
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modMcarea §i completarea Legii nr. 295/2004 privind 
regimul armelor al munitiilor

Camera Deputa^ilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor §i al muni^iilor, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa 
cum urmeaza:

1. La articolul 2 punctul II, subpunctul 1 se modiflca si va avea 
urmatorul cuprins:

„1. arme §i muni^ii interzise - armele §i muni|iile prevazute in 
categoria A din anexa, a caror procurare, de^inere, port §i folosire sunt 
interzise persoanelor fizice §i juridice, cu excep^ia institutiilor publice care au 
competence in domeniul apararii, ordinii publice §i securitaCii na^ionale, a 
unitaCilor aflate in subordonarea sau coordonarea acestora, infiin^ate prin acte 
normative, a muzeelor, a companiilor na^ionale §i societaCilor reglementate de 
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, constitute prin acte normative in vederea producerii acestui tip de 
armament §i munifie;”
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2. La articolul 2 punctul V, dupa subpunctul 10 se introduce un 
non subpunct, subpunctul 11, cu urmatorul cuprins:

„11. banc de probe - orice entitate care are ca atribu|ii testarea §i 
certificarea armelor de foe, a componentelor esen^iale §i a muni^iilor aferente 
in scopul atestarii calita|ii acestora din punct de vedere al siguran^ei §;i 
securita|ii tragerii, §i care a fost acreditata de Coinisia intemationala 
pennanenta pentru identificarea armelor de calibm mic, indicata la pet. 1 lit. c) 
din Anexa la Directiva de punere in aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 
16 ianuarie 2019 de stabilire a specificaliilor tehnice pentru armele de alarma 
|i de semnalizare in temeiul Directive! 91/477/CEE a Consiliului privind 
controlul achizi^ionarii §i detinerii de arme, Comisie infiinlata ca urmare a 
adoptarii Convenliei nr. 11325/1969 pentru recunoa§terea marcilor aplicate 
pe armele de calibm mic.”

3. Articolul 3 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. - Autoritatea competenta
(1) Poli^ia Romana este autoritatea competenta care exercita 

controlul privind detinerea, portul §i folosirea armelor, componentelor 
esen^iale §i munitiilor, destinate uzului civil, precum §i cu privire la 
opera^iunile efectuate cu acestea, in condi|iile prezentei legi.

(2) Se desemneaza Direc^ia Arme, Explozivi §i Substante Periculoase 
din cadrul Inspectoratului General al Poliliei Romane ea punct focal national 
pentm realizarea cooperarii §i schimbului reciproc de informatii cu statele 
membre, in ceea ce prive§te controalele desfa§urate §i opera^iunile efectuate cu 
arme, componente esen^iale §i muni|ii aferente acestora, destinate uzului civil, 
in conformitate cu prevederile Directive! de punere in aplicare (UE) 2019/69 a 
Comisiei din 16 ianuarie 2019, precum si ca autoritate centrala, in sensul 
prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/686 al Comisiei din 
16 ianuarie 2019 de stabilire a modalita(ilor detaliate prevazute de Directiva 
91/477/CEE a Consiliului pentm schimbul sistematic, prin mijloace 
electronice, de informa|ii referitoare la transfeml de arme de foe in interioml 
Uniunii.”

4. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5*, cu 
urmatorul cuprins:

„Art. 5’. - Regimul juridic al armelor de autoaparare special 
confeefionate pentru a impra§tia gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, al armelor de alarma al armelor de semnalizare 
introduse pe teritoriul Romaniei

(1) In vederea introducerii/scoaterii pe/de pe teritoriul Romaniei a 
armelor de autoaparare special confeclionate pentm a impra§tia gaze nocive, 
iritante sau de neutralizare, a armelor de alanna §i/sau a armelor de
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semnalizare, armurierii, intermediarii sau, dupa caz, persoanele flzice 
autorizate sa de^ina astfel de dispozitive, trebuie sa ob|ina in prealabil un 
certificat emis de un banc de probe, care sa ateste indeplinirea cumulativa a 
cerin|elor prevazute la art. 8^ inso^it de o traducere autorizata in limba 
romana, daca este cazul.

