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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională 
                    Comisia juridică, de disciplină    

şi imunităţi  
Nr. 4c-15/231/2020         Nr. 4c-13/590/2020 

 
 

București,28. 07.2020 

PLx 410/2020 

Către: 

 

BIROUL PERMANEMNT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  

   

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, 

transmis cu adresa PLx.410/2020 din 29.06.2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOLCĂ 

PREŞEDINTE, 

 

Nicușor HALICI 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională 
                    Comisia juridică, de disciplină    

şi imunităţi  
Nr. 4c-15/231/2020         Nr. 4c-13/590/2020 

 

București, 28. 07.2020 

PLx 410/2020 

RAPORT COMUN  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor, trimis cu adresa PLx.410/2020 din 29.06.2020. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 424/4.05.2020, a avizat favorabil 

acest proiect de lege.  

Consiliului Economic şi Social, conform avizului cu nr. 2910/23.04.2020, a avizat 

favorabil acest proiect de lege. 

Senatul a respins proiectul de lege în ședința din 23 iunie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, intervenţiile vizând, în principal, instituirea de reglementări de 

natură a asigura transpunerea dispoziţiilor Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69, 

precum şi prevederi care să creeze cadrul legal naţional pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului delegat UE 2019/686. 

Prin obiectul și conținutul său de reglementare proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în 

ședințe separate. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin 

mijloace electronice în ziua de 20 iulie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,  să 

adopte proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor, cu amendamente admise. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa online din 21 iulie 2020. La şedinţă, membrii 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi conform 

listei de prezență. 

La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, domnul comisar-şef de poliţie Daniel COSGĂREA -  Inspectoratului General al 

Poliției Române.  

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 21 iulie 2020, cu unanimitate  de voturi, 

membrii comisiei au hotărât, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente  admise. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin 

mijloace electronice în ziua de 27 iulie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,  să 

adopte proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor, cu amendamente admise. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 

realuat dezbăterile asupra inițiativei legislative în şedinţa online din 28 iulie 2020. La 

şedinţă, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 

prezenţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii  au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună Plenului adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu 

amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

De asemenea, s-a hotărât, ca Departamentul Legislativ să fie împuternicit să 

efectueze toate corelările de tehnică legislativă. 

Prin obiectul și conținutul său de reglementare proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOLCĂ 
PREŞEDINTE, 

Nicușor HALICI 
 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

 

 

 

SECRETAR, 

Aida - Cristina CĂRUCERU 
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ANEXĂ: AMENDAMENTE ADMISE 

 

 
Nr. 

crt. 

Forma legii în vigoare Textul inițiatorului respins de Senat Amendamente  Motivație 

  LEGE pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor 

 

Nemodificat  

1. 1

. 
 Art. I. - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor 

şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifica şi 

se completează după cum urmează: 

 

Nemodificat  

2.  Art. 2: Definiţii 

----------- 

II. Categorii de arme şi muniţii 

1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile 

prevăzute în categoria A din anexă, a căror 

procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise 

persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia 

instituţiilor publice care au competenţe în 

domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 

naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau 

coordonarea acestora, înfiinţate prin acte 

normative, precum şi a companiilor naţionale şi 

societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, constituite prin acte normative în 

vederea producerii acestui tip de armament şi 

muniţie; 

------------------------ 

1.La articolul 2 punctul II, subpunctul 1 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile 

prevăzute în categoria A din anexă, a căror 

procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise 

persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor 

publice care au competenţe în domeniul apărării, 

ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor 

aflate subordonarea sau coordonarea acestora, 

înființate prin acte normative, a muzeelor, a 

companiilor naţionale şi societăţilor reglementate de 

Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, constituite 

prin acte normative în vederea producerii acestui tip 

de armament şi muniţie.” 

 

1. La articolul 2 punctul II, 

subpunctul 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„1. arme şi muniţii interzise - armele 

şi muniţiile prevăzute în categoria A 

din anexă, a căror  procurare, 

deţinere, port şi folosire sunt interzise 

persoanelor fizice şi juridice, cu 

excepţia instituţiilor  publice care au 

competenţe în domeniul apărării, 

ordinii publice şi securităţii naţionale, 

a unităţilor  aflate în subordonarea 

sau coordonarea acestora, înfiinţate 

prin acte normative, a muzeelor, a  

companiilor naţionale şi societăţilor 

reglementate de Legea societăților 

nr. 31/1990,  republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, constituite prin acte 

Tehnică 

legislativă 
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normative în vederea  producerii 

acestui tip de armament şi muniţie;” 

Autor:  Comisiile 

3. 2
. 
Art. 2: Definiţii 

----------------------- 

V.Categorii de persoane 

---------------------- 

10. rezident al unui stat membru - cetăţean al 

unui stat membru al Uniunii Europene sau 

membrul de familie al acestuia care îşi exercită 

dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă pe 

teritoriul unui stat membru, precum şi titularul 

unui document care atestă dreptul de rezidenţă al 

acestuia pe teritoriul unui stat membru al 

Uniunii Europene. 

 

---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La articolul 2 punctul V, după subpunctul 10 se 

introduce un nou subpunct, subpct.11, cu 

următorul cuprins: 

„11. banc de probe - orice entitate care are ca 

atribuţii testarea şi certificarea armelor de foc, a 

componentelor esenţiale şi a muniţiilor aferente în 

scopul atestării calităţii acestora din punct de vedere 

al siguranţei şi securităţii tragerii, şi care a fost 

acreditată de Comisia internaţională permanentă 

pentru identificarea armelor de calibru mic, indicată 

la pct. l lit. c) din Anexa la Directiva de punere în 

aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 

2019 de stabilire a specificaţiilor tehnice pentru 

armele de alarmă şi de semnalizare în temeiul 

Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind 

controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, Comisie 

înfiinţată ca urmare a adoptării Convenţiei nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nemodificat 
 

 
 
Tehnică 

legislativă 
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11325/1969 pentru recunoaşterea mărcilor aplicate 

pe armele de calibru mic. 

4.   

 

Art. 3: Autoritatea competentă 

Poliţia Română este autoritatea competentă care 

exercită controlul privind deţinerea, portul şi 

folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum 

şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii, în 

condiţiile prezentei legi. 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 3 - Autoritatea competentă 

(1) Poliţia Română este autoritatea competentă care 

exercită controlul privind deţinerea, portul şi 

folosirea armelor, componentelor esenţiale şi 

muniţiilor, destinate uzului civil, precum şi cu 

privire la operaţiunile efectuate cu acestea, în 

condiţiile prezentei legi. 

