuni 
supuse controlului autorităţii 
competente, prevăzute la art. 
3.  

 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

18  

 
b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 
10.000.000 lei cele prevăzute la 

18. La articolul 133, litera b) de la 
alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins :  
„b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 
10.000.000 lei cele prevăzute la punctele 

Se propune eliminarea 
punctului 14 din textul 
formulat la litera b),  întrucât 
acest punct este menţionat şi 
în cuprinsul textului de la 
litera d) al aceluiaşi alineat, 

 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare Cameră 
decizională 

punctele 2, 6, 7, 14, 20 şi 21; 

 
2, 6, 7, 20 şi 21; “ 

 
 
(Autor: dl.dep.Ioan Oltei) 
 

unde, de fapt, este inclus mai 
judicios, alături de celelalte 
puncte. 

19  
 
(4) Persoanele fizice sau juridice, care 
deţin arme letale, au obligaţia ca, în 
termen de 2 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, să se prezinte la 
organele de poliţie în a căror rază de 
competenţă îşi au domiciliul, reşedinţa 
sau, după caz, sediul, în vederea 
verificării îndeplinirii condiţiilor 
necesare pentru deţinerea ori, după caz, 
portul şi folosirea armelor respective, 
precum şi pentru eliberarea 
documentelor corespunzătoare, în 
condiţiile prevăzute de lege.  

 

19. La articolul 139, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) Persoanele fizice sau juridice, care 
deţin arme, au obligaţia ca, în termen de 
2 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, să se prezinte la organele 
de poliţie în a căror rază de competenţă 
îşi au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, 
sediul, în vederea verificării îndeplinirii 
condiţiilor necesare pentru deţinerea ori, 
după caz, portul şi folosirea armelor 
respective, precum şi pentru eliberarea 
documentelor corespunzătoare, în 
condiţiile prevăzute de lege.” 
 
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor) 

 
 
Ca urmare a modificării art. 
48 alin. (1), organele de 
poliţie vor avea în continuare 
şi evidenţa deţinătorilor de 
arme neletale. 

 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

20  
 
 
 
26 arme cu scop industrial, precum şi 
muniţia corespunzătoare 
27 dispozitive de asomare, precum şi 
muniţia corespunzătoare 

20. La Anexa CLASIFICAREA 
ARMELOR, punctele 26 şi 27 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„26 arme cu destinaţie industrială, 
precum şi muniţia corespunzătoare 
27 arme de asomare, precum şi muniţia 
corespunzătoare” 
 
(Autor: dl.dep.Ristea Priboi) 

 
 
 
 
Pentru corelarea necesară cu 
denumirile acestora de la art. 
2 punctele III.7 şi III.8. 
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AMENDAMENT RESPINS 
Nr.
crt. 

Articolul Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 
1. Pentru admitere 
2. Pentru respingere 

 

1  
 

Articol nou 

După articolul 15 se introduce un nou articol, art.15¹, cu 
titlul marginal „Condiţii de acordare a autorizaţiei de 
procurare a armelor letale destinate exclusiv 
autoapărării la domiciliu” şi cu următorul cuprins: 
„Art.15¹.- (1) Autorizaţia de procurare a armelor letale 
din Categoria B pct. 8 din Anexă, destinate exclusiv 
autoapărării la domiciliu sau reşedinţă, se poate acorda, 
la cerere persoanelor fizice, altele decât cele precizate la 
art. 14 alin. (1) - (5), cu respectarea condiţiilor prevăzute 
la art. 15, precum şi a următoarelor condiţii speciale, 
îndeplinite cumulativ: 

a) au împlinit vârsta de 20 de ani; 
b) au un domiciliu stabil de cel puţin 1 an, înscris în 

documentul de identitate; 
c) nu au săvârşit nici una dintre contravenţiile 

prevăzute la art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

d) calibrul armei este stabilit de structura 
specializată a inspectoratului judeţean de poliţie 
sau a Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului 
Bucureşti; 

e) numărul cartuşelor nu depăşeşte capacitatea a 
două încărcătoare; 

f) prezintă acordul scris şi autentificat al membrilor 
majori ai familiei; 

g) prezintă un angajament scris, conform normelor 
metodologice, privind folosirea armei exclusiv 
pentru autoapărare numai la domiciliu sau 

 
 
1. Îmbunătăţire legislativă 
Cele zece noi condiţii sunt: 
-armă letală scurtă (Categoria 
B pct.8); 
-destinată exclusiv 
autoapărării; 
-cele 8 litere, de la a) la h). 
 
 
 
2. Prin extinderea categoriilor 
de persoane fizice care pot 
procura, deţine purta şi utiliza 
arme letale s-ar  crea un 
pericol social major, atât 
pentru cetăţenii obişnuiţi, 
pentru deţinătorii de asemenea 
arme, cât şi pentru poliţişti sau 
alte organe de ordine, care 
adesea nu poartă arme de foc 
în timpul serviciului.  
În speţă nu este vorba doar de 
respectarea condiţiilor 
prevăzute  la art. 15, cumulate 
cu cele propuse de autorul 
amendamentului, ci şi de 
respectarea condiţiilor 
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reşedinţă; 
h) se prezintă cu arma pentru control, semestrial, la 

data stabilită de Direcţia Generală de Poliţie a 
municipiului Bucureşti sau la inspectoratul 
judeţen de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa. 

(2) Persoanele care solicită arme letale din Categoria B 
pct. 8 din Anexă, destinate exclusiv autoapărării la 
domiciliu sau reşedinţă, dar nu îndeplinesc condiţiile 
speciale prevăzute la alin. (1), se pot adresa instanţei 
competente, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. d) 
din prezenta lege.” 
(Autor: dl.senator Sergiu Nicolaescu) 

exercitării dreptului de 
deţinere, de păstrare şi port, de 
exercitare a uzului de armă, 
respectarea obligaţiilor privind 
transferarea armelor în alt 
spaţiu decât cel menţionat în 
documente, dispariţia, 
pierderea sau furtul acestora. 
 

 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
Marcu TUDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.exp. Mihai Ţăranu 