/V

(2) Inainte de introducerea pe pia|a a annelor prevazute la alin. (1), 
produse pe teritoriul Romaniei, annurierii trebuie sa ob^ina in prealabil un 
certificat emis de un banc de probe, care sa ateste indeplinirea cumulativa a 
cerin^elor prevazute la art. 8’, insotit de o traducere autorizata in limba 
romana, daca este cazul.

(3) Pentru ob^inerea certificatului care sa ateste indeplinirea 
cumulativa a cerintelor prevazute la art. 8’, in cazul scoaterii de pe teritoriul 
Romaniei, potrivit prevederilor alin. (1), sau al introducerii pe pia^a, potrivit 
prevederilor alin. (2), annurierii, intermediarii sau, dupa caz, persoanele 
fizice autorizate sa de^ina arme de autoaparare special confectionate pentru a 
impra§tia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, arme de alarma §i arme de 
semnalizare pot transfera temporar armele respective pe teritoriul oricarui stat 
membru al Uniunii Europene, al Spa^iului Economic European sau al 
Confedera^iei Elve^iene pe care se afla un banc de probe acreditat de Comisia 
intemationala permanenta pentru identificarea armelor de calibru mic, in 
condi|iile prevazute la art. 121.”

5. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8*, cu 
urmatorul cuprins:

„Art. 8'. - Specifica|iile tehnice ale armelor de autoaparare 
special confec^ionate pentru a impra§tia gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, ale armelor de alarma §i ale armelor de semnalizare

(1) Pentru garantarea faptului ca armele de autoaparare special 
confec|ionate pentru a impra§tia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, 
armele de alarma §i armele de semnalizare nu pot fi transfonnate pentru a 
expulza o alica, un glon^ sau un proiectil, prin actiunea unui combustibil de 
propulsie, acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerin^e de ordin 
tehnic:

a) sa fie in masura sa expulzeze munifie pirotehnica de semnalizare 
numai daca pe gura fevii este fixat un adaptor;

b) sa fie prevazute cu un dispozitiv durabil, montat in interiorul 
armei, care sa impiedice tragerea cu cartu§e incarcate cu una sau mai multe 
alice ori unul sau mai multe gloanfe ori proiectile solide;

c) sa fie concepute pentru un cartu§ care figureaza §i respecta 
dimensiunile §i standardele indicate in Tabelul nr. VIII din Tabelele cu 
dimensiuni pentru cartu§e §i camere stabilite de catre Comisia intemafionala
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permanenta pentru identificarea armelor de calibm mic, m vigoare la data de 
16.01.2019;

d) sa nu poata fi modificate cu ajutorul unor instrumente obi§nuite 
astfel incat sa expulzeze sau sa devina capabile sa expulzeze o alica, un glon| 
sau un proiectil prin ac^iunea unui combustibil de propulsie;

e) componentele esen|iale ale acestora sa fie construite astfel incat sa 
nu poata fi montate sau utilizate drept componente esenfiale ale amielor de foe;

f) inlaturarea sau modificarea fevilor sa determine distrugerea §i 
deteriorarea semnificativa a acestora;

g) atat camera cartusului, cat si teava trebuie sa fie deplasate, 
inclinate sau decalate, astfel incat sa impiedice ca armele sa fie incarcate cu 
munitie sau sa traga munitie;

h) sa fie prevazute cu obstacole inamovibile de-a lungul lungimii 
fevii, astfel incat o alica, un glonf sau un proiectil sa nu poata trece prin feava 
prin acfiunea unui combustibil de propulsie §i orice spafiu lasat liber la 
nivelul fevii sa nu depa§easca lungimea de 1 cm.

(2) Spafiul lasat liber la nivelul fevii, care sa nu depa§easca 
lungimea de 1 cm, prevazut la alin. (1) lit. h), trebuie sa existe:

a) pe intreaga lungime a fevii, in cazul annelor de autoaparare 
special confeefionate pentru a impra§tia gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, al armelor de alarma §i al armelor de semnalizare a caror feava 
nu depa§e§te 30 cm sau a caror lungime totala nu depa§e§te 60 cm;

b) pe cel pufin o treime din lungimea fevii, in cazul armelor de 
autoaparare special confeefionate pentru a impra§tia gaze nocive, iritante sau 
de neutralizare, armelor de alarma §i armelor de semnalizare, a caror feava 
depa§e§te 30 cm.