 (2) Se desemnează Direcţia Arme, Explozivi şi 

Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului 

General al Poliţiei Române ca punct focal naţional 

pentru realizarea cooperării şi schimbului reciproc de 

informaţii cu statele membre, în ceea ce priveşte 

controalele desfăşurate şi operaţiunile efectuate cu 

arme, componente esenţiale şi muniţii aferente 

acestora, destinate uzului civil, în conformitate cu 

prevederile Directivei de punere în aplicare (UE) 

2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019, precum și 

ca autoritate centrală, în sensul prevederilor art. 3 din 

Regulamentul delegat (UE) 2019/686 al Comisiei 

din 16 ianuarie 2019 de stabilire a modalităţilor 

detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a 

Consiliului pentru schimbul sistematic, prin mijloace 

electronice, de informaţii referitoare la transferul de 

arme de foc în interiorul Uniunii.” 

 

3. Nemodificat  

5.  Art. 5: Regimul armelor militare şi al unor 

dispozitive destinate armelor letale 

(1) Regimul deţinerii, portului, utilizării şi 

operaţiunilor cu arme şi dispozitive militare se 

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, 

art. 5
1
, cu următorul cuprins: 

„Art. 5
1
 - Regimul juridic al armelor de autoapărare 

special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, 

4. Nemodificat  
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stabileşte prin legi speciale. 

(2) Sunt interzise procurarea, deţinerea, portul, 

utilizarea, testarea, evaluarea, importul, exportul 

şi comercializarea de către persoane fizice sau 

juridice a următoarelor sisteme şi dispozitive 

destinate armelor: 

a) sisteme de ochire care funcţionează pe 

principiul laser; 

b) sisteme de ochire pe timp de noapte; 

c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării 

zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături. 

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2): 

a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul 

apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; 

b) persoanele juridice care produc sistemele şi 

dispozitivele prevăzute la alin. (2) destinate, 

exclusiv, pentru instituţiile publice cu atribuţii în 

domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 

naţionale sau pentru transferul către un alt stat 

membru al Uniunii Europene ori exportul către 

un stat terţ. 

 

iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă şi al 

armelor de semnalizare introduse pe teritoriul 

României 

(1) În vederea introducerii/scoaterii pe/de pe 

teritoriul României a armelor de autoapărare special 

confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante 

sau de neutralizare, a armelor de alarmă şi/sau a 

armelor de semnalizare, armurierii, intermediarii sau, 

după caz, persoanele fizice autorizate să deţină astfel 

de dispozitive, trebuie să obţină în prealabil un 

certificat emis de un banc de probe, care să ateste 

îndeplinirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la art. 

8
1
, însoţit de o traducere autorizată în limba română, 

dacă este cazul. 

(2) Înainte de introducerea pe piaţă a armelor 

prevăzute la alin. (1), produse pe teritoriul României, 

armurierii trebuie să obţină în prealabil un certificat 

emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea 

cumulativă a cerinţelor prevăzute la art. 8
1
, însoţit de 

o traducere autorizată în limba română, dacă este 

cazul. 

(3) Pentru obţinerea certificatului care să ateste 

îndeplinirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la art. 

8
1
, în cazul scoaterii de pe teritoriul României, 

potrivit alin.(1), sau al introducerii pe piaţă, potrivit 

alin. (2), armurierii, intermediarii sau, după caz, 

persoanele fizice autorizate să deţină arme de 

autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de neutralizare, arme de 

alarmă şi arme de semnalizare pot transfera temporar 

armele respective pe teritoriul oricărui stat membru 

al Uniunii Europene al Spaţiului Economic 

European, sau al Confederaţiei Elveţiene pe care se 

află un banc de probe acreditat de Comisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pentru obţinerea certificatului 

care să ateste îndeplinirea cumulativă 

a cerinţelor prevăzute la art. 8
1
, în 

cazul scoaterii de pe teritoriul 

României, potrivit alin.(1), sau al 

introducerii pe piaţă, potrivit alin. (2), 

armurierii, intermediarii sau, după 

caz, persoanele fizice autorizate să 

deţină arme de autoapărare special 

confecţionate pentru a împrăştia gaze 

nocive, iritante sau de neutralizare, 

arme de alarmă şi arme de 

semnalizare pot transfera temporar 
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Internaţională Permanentă pentru Identificarea 

Armelor de Calibru Mic, în condiţiile prevăzute de 

art. 121.” 

 

armele respective pe teritoriul 

oricărui stat membru al Uniunii 

Europene, al Spaţiului Economic 

European, sau al Confederaţiei 

Elveţiene pe care se află un banc de 

probe acreditat de Comisia 

internaţională permanentă pentru 

identificarea armelor de calibru mic, 

în condiţiile prevăzute de art. 121.” 

 

6.  Art. 8: Regimul juridic al armelor deţinute ilegal 

sau al căror deţinător nu este cunoscut ori a 

decedat 

(1) Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa 

unei arme militare, a unei arme letale, a unei 

arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, 

pierdute sau abandonate este obligată să anunţe 

de îndată cel mai apropiat organ de poliţie. 

(2) Persoana care găseşte o armă militară, o 

armă letală, o armă neletală ori muniţii este 

obligată să le predea sau să anunţe de îndată cel 

mai apropiat organ de poliţie. 

(3) Rudele sau persoanele care locuiesc 

împreună cu o persoană ce deţine în mod legal 

arme ori muniţii au obligaţia ca, în cazul în care 

deţinătorul a decedat sau este declarat dispărut, 

să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie şi 

să depună armele şi muniţiile respective la cel 

mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la 

data decesului ori, după caz, a rămânerii 

definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a 

dispariţiei. 

 

5. După articolul 8 se introduce un nou articol, 

art. 8
1
, cu următorul cuprins: 

„Art. 8
1
 - Specificaţiile tehnice ale armelor de 

autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de neutralizare, ale armelor 

de alarmă şi ale armelor de semnalizare 

(1) Pentru garantarea faptului că armele de 

autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de 

alarmă şi armele de semnalizare nu pot fi 

transformate pentru a expulza o alice, un glonţ sau 

un proiectil, prin acţiunea unui combustibil de 

propulsie, acestea trebuie să îndeplinească 

următoarele cerinţe de ordin tehnic: 

a) să fie în măsură să expulzeze muniţie pirotehnică 

de semnalizare numai dacă pe gura ţevii este fixat un 

adaptor; 

b) să fie prevăzute cu un dispozitiv durabil, montat 

în interiorul armei, care să împiedice tragerea cu 

cartuşe încărcate cu una sau mai multe alice ori unul 

sau mai multe gloanţe ori proiectile solide; 

c) să fie concepute pentru un cartuş care figurează şi 

respectă dimensiunile şi standardele indicate în 

Tabelul nr. VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru 

5.Nemodificat 

 

 

 

 

 

