
EXPUNERE DE MOTIVE 

SEC77UNEA I 

Titlul proiectului 
de act normativ 

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

SECŢI UNEA A 2-A 
Motivul emiterii aetului normativ 

1. Descrierea 
situaţiei 

actuale 

În prezent, cadrul normativ care reglementează regimul 
armelor şi al muniţiilor este constituit de Legea nr. 295/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, 
România a transpus acquis-ul comunitar în domeniul armelor 
de foe, reprezentat de Directiva Consiliului din 18 iunie 1991 
privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme 
(91/477/CEE), prin adoptarea Legii nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 11/2018. 

În acelaşi context, Comisia Europeană a adoptat 
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 in mod ireversibil 
nefuncţionale, act cu aplicabilitate directă in toate statele 
membre ale Uniunii Europene începând cu data de 8 aprilie 
2016. 

În conformitate cu Decizia Consiliului din 16 octombrie 
2001 privind semnarea în numele Comunităţii Europene a 
Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilicit cu arme de 
foc, cu piese, elemente şi muniţie pentru acestea, anexat la 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii organizate transnaţionale (2001/748/CE), la 16 
ianuarie 2002, Comisia a semnat acest protocorn°ume1e 
Comunităţii Europene. Aderarea Comunităţii /74$ë$ş1\ 
Protocol a implicat modificarea anumitor
Directiva 91/477/CEE, prin adoptarea Directi 'ea ~ip /.~~C~ 

V r~5.1 N  . :..~ -qi ,.3 ~ 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 21` r\\n~â'.~Q;6$R şLt, 
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În calitate de stat membru al Uniunii Europene, 
România şi-a îndeplinit obligaţiile asumate in acest sens atât 
prin adoptarea Legii nr. 117/2011, cât şi prin adoptarea Legii 
nr. 319/2015, ambele pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 

La data de 13.06.2017, la nivelul Uniunii Europene a 
fost emisă Directiva (US) 2017/853 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 
91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi 
deţinerii de arme, ale cărei prevederi au fost transpuse prin 
Legea nr. 196/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 

La data de 16.01.2019, la nivelul Uniunii Europene a 
fost adoptată Directiva de punere in aplicare (US) 2019/68 a 
Comisiei de stabilire a specificaţiilor tehnice pentru marcajul 
armelor de foe şi al componentelor lor esenţiale in temeiul 
Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul 
achiziţionării şi deţinerii de at7ne, precum şi Directiva de 
punere in aplicare nr. 2019/69 a Comisiei de stabilire a 
specificaţiilor tebnice pentru armele de alarmă şi de 
senmalizare în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului 
privind controlul achiziţionării şi deţinerii de ai7ne. 

Conform art. 3 alin. (1) din Directiva 2019/68 şi art. 4 
alin. (1) din Directiva 2019/69, statele membre UE sunt ţinute 
să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se confoinia 
instrumentelor europene in discuţie până la data de 
17.01.2020. 

Directiva (US) 2019/68 urmăreşte să elimine 
deficienţele constatate in domeniul armelor, printre 
elementele de noutate regăsindu-se: 

- stabilirea, de fiecare stat membru, a uimătoarelor 
elemente: 

• dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
marcajele aplicate pe arme şi pe componentele lor esenţiale; 

• alfabetul utilizat pentru marcaj, la alegere între 
cel latin, chirilic sau grec; 

• sistemul numeric folosit pentru marcaj, care 
trebuie să fie arab sau roman. 

- determinarea modalităţii de aplicare a nareaj,ului pe 
cadrele sau recuperatoarele fabricate d'. ~" ~~iâte 'al ~ 
nemetalic, prin integrarea permanentă a un 'j l~ct -etalic~~n 
materialul cadrului sau al recu eratorului. h ~ 

~~ ~ ~~ 
~ ~~ 3x~~~~~,. _~_ 
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Directiva (UE) 2019/69 urmăreşte să elimine 
deflcienţele constatate în domeniul armelor de alarmă şi al 
armelor de semnalizare, în acest sens instituind o serie de 
specificaţii tehnice ce trebuie să fie îndeplinite de armele 
respective, precum: 

- să fie în măsură să expulzeze muniţie pirotehnică de 
semnalizare numai dacă pe gura ţevii este fixat un adaptor; 

- să fie prevăzute cu un dispozitiv durabil, montat în 
interiorul dispozitivului, care împiedică tragerea cu cartuşe 

încărcate Cu una sau mai multe alice on unul sau mai multe 
gloanţe on proiectile solide; 