(3) Obstacolele prevazute la alin. (1) lit. h) trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele cerinfe:

a) primul obstacol este plasat cat mai aproape posibil de camera 
armei de autoaparare special confeefionate pentru a impra§tia gaze nocive, 
iritante sau de neutralizare, a armei de alarma sau a armei de semnalizare, 
astfel incat sa permita in acela§i timp expulzarea gazelor prin orificiile de
evacuare;

b) sa fie permanente §i sa nu poata fi inlaturate fara distrugerea 
camerei cartu§ului sau a fevii armei de autoaparare special confeefionate 
pentru a impra§tia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarma 
sau a armei de senmalizare;

c) sa fie fabricate in intregime dintr-un material rezistent la taiere, 
perforare, sfredelire, macinare sau orice alt procedeu similar, cu o duritate 
minima de 610 HV 30 pe scara Vickers. X^ava poate avea un canal de-a 
lungul axei sale pentru a permite substanfelor iritante sau altor substanfe 
active sa fie expulzate din dispozitiv;
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d) sa fie concepute astfel incat sa impiedice crearea sau largirea 
unui orificiu in teava, de-a lungul axei sale;

e) sa fie concepute astfel incat sa impiedice inlaturarea tevii, cu 
exceptia cazului in care spatiul aferent cadmlui si camerei devine inutil ca 
unnare a inlaturarii respective sau daca integritatea annei de autoaparare 
special confec^ionate pentru a impra§tia gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, a armei de alarma sau a armei de semnalizare este atat de 
compromise incat aceasta nu poate fi utilizata pentru a constitui baza unei 
arme de foe fara efectuarea unor repara^ii sau a unor completari 
semnificative.

(4) Prin excep^ie de la prevederile alin. (3) lit. c), in cazul armelor 
de alanna §i al armelor de semnalizare, concepute pentru a trage numai 
gloan^e oarbe, obstacolele trebuie sa fie fabricate in intregime dintr-un 
material rezistent la taiere, perforare, sfredelire, macinare sau orice alt 
procedeu similar, cu o duritate minima de 700 HV 30 pe scara Vickers.

(5) In cazul armelor de alarma §i al armelor de semnalizare, 
concepute pentru a trage numai gloanie oarbe, obstacolele trebuie sa blocheze 
complet leava, cu exceptia unuia sau mai multor orificii de evacuare a 
presiunii gazului, realizate astfel incat niciun gaz sa nu poata fi expulzat prin 
partea din fa^a a armei.

(6) In cazul armelor de autoaparare special confectionate pentru a 
impra§tia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarma §i al 
armelor de semnalizare, de tip revolver, suplimentar cerin^ei prevazute la alin. (1) 
lit. g), deschiderile frontale ale camerei cilindrului trebuie sa fie ingustate 
pentru a se asigura faptul ca gloanlele sunt blocate in camera cilindrului §i sa 
fie deplasate in raport cu camera cilindrului.”

6. La articolul 9, alineatul (5) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(5) Muzeele pot procura §i define arme de foe §i incarcatoare 
prevazute la categoria A din anexa, iar colecfionarii de arme, poligoanele 
autorizate, federa^iile na^ionale cu ramura de tir §i cluburile sportive afiliate 
acestora pot procura §i define anne de foe §i incarcatoare prevazute la 
categoria A pet. 6 §i 7 din anexa, numai de la persoanele fizice §i juridice 
autorizate pentru detinere §i folosire in condi^iile legii.”