(1) Pentru garantarea faptului că 

armele de autoapărare special 

confecţionate pentru a împrăştia gaze 

nocive, iritante sau de neutralizare, 

armele de alarmă şi armele de 

semnalizare nu pot fi transformate 

pentru a expulza o alică, un glonţ sau 

un proiectil, prin acţiunea unui 

combustibil de propulsie, acestea 

trebuie să îndeplinească următoarele 

cerinţe de ordin tehnic: 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 



9 
 

cartuşe şi camere stabilite de către Comisia 

internaţională permanentă pentru identificarea 

armelor de calibru mic, în vigoare la data de 

16.01.2019; 

d) să nu poată fi modificate cu ajutorul unor 

instrumente obişnuite astfel încât să expulzeze sau să 

devină capabile să expulzeze o alică, un glonţ sau un 

proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie; 

e) componentele esenţiale ale acestora să fie 

construite astfel încât să nu poată fi montate sau 

utilizate drept componente esenţiale ale armelor de 

foc; 

f) înlăturarea sau modificarea ţevilor să determine 

distrugerea şi deteriorarea semnificativă a 

acestora; 
g) atât camera cartușului , cât și țeava trebuie să fie 

deplasate, înclinate sau decalate, astfel încât să 

împiedice  ca armele să fie încărcate cu muniție sau 

să tragă muniție; 

h) să fie prevăzute cu obstacole inamovibile de-a 

lungul lungimii ţevii, astfel încât o alică, un glonţ 

sau un proiectil să nu poată trece prin ţeavă prin 

acţiunea unui combustibil de propulsie şi orice spaţiu 

lăsat liber la nivelul ţevii să nu depăşească lungimea 

de 1 cm. 

(2) Spaţiul lăsat liber la nivelul ţevii, care să nu 

depăşească lungimea de 1 cm, prevăzut la alin.(l) lit. 

h) trebuie să existe: 

a) pe întreaga lungime a ţevii, în cazul armelor de 

autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor 

de alarmă şi al armelor de semnalizare a căror ţeavă 

nu depăşeşte 30 cm sau a căror lungime totală nu 

depăşeşte 60 cm; 
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b) pe cel puţin o treime din lungimea ţevii, în cazul 

armelor de autoapărare special confecţionate pentru 

a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, 

arme de alarmă şi arme de semnalizare, a căror ţeavă 

depăşeşte 30 cm. 

 

 

 

 

 

(3) Obstacolele prevăzute la alin. (1) lit. h) trebuie să 

îndeplinească următoarele cerinţe: 

a) primul obstacol este plasat cât mai aproape posibil 

de camera armei de autoapărare special 

confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante 

sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de 

semnalizare, astfel încât să permită în acelaşi timp 

expulzarea gazelor prin orificiile de evacuare. 

 

 

 

 

b) să fie permanente şi să nu poată fi înlăturate fără 

distrugerea camerei cartuşului sau a ţevii armei de 

autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de 

alarmă sau a armei de semnalizare; 

c) să fie fabricate în întregime dintr-un material 

rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare sau 

orice alt procedeu similar, cu o duritate minimă de 

610 HV 30 pe scara Vickers. Ţeava poate avea un 

canal de-a lungul axei sale pentru a permite 

substanţelor iritante sau altor substanţe active să fie 

expulzate din dispozitiv; 

b) pe cel puţin o treime din lungimea 

ţevii, în cazul armelor de autoapărare 

special confecţionate pentru a 

împrăştia gaze nocive, iritante sau de 

neutralizare, armelor de alarmă şi 

arme de semnalizare, a căror ţeavă 

depăşeşte 30 cm. 

 

 

 

Nemodificat 

 

a) primul obstacol este plasat cât mai 

aproape posibil de camera armei de 

autoapărare special confecţionate 

pentru a împrăştia gaze nocive, 

iritante sau de neutralizare, a armei de 

alarmă sau a armei de semnalizare, 

astfel încât să permită în acelaşi timp 

expulzarea gazelor prin orificiile de 

evacuare. 

 

Nemodificat 
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d) să fie concepute astfel încât să împiedice crearea 

sau lărgirea unui orificiu în țeavă , de-a lungul axei 

sale; 

e) să fie concepute astfel încât să împiedice 

înlăturarea țevii, cu excepția cazului în care spațiul 

aferent cadrului și camerei devine inutil ca urmare a 

înlăturării respective sau dacă integritatea armei de 

autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de 

alarmă sau a armei de semnalizare este atât de 

compromisă încât aceasta nu poate fi utilizată pentru 

a constitui baza unei arme de foc fără efectuarea 

unor reparaţii sau a unor completări semnificative; 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. c), în 

cazul armelor de alarmă şi al armelor de 

semnalizare, concepute pentru a trage numai gloanţe 

oarbe, obstacolele trebuie să fie fabricate în 

întregime dintr-un material rezistent la tăiere, 

perforare, sfredelire, măcinare sau orice alt procedeu 

similar, cu o duritate minimă de 700 HV 30 pe scara 

Vickers. 

(5) În cazul armelor de alarmă şi al armelor de 

semnalizare, concepute pentru a trage numai gloanţe 

oarbe, obstacolele trebuie să blocheze complet ţeava, 

cu excepţia unuia sau mai multor orificii de evacuare 

a presiunii gazului, realizate astfel încât niciun gaz 

să nu poată fi expulzat prin partea din faţă a armei. 

(6) În cazul armelor de autoapărare special 

confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante 

sau de neutralizare, al armelor de alarmă şi al 

armelor de semnalizare, de tip revolver, suplimentar 

cerinţei prevăzute la alin. (1) lit. g), deschiderile 

frontale ale camerei cilindrului trebuie să fie 

îngustate pentru a se asigura faptul că gloanţele sunt 
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blocate în camera cilindrului şi să fie deplasate în 

raport cu camera cilindrului.” 

7.  Art. 9: Dreptul de procurare, deţinere, port şi 

folosire a armelor şi muniţiei 

------------------------------------- 

(5) Muzeele pot procura arme de foc şi 

încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, 

iar poligoanele autorizate, federaţiile naţionale 

cu ramura de tir, cluburile sportive afiliate 

acestora şi colecţionarii de arme pot procura 

arme de foc şi încărcătoare, prevăzute la 

categoria A pct. 6 şi 7 din anexă, numai de la 

persoanele fizice şi juridice autorizate pentru 

deţinere şi folosire în condiţiile legii. 

6.  Alineatul (5) al articolului 9 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

„(5) Muzeele pot procura şi deţine arme de foc şi 

încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, iar 

colecţionarii de arme, poligoanele autorizate, 

federaţiile naţionale cu ramura de tir şi cluburile 

sportive afiliate acestora pot procura şi deţine arme 

de foc şi încărcătoare prevăzute la categoria A pct. 6 

şi 7 din anexă, numai de la persoanele fizice şi 

juridice autorizate pentru deţinere şi folosire în 

condiţiile legii.” 