- să fie concepute pentru un cartuş care figurează în 
tabelul VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru cartuşe şi 

camere (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers — 
TDCC) stabilite de Comisia internaţională permanentă pentru 
identificarea armelor de calibru mic (Permanent International 
Commission for the Proof of Small Arms — CIP) şi care 
respectă dimensiunile şi alte standarde indicate în tabelul 
respectiv, în versiunea sa în vigoare în momentul adoptării 

prezentei directive. 
- să nu poată fi modificate cu ajutorul unor instrumente 

obişnuite, astfel încât să arunce sau să devină capabile să 

arunce o alică, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui 
combustibil de propulsie; 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Directiva 91/477/CEE, 
statele membre pot adopta, în cadrul propriilor legislaţii, 

măsuri mai stricte. Prevederile instituite prin instrumentul 
legislativ european sunt de natură să stabilească anumite 
cerinţe minime în sarcina statelor membre, acordând totodată 

posibilitatea acestora de a institui măsuri mai drastice. 
Ca atare, subliniem că este imperios necesar ca armele 

de autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia gaze 
nocive, iritante sau de neutralizare, anterior atât 
introducerii/scoaterii acestora pe/de pe teritoriul României, cât 
şi introducerii pe piaţă a armelor în cauză, produse pe 
teritoriul României, să respecte specificaţiile tehnice stabilite 
de Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69. 

Arătăm că, de lege lata, în cuprinsul art. 2 al Legii nr. 
295/2004 republicată, cu modiflcările şi completările 

ulterioare, sunt stabilite mai multe categorii de arme, printre 
care se află şi armele de autoapărare, prevăz . a° p~ tul III 
subpunctul 3 al articolului în cauză, acestq~° 4de~` ~,f~n~i~ ca 
arme neletale scurte, special confecţionat 

O,P 
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gaze nocive, iritante, de neutralizare şi proiectile din cauciuc, 
în scop de autoapărare. 

Totodată, amintim că prin Legea nr. 196/2019 s-a 
introdus un nou subpunct la articolul 2 punctul III, subpunctul 
17, cc defineşte armele de alarmă şi atiuele de semnalizare ca 
Bind dispozitive care sunt proicctate numai pentru a trage 
gloanţe oarbe sau cartuşe pirotelmice de semnalizare sau 
pentru a expulza substanţe iritante sau alte substanţe active, 
care îndeplinesc condiţiile de siguranţă a tragerii şi prezintă 

garanţia că nu pot B transformate pentru a expulza o alice, un 
glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de 
propulsie. 

Legea nr. 295/2004 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, stabileşte criterii diferite pentru 
autorizarea deţinerii celor două categorii de anne, după cum 
urmează: 

- armele de autoapărare sunt prevăzute în categoria C 
din anexa la Legea nr. 295/2004, Bind încadrate în categoria 
armelor neletale supuse autorizării (C.4. - armele scurte - 
pistol sau revolver - confecţionate special pentru a produce 
zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare); 

- armele de alarmă si armele de semnalizare sunt 
prevăzute în categoria D din anexa la Legea nr. 295/2004, 
Bind încadrate în categoria armelor neletale supuse notificării 

(D.2. - pistoalele de semnalizare). 
Întrucât, in uncle cazuri, caracteristicile tebnice ale 

celor două tipuri de arme se suprapun, diferenţa find stabilită 
doar de tipul muniţiei folosite, se impune ca şi armele de 
autoapărare cc sunt special confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de neutralizare să îndeplinească 

specificaţiile tebnice stabilite de Directiva (UE) 2019/69, 
astfel încât să nu poată fi modificate cu ajutorul unor unelte 
obişnuite nici să arunce, nici să poată fi transformate de aşa 

manieră încât să arunce, o alică, un glonţ sau un proiectil prin 
acţiunea unui combustibil de propulsie. 

Pentru aceleaşi considerente cc vizează suprapunerea 
caracteristicilor tehnice ale celor două tipuri de arme, 
respectiv arme de autoapărare, arme de alarmă şi arme de 
semnalizare, se impune ca armele cc fac obiectul Directivei de 
punere în aplicare (CE) 2019/69 să Be supuseutor•i.zării, sens 
in care este necesară modificarea an-~y~, ~a~j4gea nr. 
295/2004. 
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De asemenea, Legea nr. 295/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, defineşte armele 
utilitare ca End arme destinate să asigure desfăşurarea 

corespunzătoare a unor activităţi din domeniile 
cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, 
agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi 

protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi destăşurarea de 
către societăţile specializate de pază şi protecţie a activităţilor 

de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor 
de bunuri şi valori, respectiv a activităţilor de protecţie a 
persoanelor. 