7. La articolul 9, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

„(6) Armurierii autorizati pot efectua operaliuni de comercializare a 
armelor si incarcatoarelor din categoria A pet. 6 §i 7 din anexa, aflate pe 
teritoriul Romaniei.”
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8. La articolul 89, partile introductive ale alineatelor (1) si (2) se 
modiflca §i vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Armele prevazute in categoriile A-C §i categoria D pet. 1, 4 §i 
5 din anexa, componentele esen^iale |i muni|iile corespunzatoare, fabricate pe 
teritoriul Romaniei, pot fi de^inute sau comercializate numai daca indeplinesc 
unnatoarele conditii:

(2) Annele prevazute in categoriile A-C §i categoria D pet. 1, 4 §i 5 
din anexa, componentele esen^iale §i muniliile corespunzatoare, fabricate in 
afara teritoriului Romaniei, introduse pe teritoriul Romaniei, pot fi 
comercializate sau, dupa caz, de|inute de persoane fizice ori juridice din 
Romania numai daca:”

9. La articolul 90, partea introductiva a alineatului (1) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(1) Armurierii §i intermediarii care, dupa caz, produc, transfer!, 
export! sau import! arme, componente esen^iale sau munifii pe/de pe 
teritoriul Romaniei dintre cele prev!zute in categoriile A-C §i categoria D 
pet. 1, 4 §i 5 din anex! au obliga^ia s! aplice pe arme, componente esen^iale, 
muni^ii §i pachete de muni^ii, marcaje unice, dare §i permanente destinate 
identific!rii §i urm!ririi acestora sau, dup! caz, s! se asigure c! au fost 
realizate, in mod cumulativ, pentru orice arm!, component! esen^ial!, muni^ie 
sau pachet de muni^ii, la momentul introducerii pe piaf!, urm!toarele 
operatiuni:”

10. La articolul 90, dupa alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (1^), cu urmatorul cuprins:

„(C) In vederea procur!rii de arme, componente esen^iale sau 
munilii din afara teritoriului Romaniei, dintre cele prev!zute in categoriile A 
pet. 6 §i 7, B §i C §i categoria D pet. 1, 4 §i 5 din anex!, persoanele fizice au 
obligafia s! se asigure c! acestea sunt marcate potrivit prevederilor 
prezentului articol, la data solicit!rii acordului prealabil sau, dup! caz, a 
avizului de import.”

11. La articolul 90, dupa alineatul (3) se introduc cinci noi 
alineate, alineatele (3^) - (3^), cu urmatorul cuprins:

„(3') Dimensiunea caracterelor utilizate pentru marcarea annelor §i 
a componentelor esenfiale ale acestora trebuie s! fie de cel pufin 1,6 mm. Prin 
excepfie, in cazul componentelor esenfiale care sunt prea mid pentru a fi 
marcate potrivit prevederilor prezentului articol, se poate utiliza o dimensiune 
mai mic! a caracterelor.
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(3^) In cazul cadrelor sau recuperatoarelor fabricate dintr-un 
material nemetalic, marcajul se aplica pe o placa metalica integrate 
permanent in materialul cadrului sau recuperatorului, astfel incat;

a) placa sa nu poata fi inlaturata cu u§urinla sau imediat; §i
b) inlaturarea placii sa determine distrugerea unei paifi a cadrului 

sau a recuperatorului.
(3^) Pentru marcarea armelor sau a componentelor esen^iale ale 

acestora, alfabetul utilizat trebuie sa fie latin, iar sistemul numeric utilizat 
poate fi arab sau roman.

(3'^) Armurierii sau intermediarii care importa sau transfera arme §i 
componente esenfiale in Romania, marcate cu caractere diferite de cele 
specifice alfabetului si sistemelor numerice prevazute la alin. (3^), au 
obligafia sa procedeze la marcarea acestora potrivit prevederilor prezentului 
articol, pana la momentul introducerii pe piafa.

(3^) in vederea obfinerii acordului prealabil sau, dupa caz, a avizului 
de import, persoanele fizice care intenfioneaza sa procure arme §i 
componente esenfiale din afara teritoriului Romaniei, marcate cu caractere 
diferite de cele specifice alfabetului §i sistemelor numerice prevazute la alin. (3^), 
au obligafia sa se asigure ca acestea sunt marcate potrivit prevederilor 
prezentului articol.”