 

6.  Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Art. 9: Dreptul de procurare, deţinere, port şi 

folosire a armelor şi muniţiei 

------------------------------------- 

(5) Muzeele pot procura arme de foc şi 

încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, 

iar poligoanele autorizate, federaţiile naţionale 

cu ramura de tir, cluburile sportive afiliate 

acestora şi colecţionarii de arme pot procura 

arme de foc şi încărcătoare, prevăzute la 

categoria A pct. 6 şi 7 din anexă, numai de la 

persoanele fizice şi juridice autorizate pentru 

deţinere şi folosire în condiţiile legii. 

7. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce 

un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„(6) Armurierii autorizați pot efectua operaţiuni de 

comercializare a armelor și încărcătoarelor din 

categoria A pct. 6 şi 7 din anexă, aflate pe teritoriul 

României.  

 

7 Nemodificat 

 

 

 

 

 

9.  Art. 14: Condiţii de acordare a autorizaţiei de 

procurare a armelor letale 

(1) Autorizaţia de procurare a armelor letale se 

----------------------------------------- 8. La alineatul (1), al articolului 14, 

lit. c) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
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acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-

(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele 

condiţii: 

……………………… 

c) nu au fost condamnate, prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa 

detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai 

mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni 

comise cu intenţie; 

 

 

c) nu au fost condamnate, prin 

hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe 

viaţă sau pedeapsa închisorii mai 

mare de un an, cu executare, pentru 

infracţiuni  săvârșite cu violență și 

comise cu intenţie prevăzute de 

Codul Penal,  ori pentru infracțiuni 

privind prevenirea și combaterea 

traficului și consumului ilicit de 

droguri. 

Autor:  Deputat PSD Vlad Bontea 

 

10.  Art. 89: Condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească armele şi muniţiile pentru a 

putea fi deţinute sau comercializate 
 

 

(1) Armele prevăzute în categoriile A - C şi 

categoria D pct. 1-3 din anexă, componentele 

esenţiale şi muniţiile corespunzătoare, fabricate 

pe teritoriul României, pot fi deţinute sau 

comercializate numai dacă îndeplinesc 

următoarele condiţii 

a) sunt marcate de armurierul autorizat să le 

producă; 

b) sunt certificate de către producător că 

îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare; 

c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional 

al Armelor. 

(2) Armele prevăzute în categoriile A - C şi 

categoria D pct. 1-3 din anexă, componentele 

8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 89 se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

 

 

„(1) Armele prevăzute în categoriile A-C şi categoria 

D pct. 1, 4 şi 5 din anexă, componentele esenţiale şi 

muniţiile corespunzătoare, fabricate pe teritoriul 

României, pot fi deţinute sau comercializate numai 

dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) sunt marcate de armurierul autorizat să le 

producă; 

b) sunt certificate de către producător că îndeplinesc 

condiţiile de siguranţă în utilizare; 

c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al 

Armelor. 

(2) Armele prevăzute în categoriile A-C şi categoria 

D pct. 1, 4 şi 5 din anexă, componentele esenţiale şi 

muniţiile corespunzătoare, fabricate în afara 

9. La articolul 89, părțile 

introductive ale alineatelor (1) și 

(2),  se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

(1) Nemodificat 

 

 

 

 

Lit.a)  se elimină. 

Lit b) se elimină. 

 

Lit c) se elimină.  

 

(2) Nemodificat 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit a), b) și 

c) se 

elimină, 

pentru că 

sunt identice 

cu textul în 

vigoare 
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esenţiale şi muniţiile corespunzătoare, fabricate 

în afara teritoriului României, introduse pe 

teritoriul României, pot fi comercializate sau, 

după caz, deţinute de persoane fizice ori juridice 

din România numai dacă: 

a) sunt marcate de producător; 

b) sunt certificate de către producător sau de 

către un organism internaţional că îndeplinesc 

condiţiile de siguranţă în utilizare. 

 

teritoriului României, introduse pe teritoriul 

României, pot fi comercializate sau, după caz, 

deţinute de persoane fizice ori juridice din România 

numai dacă: 

a) sunt marcate de producător; 

b) sunt certificate de către producător sau de către 

un organism internaţional că îndeplinesc condiţiile 

de siguranţă în utilizare.” 

 

 

 

Lit.a)  se elimină 

Lit b) se elimină  

Autor:  Comisiile 

 

 

 

Lit a) și b) 

se elimină, 

pentru că 

sunt identice 

cu textul în 

vigoare 

11.   

Art. 90: Marcarea armelor şi muniţiilor 

(1) Armurierii care produc, transferă, exportă 

sau importă pe/de pe teritoriul României arme, 

componente esenţiale sau muniţii dintre cele 

prevăzute în categoriile A - C şi categoria D pct. 

1-3 din anexă au obligaţia să aplice pe arme, 

componente esenţiale, muniţii şi pachete de 

muniţii marcaje unice, clare şi permanente 

destinate identificării şi urmăririi acestora sau, 

după caz, să se asigure că au fost realizate, în 

mod cumulativ, pentru orice armă, componentă 

esenţială, muniţie sau pachet de muniţii, la 

momentul introducerii pe piaţă, următoarele 

operaţiuni: 

a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, clar şi 

permanent imediat după fabricare şi cel târziu 

înaintea introducerii sale pe piaţă sau imediat 

după importul în Uniunea Europeană; şi 

b) a fost înregistrată în condiţiile prevăzute de 

prezenta lege imediat după fabricare şi cel târziu 

înaintea introducerii sale pe piaţă sau imediat 

după importul în Uniunea Europeană. 

 

9.Alineatul (1) al articolului 90 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„(1) Armurierii şi intermediarii care, după caz, 

produc, transferă, exportă sau importă arme, 

componente esenţiale sau muniţii pe/de pe teritoriul 

României dintre cele prevăzute în categoriile A - C 

şi categoria D pct. 1, 4 şi 5 din anexă au obligaţia să 

aplice pe arme, componente esenţiale, muniţii şi 

pachete de muniţii marcaje unice, clare şi 

permanente destinate identificării şi urmăririi 

acestora sau, după caz, să se asigure că au fost 

realizate, în mod cumulativ, pentru orice armă, 

componentă esenţială, muniţie sau pachet de muniţii, 

la momentul introducerii pe piaţă, următoarele 

operaţiuni: 

a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, clar și 

permanent imediat după fabricare și cel târziu 

înaintea introducerii sale pe piaţă, sau imediat după 

importul din Uniunea Europeană, și  

b) a fost înregistrată în condiţiile prevăzute de 

prezenta lege imediat după fabricare şi cel târziu 

înaintea introducerii sale pe piaţă, sau imediat după 

importul în Uniunea Europeană.” 

 

10. La articolul 90, partea 

introductivă a alineatului  (1),  se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

(1) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit. a)  se elimină. 