Având în vedere aceste aspecte, se impune modificarea 
anexei legii, în sensul stabilirii destinaţiei utilitare pentru 
armele prev»ute în Categoria A - „Arme şi muniţii interzise" 
la punctele 6 şi 7. 

Totodată, pentru a asigura claritatea şi predictibilitatea 
categoriilor de anne din cuprinsul anexei la Legea nr. 
295/2004, prin raportare atât la prevederile în vigoare ale 
Legii nr. 295/2004, cât şi prin raportare la noile prevederi 
propuse prin acest proiect, se impune modificarea anexei la 
lege. 

Totodată, învederăm că la data de 03.05.2019, la 
nivelul Uniunii Europene a fost emis Regulamentul delegat 
(UE) 2019/686 al Comisiei din 16 ianuarie de stabilire a 
modalităţilor detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a 
Consiliului pentru schimbul sistematic, prin mijloace 
electronice, de informaţii referitoare la transferul armelor de 
foc in interiorul Uniunii. Art. 3 din acest instrument legislativ 
european impune obligaţia ca fiecare stat membru să 
desemneze o autoritate care să actioneze in calitate de 
autoritate centrală responsabilă pentru primirea şi transmiterea 
informaţiilor cărora li se aplică prevederile regulamentului 
delegat in discuţie. 

Schimbări 

preconizate 
Prin modificările şi completările propuse asupra Legii 

nr. 295/2004 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt avute în vedere, in principal, uiuiătoarele 

aspecte: 

1.Modificarea definiţiei armelor şi muniţiilor interzise, 
cu scopul de a asigura claritatea şi predictibilitatea normei 
juridice, având în vedere că în actuala re ~t~en e sintagma 
„colecţionarii de arme" este enumerate • e o`~â~ ot~ 

%~h~~ 
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2. Definirea bancurilor de probă; 

3. Desemnarea Direcţiei Arnie, Explozivi şi Substanţe 

Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
Române ca punct naţional focal 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 confoimitate cu prevederile 
Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 
16 ianuarie 2019 de stabilire a specificaţiilor telmice pentru 
armele de alarmă si de semnalizare în temeiul Directivei 
91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi 
deţinerii de arme, precum şi ca autoritate centrală, în sensul 
prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/686 al 
Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a modalitătilor 

detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a Consiliului 
pentru schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de 
infoiniaţii referitoare la transferul de arme de foc în interiorul 
Uniunii; 

4. Stabilirea în sarcina armurierilor, intermediarilor sau, 
după cr, a persoanelor fizice autorizate să deţină arme de 
alarmă şi arme de semnalizare, a obligaţiei de a obţine un 
certificat emis de un banc de probe acreditat de Comisia 
Internaţională Permanentă pentru Identificarea Ărmelor de 
Calibru Mic, care să ateste îndeplinirea cumulativă a 
specificaţiilor tehnice aferente, anterior atât 
introducerii/scoaterii armelor respective pe/de pe teritoriul 
României, cât şi introducerii pe piaţă a armelor în cauză, 
produse pe teritoriul României. 

În acest context, este util a menţiona faptul că în 
vederea asigurării îndeplinirii specificaţiilor tebnice, întocmai 
cum acestea sunt prevăzute în cele două directive europene, 
Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de 
punct naţional focal pentru realizarea cooperării şi a 
schimbului reciproc de infouuaţii cu statele membre, solicită 
statelor pe teritoriul cărora sunt efectuate verificările armelor, 
realizarea unor examinări punctuale la sediile bancurilor de 
probă, în temeiul prevederilor art. 2 şi 3 e n~ ~~~ ~recg~ua de 

unere în a licare UE 2019/69. %~~Y3 a~ ~,..' 
P p ( ) z ,;- - ~ ~ . •~ Astfel, desemnarea bancurilor de ofd  şe~ rnn,ou , pe 
de o parte din prisma obligativităţii exist' de de 
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entităţi, jar pe de altă parte, din prisma specializării acesteia 
pe line de verificare a condiţiilor tebnice impuse de cele două 
directive europene. 