12. Anexa se modifica §i se inlocuie§te cu anexa la prezenta lege.

Art. II. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, Romania, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, 
transmite Comisiei Europene datele de contact ale punctului focal national 
prevazut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

/V

Art. III. - (1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, persoanele fizice autorizate sa defina arme neletale, dintre cele 
prevazute in categoria D pet. 2 §i 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, 
republicata, cu modiflcMle §i completarile ulterioare, au obligatia de a se 
prezenta la organul de polifie care le are in evidenfa, in vederea:

a) inscrierii armei/armelor din certificatul de definator in permisul 
de arma, in cazul celor care poseda un asemenea document;

b) obfinerii permisului de arma, in cazul celor care nu poseda un 
asemenea document, cu respectarea condifiilor stabilite de 
Legea nr. 295/2004, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
referitoare la autorizarea portului §i folosirii armelor neletale din categoria 
celor supuse autorizarii.
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(2) La implinirea termenului prevazut la alin. (1), certificatele de 
delinator ale posesorilor araielor neletale prevazute in categoria D pet. 2 si 3 
din anexa la Legea nr. 295/2004, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, care nu si-au indeplinit obliga^iile prevazute la alin. (1), confera 
titularilor exclusiv dreptul de a define armele respective la adresa inscrisa in 
certificat.

(3) Persoanele juridice autorizate sa defina arme neletale, dintre cele 
prevazute in categoria D pet. 2 §i 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, au obligafia ca, pana 
cel tarziu la data expirarii valabilitafii vizei certificatului de definator, sa se 
prezinte la organul de polifie care le are in evidenfa, in vederea;

a) inscrierii armei/armelor din certificatul de definator in autorizafia 
de folosire, in cazul celor care poseda un asemenea document;

b) obfinerii autorizafiei de folosire, in cazul celor care nu poseda un 
asemenea document, cu respectarea condifiilor stabilite de 
Legea nr. 295/2004, republicata, cu modificarile |i completarile ulterioare, 
referitoare la autorizarea folosirii armelor neletale din categoria celor supuse 
autorizarii.

Art. IV. - (1) Armele din categoria D pet. 1, 4 §i 5 din anexa la 
Legea nr. 295/2004, republicata, cu modificMle §i completarile ulterioare, 
componentele esenfiale §i munifiile aferente acestora fabricate, transferate sau 
importate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, marcate 
potrivit prevederilor legale aplicabile anterior intrarii in vigoare a acesteia, 
pot fi achizifionate, vandute sau folosite exclusiv pe teritoriul Romaniei.

(2) Prin excepfie de la dispoziliile alin. (1), armele din categoria D 
pet. 1, 4 §i 5 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, componentele esenfiale §i munifiile aferente acestora 
pot fi transferate de pe teritoriul Romaniei pe teritoriul unui alt stat membru 
sau exportate, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, doar dupa 
marcarea acestora in condifiile Legii nr. 295/2004, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

Art. V. - (1) Armele de autoaparare special confeefionate pentru a 
impra§tia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarma §i armele 
de semnalizare fabricate, transferate sau importate in Romania, pana la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi achizifionate, vandute, definute sau 
folosite exclusiv pe teritoriul Romaniei.

(2) Prin excepfie de la dispozifiile alin. (1), incepand cu data intrarii 
in vigoare a prezentei legi, armele de autoaparare special confeefionate pentru 
a impra§tia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarma §i 
armele de semnalizare pot fi exportate sau transferate de pe teritoriul
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Romaniei pe teritoriul unui alt stat membru, doar dupa ob|inerea in prealabil 
a unui certificat emis de un banc de probe, in sensul prevederilor art. 2 pet. V 
subpet. 11 din Legea nr. 295/2004, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, care sa ateste indeplinirea cumulativa a condi^iilor 
prevazute la art. 8^ din Legea nr. 295/2004, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, insofit de o traducere autorizata in limba romana, 
daca este cazul.

Prezenta lege transpune:
- Directiva de punere in aplicare (UE) 2019/68 a Comisiei din

16 ianuarie 2019 de stabilire a specificafiilor tehnice pentru marcajul 
armelor de foe §i al componentelor lor esenpale m temeiul Directivei 
91/477/CEE a Consiliului privind conti'-olul achizilionarii §i detinerii de 
arme, publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din
17 ianuarie 2019;

- Directiva de punere in aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 
16 ianuarie 2019 de stabilire a specifica(iilor tehnice pentru armele de 
alarmd §i de semnalizare in temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului 
privind conti'-olul achizifiondrii §i de(inerii de arme, publicatd in Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 17 ianuarie 2019.