 

 

 

Lit . b) se elimină.  

Autor: Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit a) și b) 

se elimină, 

pentru că 

sunt identice 

cu textul în 

vigoare 
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12.  Art. 90: Marcarea armelor şi muniţiilor 

(1) Armurierii care produc, transferă, exportă 

sau importă pe/de pe teritoriul României arme, 

componente esenţiale sau muniţii dintre cele 

prevăzute în categoriile A - C şi categoria D pct. 

1-3 din anexă au obligaţia să aplice pe arme, 

componente esenţiale, muniţii şi pachete de 

muniţii marcaje unice, clare şi permanente 

destinate identificării şi urmăririi acestora sau, 

după caz, să se asigure că au fost realizate, în 

mod cumulativ, pentru orice armă, componentă 

esenţială, muniţie sau pachet de muniţii, la 

momentul introducerii pe piaţă, următoarele 

operaţiuni: 

a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, clar şi 

permanent imediat după fabricare şi cel târziu 

înaintea introducerii sale pe piaţă sau imediat 

după importul în Uniunea Europeană; şi 

b) a fost înregistrată în condiţiile prevăzute de 

prezenta lege imediat după fabricare şi cel târziu 

înaintea introducerii sale pe piaţă sau imediat 

după importul în Uniunea Europeană. 

10. După alineatul (1) al articolului 90 se 

introduce un nou alineat, alin. (1
1
), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„(1
1
) In vederea procurării de arme, componente 

esenţiale sau muniţii din afara teritoriului României, 

dintre cele prevăzute în categoriile A pct. 6 şi 7, B şi 

C şi categoria D pct. 1, 4 şi 5 din anexă, persoanele 

fizice au obligaţia să se asigure că acestea sunt 

marcate potrivit prevederilor prezentului articol, la 

data solicitării acordului prealabil sau, după caz, a 

avizului de import.” 

 

11.  Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Art. 90: Marcarea armelor şi muniţiilor 

-------------------------  

(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe 

11. După alineatul (3) al articolului 90 se introduc 

cinci noi alineate, alin. 3
1
)-3

5
), cu următorul 

cuprins: 

12.  Nemodificat 
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toate componentele esenţiale ale armei de foc. În 

cazul în care o componentă esenţială este prea 

mică pentru a fi marcată în conformitate cu 

prezentul articol, aceasta este marcată cel puţin 

cu un număr de serie sau un cod alfanumeric sau 

digital. 

 

 

 

 

 

„(3
1
) Dimensiunea caracterelor utilizate pentru 

marcarea armelor şi a componentelor esenţiale ale 

acestora trebuie să fie de cel puţin 1,6 mm. Prin 

excepţie, în cazul componentelor esenţiale care sunt 

prea mici pentru a fi marcate potrivit prevederilor 

prezentului articol, se poate utiliza o dimensiune mai 

mică a caracterelor. 

(3
2
) În cazul cadrelor sau recuperatoarelor fabricate 

dintr-un material nemetalic, marcajul se aplică pe o 

placă metalică integrată permanent în materialul 

cadrului sau recuperatorului, astfel încât: 

a) placa să nu poată fi înlăturată cu uşurinţă sau 

imediat, şi 

b) înlăturarea plăcii să determine distrugerea unei 

părţi a cadrului sau a recuperatorului. 

(3
3
) Pentru marcarea armelor sau a componentelor 

esenţiale ale acestora, alfabetul utilizat trebuie să fie 

latin, iar sistemul numeric utilizat poate fi arab sau 

roman. 

(3
4
) Armurierii sau intermediarii care importă sau 

transferă arme şi componente esenţiale în România, 

marcate cu caractere diferite de cele specifice 

alfabetului și sistemelor numerice prevăzute la alin. 

(3
3
), au obligaţia sa procedeze la marcarea acestora 

potrivit prevederilor prezentului articol, până la 

momentul introducerii pe piaţă. 

(3
5
) În vederea obţinerii acordului prealabil sau, 

după caz, a avizului de import, persoanele fizice care 

intenţionează să procure arme şi componente 
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esenţiale din afara teritoriului României, marcate cu 

caractere diferite de cele specifice alfabetului şi 

sistemelor numerice prevăzute la alin. (3
3
), au 

obligaţia să se asigure că acestea sunt marcate 

potrivit prevederilor prezentului articol.” 

 

14.   12. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la 

prezenta lege. 

 

13. Nemodificat 

 

 

15.   Art. II. În termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, România, prin intermediul 

Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei 

Europene datele de contact ale punctului focal 

naţional prevăzut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 

295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Nemodificat  

16.   Art. III. - (1) În termen de un an de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate 

să deţină arme neletale, dintre cele prevăzute în 

categoria D, pct. 2 şi 3 din anexa la Legea nr. 

295/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, au obligaţia de a se prezenta 

la organul de poliţie care le are în evidenţă, în 

vederea: 

a) înscrierii armei/armelor din certificatul de 

deţinător în permisul de armă, în cazul celor care 

posedă un asemenea document; 

b) obţinerii permisului de armă, în cazul celor care 

nu posedă un asemenea de document, cu respectarea 

condiţiilor stabilite de Legea nr. 295/2004, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la autorizarea portului şi 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) obţinerii permisului de armă, în 

cazul celor care nu posedă un 

asemenea document, cu respectarea 

condiţiilor stabilite de Legea nr. 

295/2004, republicată, cu 

modificările şi completările 
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folosirii armelor neletale din categoria celor supuse 

autorizării. 

 

 

 

 

(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin.(l), 

certificatele de deţinător ale posesorilor armelor 

neletale prevăzute în categoria D, pct. 2 si 3 din 

anexa la Legea 295/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care nu și-au 

îndeplinit obligaţiile prevăzute la alin. (1), conferă 

titularilor exclusiv dreptul de a deţine armele 

respective la adresa înscrisă în certificat. 

(3) Persoanele juridice autorizate să deţină arme 

neletale, dintre cele prevăzute în categoria D, pct. 2 

şi 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, au obligaţia 

ca până cel târziu la data expirării valabilităţii vizei 

certificatului de deţinător, să se prezinte la organul 

de poliţie care le are în evidenţă, în vederea: 

a) înscrierii armei/armelor din certificatul de 

deţinător în autorizaţia de folosire, în cazul celor 

care posedă un asemenea document; 

b) obţinerii autorizaţiei de folosire, în cazul celor 

care nu posedă un asemenea de document, cu 

respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr. 

295/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, referitoare la autorizarea 

folosirii armelor neletale din categoria celor supuse 

autorizării. 

 

ulterioare, referitoare la autorizarea 

portului şi folosirii armelor neletale 

din categoria celor supuse autorizării. 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) obţinerii autorizaţiei de folosire, în 

cazul celor care nu posedă un 

asemenea document, cu respectarea 

condiţiilor stabilite de Legea nr. 

295/2004, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la autorizarea 

folosirii armelor neletale din 

categoria celor supuse autorizării. 

 

17.   Art. IV. - (1) Armele din categoria D pct. 1,4 şi 5 

din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu 
Nemodificat  
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modificările şi completările ulterioare, componentele 

esenţiale şi muniţiile aferente acestora fabricate, 

transferate sau importate în România până la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, marcate potrivit 

prevederilor legale aplicabile anterior intrării în 

vigoare a acesteia, pot fi achiziţionate, vândute sau 

folosite exclusiv pe teritoriul României. 

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), armele 

din categoria D pct. 1, 4 şi 5 din anexa la Legea nr. 

295/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, componentele esenţiale şi 

muniţiile aferente acestora pot fi transferate de pe 

teritoriul României pe teritoriul unui alt stat membru 

sau exportate, începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei legi, doar după marcarea acestora în 

condiţiile Legii nr. 295/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

18.   Art. V. - (1) Armele de autoapărare special 

confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante 

sau de neutralizare, armele de alarmă şi armele de 

semnalizare fabricate, transferate sau importate în 

România până la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, pot fi achiziţionate, vândute, deţinute sau 

folosite exclusiv pe teritoriul României. 

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, 

armele de autoapărare special confecţionate pentru a 

împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, 

armele de alarmă şi armele de semnalizare pot fi 

exportate sau transferate de pe teritoriul României pe 

teritoriul unui alt stat membru, doar după obţinerea 

în prealabil a unui certificat emis de un banc de 

probe, în sensul art.2 pct. V subpct.11 din Legea 

Nemodificat  



20 
 

nr.295/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, care să ateste îndeplinirea 

cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 8
1
 din 

Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, însoţit de o traducere 

autorizată în limba română, dacă este cazul. 

19.   * 

** 

Prezenta lege transpune: 

- Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/68 a 

Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a 

specificaţiilor tehnice pentru marcajul armelor 

de foc şi al componentelor lor esenţiale în 

temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului 

privind controlul achiziţionării şi deţinerii de 

arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 15 din 17 ianuarie 2019; 

- Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69 a 

Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a 

specificaţiilor tehnice pentru armele de alarmă şi 

de semnalizare în temeiul Directivei 

91/477/CEE a Consiliului privind controlul 

achiziţionării şi deţinerii de arme, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 

15 din 17 ianuarie 2019. 

Nemodificat 

 

 

20.  ANEXĂ: CLASIFICAREA ARMELOR 

CLASIFICAREA ARMELOR 

Muniţiile, precum şi componentele esenţiale ale 

armelor urmează regimul armei căreia îi sunt 

destinate. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos 

este următoarea: 

1 - militare 

2 - apărare şi pază 

 

Anexa 

(Anexa la Legea nr. 295/2002))  

Munițiile, precum și componentele esențiale ale 

armelor urmează regimul armei căreia îi sunt 

destinate. 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este 

următoarea: 

1 - militare 

Nemodificat 
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3 - vânătoare 

4 - tir sportiv 

5 - colecţie 

6 - autoapărare 

7 - destinaţie utilitară 

8 - agrement 

 

 

  Caracteristicile armei/muniţiei Destinaţia armei: 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Categoria A 

Arme şi muniţii interzise 

1. Instrumentele şi lansatoarele militare cu efect 

exploziv sau incendiar 

x - - - x - - - 

2. Armele de foc automate x - - - x - - - 

3. Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect x - - - x - - - 

4. Muniţiile cu proiectile perforante, explozive sau 

incendiare, la fel ca şi proiectilele pentru aceste 

muniţii 

x - - - x - - - 

5. Muniţiile pentru pistolete şi revolvere cu proiectile 

expansive, ca şi aceste proiectile, mai puţin în ceea 

ce priveşte armele de vânătoare sau de tir cu ţintă, 

pentru persoanele care au dreptul de a purta şi 

folosi aceste arme 

x - - - x - - - 

6. Armele de foc semiautomate care provin sau au 

fost transformate din arme de foc automate 

x - - - x - - - 

7. Armele de foc semiautomate cu percuţie centrală 

cu caracteristicile: 

a) arme de foc scurte care permit lansarea a peste 

21 de cartuşe fără reîncărcare, în cazul în care: 

(i) un încărcător cu o capacitate de peste 20 de 

cartuşe face parte din arma de foc respectivă; sau 

(ii) în aceasta este inserat un încărcător detaşabil 

cu o capacitate care depăşeşte 20 de cartuşe; 

b) arme de foc lungi care permit lansarea a peste 

11 cartuşe fără reîncărcare, în cazul în care: 

(i) un încărcător cu o capacitate de peste 10 cartuşe 

face parte din arma de foc; sau 

(ii) în aceasta este inserat un încărcător detaşabil 

cu o capacitate care depăşeşte 10 cartuşe 

x - - - x - - - 

 

 

 

8. 

Armele de foc lungi, semiautomate, concepute 

iniţial pentru tragere de la nivelul umărului, a căror 

lungime poate fi redusă la mai puţin de 60 cm fără 

ca acestea să îşi piardă funcţionalitatea, cu ajutorul 

unui pat rabatabil sau telescopic sau al unui pat ce 

poate fi demontat fără a folosi unelte 

x - - - x - - - 

9. Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale 

armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, 

dar care nu se regăsesc în prezenta anexă 

x - - - x - - - 

2 - apărare și pază 

3 - vânătoare 

4 - tir sportiv 

5 - colecție 

6 - autoapărare 

7 - destinație utilitară 

8 - agrement 

 

 
 Caracteristicile armei/muniţiei Destinaţia armei/muniţiei: 

  1. 2.   

 

3. 

 

4.  5. 6. 7. 8. 