10

Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 
in §edinta din 26 octombrie 2021, in conditiile art. 77 alin. (2), cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitulia Romdniei, 
republicatd.

p. PRE$EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

FLORIN-CLAUDIU ROMAN

alexandru.nita
Rectangle
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Anexa
(Anexa la Legea nr. 295/2004)

CLASIFICAREA ARMELOR

Munitiile, precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza 

regimul armei careia ii sunt destinate.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
1 - militare
2 - aparare si paza
3 - vanatoare
4 - tir sportiv
5 - colectie
6 - autoaparare
7 - destinatie utilitara
8 - agrement

Caracteristicile armei/munitiei Destinafia armei/muni^iei:
5. 6.1. 2. 3. 4. 7. 8.

Categoria A

Arme §i munifii interzise
1. Instrumentele §i lansatoarele militare cu efect exploziv sau 

incendiar
X X

2. Armele de foe.automate X X

Armele de foe camuflate sub forma unui alt obiect3. X X

Munitiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la 
fel ca §i proiectilele pentru aceste mun4ii

4. X X

Munitiile pentru pistolete §i revolvere cu proiectile expansive, 
ca §i aceste proiectile, mai pu|in in ceea ce privejte armele de 
vanatoare sau de tir cu tinta, pentru persoanele care au dreptul 
de a purta §i folosi aceste arme

5. X X

Armele de foe semiautomate care provin sau au fost 
transformate din arme de foe automate

6. X X X

Aniiele de foe semiautomate cu percu|ie centrala cu 
urmatoarele caracteristici;
a) arme de foe scurte care permit lansarea a peste 21 de cartu§e 
fara reincarcare, in cazul in care:_______________________

7. X X X
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i) un mcarcator cu o capacitate de paste 20 de cartu§e face 
parte din arma de foe respectiva; sau

ii) in aceasta este inserat un incarcator deta§abil cu o 
capacitate care depa§e§te 20 de cartu§e;
b) arme de foe lungi care permit lansarea a paste 11 cartu§e fara 
reincarcare, in cazul in care;

i) un incarcator cu o capacitate de paste 10 cartu§e face parte 
din arma de foe; sau

ii) in aceasta este inserat un incarcator deta§abil cu o 
capacitate care depa§e§te 10 cartu§e

8. Armele de foe lungi, semiautomate, concepute initial pentru 
tragere de la nivelul umarului, a caror lungime poate fi redusa 
la mai pu^in de 60 cm fara ca acestea sa i§i piarda 
func|ionalitatea, cu ajutorul unui pat rabatabil sau telescopic 
sau al unui pat ce poate fi demontat fara a folosi unelte

X X

9. Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale 
sau, dupa caz, ale armelor neletale, dar care nu se regasesc in 
prezenta anexa

X X

10. Armele confec^ionate special pentru a produce zgomot sau 
pentru a impra§tia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, 
armele de alarma §i armele de semnalizare, precum §i armele de 
start, care nu indeplinesc condifiile de siguran^a a tragerii §i nu 
prezinta garanfia ca nu pot fi transformate pentru a expulza o 
alica, un glonf sau un proiectil prin aefiunea unui combustibil 
de propulsie, conform certificarii emise de un organism abilitat 
in acest sens, national sau international

X X

11. Orice arma din aceasta categorie care a fost transformata in 
arma cu munitie oarba, pentru a expulza substanfe iritante, alte 
substanfe active sau munifie pirotehnica ori care a fost 
transformata in arma de spectacol sau arma acustica

X X

Categoria B

Arme §i muni^ii letale supuse autorizarii
1. Armele de foe scurte cu repetitie, cu percufie centrala X X X X X

2. Armele de foe scurte cu tragere foe cu foe, cu percufie centrala X X X X X

3. Annele de foe scurte cu tragere foe cu foe, cu percufie pe rama, 
cu o lungime totala sub 28 cm

X X X

4. Annele de foe lungi, semiautomate, ale caror incarcatoare §i 
camere pot confine impreuna mai mult de 3 cartu§e in cazul 
armelor de foe cu percufie pe rama §i mai mult de 3, dar mai 
pufin de 12 cartu§e in cazul armelor de foe cu percufie centrala

X X X

Armele de foe scurte semiautomate, cu percufie centrala, altele 
decat cele din categoria A pet. 7

5. X X X X X

Armele de foe lungi, semiautomate, enumerate la pct.7 lit.b) din 
categoria A ale caror incarcatoare §i camere nu pot confine 
impreuna mai mult de 3 cartu§e, al caror incarcator este 
detagabil sau pentru care nu poate fi garantata imposibilitatea

6. X X X X
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transfonnarii, cu ajutorul unor unelte obi§nuite, in arme ale 
caror mcarcatoare §i camere pot confine impreuna mai mult de 
3 cartu§e

7. Annele de foe lungi cu repetitie/semiautomate, cu |eava neteda, 
care nu depa§e§te 60 cm

X X X X

8. Orice arma din aceasta categoric, care a fost transfonnata in 
anna cu muni^ie oarba, pentru a expulza substance iritante, alte 
substance active sau muni^ie pirotehnica ori care a fost 
transformata in arma de spectacol sau arma acustica

X X

9. Armele de foe semiautomate pentru uz civil, care seamana cu 
armele cu mecanisme automate, altele decat cele enumerate la 
pet. 6,7 sau 8 din categoria A

X XX

10. Armele de foe scurte semiautomate sau cu repetifie, cu percu^ie 
pe rama

X X X

Armele de foe lungi, cu tragere foe cu foe sau cu repetifie, cu 
percu^ie pe rama

11. X X X

12. Armele de foe lungi cu teava ghintuita, cu tragere foe cu foe, cu 
percu^ie centrala

X X X X

13. Armele de foe scurte, cu tragere foe cu foe, cu percu^ie pe 
rama, de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm

X X X

14; Armele de foe lungi cu teava neteda, cu tragere foe cu foe X X X X

15. Annele de foe lungi cu repeti^ie, altele decat cele din categoria B 
pet. 7

X X X

16. Armele de foe lungi cu ^eava ghintuita a caror munifie dezvolta 
o energie cinetica la gura tevii ce depa§e§te 10.000 Jouli

X X

Armele de foe lungi semiautomate, altele decat cele enumerate 
la categoria A sau B

17. X X

Categoria C

Arme §i munitii neletale supuse autorizarii
1. Armele scurte (pistol sau revolver) confeefionate special pentru 

a arunca proiectile din cauciuc
X X X

2. Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru 
aruncarea proiectilului metalic folosesc for(a de expansiune a 
aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate intr-un 
recipient §i care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 
220 m/s

X X

3. Annele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea 
proiectilului metalic folosesc forja de expansiune a aerului 
comprimat sau a gazelor sub presiune aflate intr-un recipient §i 
care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s

X X

4. Annele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru 
a produce zgoinot sau pentru a impra§tia gaze nocive, iritante 
sau de neutral izare

X X X
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■ 5. Armele de alarma §i armele de semnalizare X X X X X¥

6. Orice arma din aceasta categoric care a fost transformata m 
arma cu munifie oarba, pentru a expulza substance iritante, alte 
substance active sau muni^ie pirotehnica ori care a fost 
transformata in arma de spectacol sau arma acustica

XX X

Categoria D

Arme §i mun4ii neletale supuse notificarii
1. Armele cu tranchilizante X X

2. Arbaletele XX X

3. Armele vechi X

4. Orice arma din aceasta categoric care a fost transformata in 
arma de spectacol sau arma acustica

X X

5. Armele clasificate in categoria A, B, C sau D care au fost 
dezactivate in conformitate cu Regulamentul de punere in 
aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de 
elaborare a unor orientari comune privind standardele §i 
tehnicile de dezactivare, pentru a garanta ca armele de foe 
dezactivate sunt in mod ireversibil nefunctionale

X X

Categoria E

Alte categorii de arme §i dispozitive
1. Armele cu destina^ie industriala X X

2. Armele de asomare X X

3. Harpoanele destinate pescuitului X X

4. Arcurile destinate tirului sportiv X X XX

5. Replicile de arme tip airsoft X X X

6. Dispozitivele paintball X X X