Categoria A 

Arme şi muniţii interzise 

1. Instrumentele şi lansatoarele militare cu efect 

exploziv sau incendiar 

x - - - x - - - 

2. Armele de foc automate x - - - x - - - 

3. Armele de foc camuflate sub forma unui alt 

obiect 

x - - - x - - - 

4. Muniţiile cu proiectile perforante, explozive 

sau incendiare, la fel ca şi proiectilele pentru 

aceste muniţii 

x - - - x - - - 

5. Muniţiile pentru pistolete şi revolvere cu 

proiectile expansive, ca şi aceste proiectile, 

mai puţin în ceea ce priveşte armele de 

vânătoare sau de tir cu ţintă, pentru 

persoanele care au dreptul de a purta şi folosi 

aceste arme 

x - - - x - - - 

6. Armele de foc semiautomate care provin sau 

au fost transformate din arme de foc automate 

x - - - x - x - 

7. Armele de foc semiautomate cu percuţie 

centrală cu următoarele caracteristici: 

a) arme de foc scurte care permit lansarea a 

peste 21 de cartuşe fără reîncărcare, în cazul 

în care: 

i) un încărcător cu o capacitate de peste 

20 de cartuşe face parte din arma de foc 

respectivă; sau 

ii)  în aceasta este inserat un încărcător 

detaşabil cu o capacitate care depăşeşte 20 de 

cartuşe; 

b) arme de foc lungi care permit lansarea a 

peste 11 cartuşe fără reîncărcare, in cazul in 

care: 

i) un încărcător cu o capacitate de peste 

10 cartuşe face parte din arma de foc; sau 

ii) în aceasta este inserat un încărcător 

detaşabil cu o capacitate care depăşeşte 10 

cartuşe 

 

x - - - x - x - 
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10. Armele confecţionate special pentru a produce 

zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante 

sau de neutralizare, armele de semnalizare şi 

armele de start, care nu îndeplinesc condiţiile de 

siguranţă a tragerii şi nu prezintă garanţia că nu 

pot fi transformate pentru a expulza o alice, un 

glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui 

combustibil de propulsie, conform certificării 

emise de un organism abilitat în acest sens, 

naţional sau internaţional 

x - - - x - - - 

11. Orice armă din categoria A care a fost 

transformată în armă cu muniţie oarbă, pentru a 

expulza substanţe iritante, alte substanţe active sau 

muniţie pirotehnică sau care a fost transformată în 

armă de spectacol sau acustică 

x - - - x - - - 

Categoria B 

Arme şi muniţii letale supuse autorizării 

1. Armele de foc scurte cu repetiţie, cu percuţie 

centrală 

x x - x x - x - 

2. Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu 

percuţie centrală 

x x - x x - x - 

3. Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu 

percuţie pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm 

- - - x x - x - 

4. Armele de foc lungi, semiautomate, ale căror 

încărcătoare şi camere pot conţine împreună mai 

mult de trei cartuşe în cazul armelor de foc cu 

percuţie pe ramă şi mai mult de trei, dar mai puţin 

de 12 cartuşe în cazul armelor de foc cu percuţie 

centrală 

- - - x x - x - 

5. Armele de foc scurte semiautomate, cu percuţie 

centrală, altele decât cele enumerate la categoria A 

pct. 7 

x x - x x - x - 

6. Armele de foc lungi, semiautomate, enumerate la 

categoria A pct. 7 lit. b), ale căror încărcătoare şi 

camere nu pot conţine împreună mai mult de trei 

cartuşe, al căror încărcător este detaşabil sau 

pentru care nu poate fi garantată imposibilitatea 

transformării, cu ajutorul unor unelte obişnuite, în 

arme ale căror încărcătoare şi camere pot conţine 

împreună mai mult de trei cartuşe 

- - x x x - x - 

7. Armele de foc lungi cu repetiţie şi armele 

semiautomate cu ţeavă netedă a căror lungime 

totală nu depăşeşte 60 cm sau a căror ţeavă nu 

depăşeşte 30 cm 

- - x x x - x - 

8. Orice arme de foc din această categorie care au 

fost transformate în arme cu muniţie oarbă, pentru 

a expulza substanţe iritante, alte substanţe active 

sau muniţie pirotehnică 

x - - - - - x - 

9. Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care 

seamănă cu armele cu mecanisme automate, altele 

decât cele enumerate la categoria A pct. 6, 7 sau 8 

- - x - x - x - 

10. Armele de foc scurte semiautomate sau cu 

repetiţie, cu percuţie pe ramă 

- - - x x - x - 

11. Armele de foc lungi, cu tragere foc cu foc, cu 

percuţie pe ramă 

- - - x x - x - 

12. Armele de foc lungi cu ţeava ghintuită, cu tragere 

foc cu foc, cu percuţie centrală 

- - x x x - x - 

13. Armele de foc scurte, cu tragere foc cu foc, cu - - - x x - x - 

8. Armele de foc lungi, semiautomate, 

concepute iniţial pentru tragere de la nivelul 

umărului, a căror lungime poate fi redusă la  

mai puţin de 60 cm fără ca acestea să îşi 

piardă funcţionalitatea, cu ajutorul unui pat 

rabatabil sau telescopic sau al unui pat ce 

poate fi demontat fără a folosi unelte 

x - - - x -  - 

9. Armele care prezintă caracteristicile tehnice 

ale armelor letale sau, după caz, ale armelor 

neletale, dar care nu se regăsesc în prezenta 

anexă 

x - - - x - - - 

10. Armele confecţionate special pentru a 

produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze 

nocive iritante sau de neutralizare, armele de 

alarmă şi armele de semnalizare, precum şi 

armele de start,  care nu îndeplinesc condiţiile 

de siguranţă a tragerii şi nu prezintă garanţia 

că nu pot fi transformate pentru a expulza o 

alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea 

unui combustibil de propulsie, conform 

certificării emise de un organism abilitat în 

acest sens, naţional sau internaţional 

x - - - x - - - 

11. Orice armă din această categorie care a fost 

transformată în armă cu muniţie oarbă, pentru 

a expulza substanţe iritante, alte substanţe 

active sau muniţie pirotehnică ori care a fost 

transformată în armă de spectacol sau armă 

acustică  

x - - - x - - - 

Categoria B 

Arme şi numiţii letale supuse autorizării 

1. Armele de foc scurte cu repetiţie,  cu 

percuţie centrală  

x 

 

x - x x - x - 

2 Armele de foc scurte cu tragere foc cu 

foc, cu percuţie centrală 

x x - x x - x - 

3. Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, 

cu percuţie pe ramă. cu o lungime totală sub 

28 cm 

- - - x x - x - 

4. Armele de foc lungi, semiautomate, ale 

căror încărcătoare şi camere pot conţine 

împreună mai mult de trei, cartuşe în cazul 

armelor de foc cu percuţie pe ramă şi mai 

mult de trei, dar mai puţin de 12 cartuşe în 

cazul armelor de foc cu percuţie centrală 

- - - x x - x  

5. Armele de foc scurte semiautomate, cu 

percuţie centrală, altele decât cele din 

categoria A pct.7 

x x - x x - x - 

6. Armele de foc lungi, semiautomate, 

enumerate la punctul 7 litera (b) din 

categoria A ale căror încărcătoare şi camere 

nu pot conţine împreună mai mult de trei 

cartuşe, al căror încărcător este detaşabil sau 

pentru care nu poate fi garantată 

imposibilitatea transformării, cu ajutorul 

unor unelte obişnuite, în arme ale căror 

încărcătoare şi camere pot conţine împreună 

mai mult de trei cartuşe 

- - x x x - x - 

7. Armele de foc lungi cu repetiţie/ 

semiautomate, cu ţeavă netedă care nu 

depăşeşte 60 de cm 

- - x x x - x - 

8. Orice armă din această categorie, care a fost 

transformată în armă cu muniţie oarbă, 

pentru a expulza substanţe iritante, alte 

substanţe active sau muniţie pirotehnică ori 

care a fost transformată în armă de 

spectacol sau armă acustică 

x - - - - - x - 
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percuţie pe ramă, de o lungime totală mai mare sau 

egală cu 28 cm 

14. Armele de foc lungi cu ţeava netedă, cu tragere foc 

cu foc 

- - x x x - x - 

15. Armele de foc lungi cu repetiţie, altele decât cele 

menţionate la categoria B pct. 7 

- - x - x - x - 

16. Armele de foc lungi cu ţeavă ghintuită a căror 

muniţie dezvoltă o energie cinetică la gura ţevii ce 

depăşeşte 10.000 de Jouli 

x - - - x - - - 

17. Armele de foc semiautomate cu ţeavă lungă, altele 

decât cele enumerate la categoria A sau B 

- - - - x - x - 

Categoria C 

Arme şi muniţii neletale supuse autorizării 

1. Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate 

special pentru a arunca proiectile din cauciuc 

- - - - x x x - 

2. Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care 

pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc 

forţa de expansiune a aerului comprimat sau a 

gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care 

dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 

m/s 

- - - x x - - - 

3. Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care 

pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc 

forţa de expansiune a aerului comprimat sau a 

gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care 

nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 

220 m/s 

- - - x x - - - 

4. Armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate 

special pentru a produce zgomot sau pentru a 

împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare 

- - - - x x x - 

5. Orice arme de foc din această categorie care au 

fost transformate în arme cu muniţie oarbă, pentru 

a expulza substanţe iritante, alte substanţe active 

sau muniţie pirotehnică sau care au fost 

transformate în arme de spectacol sau acustice 

- - - - x x x - 

Categoria D 

Arme şi muniţii neletale supuse autorizării notificării 

1. Armele cu tranchilizante - - - - x - x - 

2. Pistoalele de semnalizare x - - - x - x - 

3. Pistoalele de start, folosite în competiţiile sportive - - - - x - x - 

4. Orice arme de foc din această categorie care au 

fost transformate în arme de spectacol sau acustice 

- - - - x - x - 

5. Armele de foc clasificate în categoria A, B, C sau 

D care au fost dezactivate în conformitate cu 

Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2015/2.403 al Comisiei din 15 decembrie 

2015 de elaborare a unor orientări comune privind 

standardele şi tehnicile de dezactivare, pentru a 

garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod 

ireversibil nefuncţionale 

- - - - x - - x 

6. Arbaletele - - - x x - - x 

7. Armele vechi - - - - x - - - 

Categoria E 

Alte categorii de arme şi dispozitive neletale 

1. Armele cu destinaţie industrială - - - - x - x - 

2. Armele de asomare - - - - x - x - 

3. Harpoanele destinate pescuitului - - - - x - x - 

9. Armele de foc semiautomate pentru uz civil, 

care seamănă cu armele cu mecanisme 

automate, altele decât cele enumerate la 

punctele 6, 7 sau 8 din categoria A 

- - x - x - x - 

10. Armele de foc scurte semiautomate sau cu 

repetiţie, cu percuţie pe ramă 

- - - x x - x - 

11. Armele de foc lungi, cu tragere foc cu foc 

sau cu repetiţie, cu percuţie pe ramă 

- - - x x - x - 

12. Armele de foc lungi cu ţeava ghintuită, cu 

tragere foc cu foc, cu percuţie centrală 

- - x x x - x - 

13. Armele de foc scurte, cu tragere foc cu foc, 

cu percuţie pe ramă, de o lungime totală mai 

mare sau egală cu 28 cm 

- - - x x - x - 

14. Armele de foc lungi cu ţeava netedă, cu 

tragere foc cu foc 

- - x x x - x - 

15. Armele de foc lungi cu repetiţie, altele decât 

cele din categoria B pct. 7 

- - x - x - x - 

16. Armele de foc lungi cu ţeava ghintuită a 

căror muniţie dezvoltă o energie cinetică la 

gura ţevii ce depăşeşte 10.000 de Jouli 

x - - - x - - - 

17. Armele de foc lungi semiautomate, altele 

decât cele enumerate la categoria A sau B. 

- - - - x - x - 

Categoria C 

Arme şi muniţii neletale supuse autorizării 

1. Armele scurte (pistol sau revolver) 

confecţionate special pentru a arunca 

proiectile din cauciuc 

- - - - x x x - 

2 Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) 

care pentru aruncarea proiectilului metalic 

folosesc forţa de expansiune a aerului 

comprimat sau a gazelor sub presiune aflate 

într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a 

proiectilului mai mare de 220m/s 

- - - x x - - - 

3. Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat ) 

care pentru aruncarea proiectilului metalic 

folosesc forţa de expansiune a aerului 

comprimat sau a gazelor sub presiune aflate 

într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a 

proiectilului mai mare de 220 m/s 

- - - x x - - - 

4. Armele scurte (pistol sau revolver) 

confecţionate special pentru a produce zgomot 

sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante 

sau de neutralizare 

- - - - x x x - 

5 Armele de alarmă şi armele de semnalizare x - - - x x x x 

6. Orice armă din această categorie care a fost 

transformată în armă cu muniţie oarbă, pentru 

a expulza substanţe iritante, alte substanţe 

active sau muniţie pirotehnică ori care a fost 

transformată în armă de spectacol sau armă 

acustică 

- - - - x x x - 

Categoria D 

Arme şi muniţii neletale supuse notificării 

1 Armele cu tranchilizante - - - - x - x - 

2 Arbaletele - - - x x - - x 

3 Armele vechi - - - - x - - - 

4 Orice armă din această categorie care a fost 

transformată în armă de spectacol sau armă 

acustică 

- - - - x - x - 

https://idrept.ro/12044192.htm
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4. Arcurile destinate tirului sportiv - - - x x - x x 

5. Replicile de arme tip airsoft - - - - x - x x 

6. Dispozitivele paintball - - - - x - x x 

 

 

5 Armele clasificate în categoria A, B, C sau D 

care au fost dezactivate în conformitate cu 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 

de elaborare a unor orientări comune privind 

standardele şi tehnicile de dezactivare, pentru 

a garanta că armele de foc dezactivate sunt în 

mod ireversibil nefuncţionale 

- - - - x - - x 

          

          

Categoria E 

Alte categorii de arme şi dispozitive 

1. Armele cu destinaţie industrială - - - - x - x - 

2. Armele de asomare - - - - x - x - 

3. Harpoanele destinate pescuitului - - - - x - x - 

4. Arcurile destinate tirului sportiv - - - x x - x x 

 

5. Replicile de arme tip airsoft - - - - x - x x 

6. Dispozitivele paintball - - - - x - x x 
 