În contextul în care în România nu există un organism 
autorizat competent să certifice îndeplinirea specificaţiilor 
tehnice in cazul armelor de alarmă si al armelor de 
semnalizare, a fost identificată soluţia instituirii in sarcina 
armurierilor, intermediarilor sau, după car, a persoanelor 
fizice autorizate să detină arme de alarmă si arme de 
semnalizare, a obligaţiei de a obţine un certificat emis de un 
bane de probe acreditat de Comisia lnternaţională Permanentă 
pentru Identificarea Armelor de Calibru Mic, care să ateste 
îndeplinirea cumulativă a specificaţiilor tebnice aferente, 
anterior introducerii armelor respective pe teritoriul României 

La identificarea acestei solutii au fost avute în vedere 
considerentele menţionate la pct. 4 din preambulul Directivei 
de punere în aplicare (CE) 2019/69, care sugerează statelor 
membre că acestea ar trebui să tină seama de valorile si de 
normele internaţionale general acceptate in ceea ce priveşte 
cartuşele şi camerele pentru armele de alarmă şi de 
semnalizare, in special tabelul VIII din Tabelele cu 
dimensiuni pentru cartuşe şi camere stabilite de Comisia 
Internaţională Permanentă pentru Identificarea Armelor de 
Calibru Mic, aspect cc denotă recunoaşterea de către Comisia 
Europeană a capabilităţilor acestuj organism. 

Mai mult, în urma consultării reprezentanţilor Comisiei 
Europene, aceştia au precizat că procedura de verificare a 
specificaţiilor tehnice ale armelor de alarmă şi de semnalizare 
eşte atributul fiecărui stat membru, existând posibilitatea ca 
aceste verificări să fie efectuate şi de entităţi (bancuri de 
probă) certificate de Comisia lnternaţională Permanentă 
pentru Identificarea Armelor de Calibru Mic. 

Această Comisie a fost înfiinţată ca urmare a adoptării 
Convenţiei nr. 11325/1969 pentru recunoaşterea mărcilor 
aplicate pe armele de calibru mic, semnată de către guvernele 
următoarelor ţări: Austria, Belgia, Chile, Cehia, Finlanda, 
Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Rusia, Slovacia, Spania, 
Emiratele Arabe Unite şi Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord. 

Conform Convenţiei mai sus menţionate, Comisia 
Internaţională Permanentă pentru Identific ,~â A~. elor de / ~ ~~~~.~ Calibru Mic are o serie de atribuţii, pr i4 .~'~~eg~aşim şi 
verificarea armelor din punt de ve~ ~'~~rânţei şi 
securjtăţjj tragerji. În acest context, Co~m~~~~cz~~~~~~ă în 

7 



fiecare stat afiliat cel putin un banc de probe care aplică 
standardele şi procedurile stabilite prin convenţie, unitate care 
îi desfâşoară activitatea în coordonarea unei instituţii publice 
din statul în cauză, în baza unui act normativ adoptat la 
nivelul statului respectiv. 

În ceea ce priveşte foinma de organizare a bancurilor 
de probă, aceasta diferă de la un stat la altul, însă bancurile de 
probă, ca entităti internationale independente, trebuie să 
respecte standardele impuse de Comisia Internaţională 
Permanentă pentru Identificarea Armelor de Calibru Mic, 
astfel încât să fie asigurat un standard unitar. 

În prezent, Legea nr. 295/2004 stabileşte la art. 89 
obligativitatea emiterii de către producător sau de către un 
organism internaţional a unor certificate care să garanteze 
îndeplinirea conditiilor de siguranţă în utilizare a armelor şi 

muniţiilor din anumite categorii introduse pe teritoriul 
României, documente recunoscute de către Inspectoratul 
General al Poliţiei Române, deşi sunt eliberate de către o 
entitate cu caracter privat. 

Totodată, la elaborarea Directivei de punere în aplicare 
(HE) 2019/69, au participat, pe lângă expertii pe line de arme 
din cadrul autoritătilor de aplicare a legii din statele membre, 
şi reprezentanţi ai bancurilor de probă acreditate de Comisia 
Internaţională Permanentă pentru Identificarea Armelor de 
Calibru Mic. 

Suplimentar, este important a mentiona că s-au purtat 
corespondente cu partenerii din statele membre privind 
existenta sau nu a bancurilor de probe şi modalitatea de 
verificare a specificatiilor tehnice. Astfel, în Spania şi Cehia 
există un bane de probe acreditat de Comisia lnternaţională 
Permanentă pentru Identificarea Armelor de Calibru Mic care 
verifică îndeplinirea specificaţiilor tehnice, iar, în baza unor 
acorduri de colaborare, este posibilă efectuarea acestor 
verificări şi la solicitarea unor terti. În Lituania nu există un 
bane de probe acreditat de Comisia lnternatională Permanentă 
pentru Identificarea Ărmelor de Calibru Mic, însă se 
urmăreşte crearea unui Comitet de Experti, format din forte de 
securitate, criminalişti, politişti etc. În Cipru nu există, de 
asemenea, un bane de probe, însă i-au manifestat acordul cu 
privire la efectuarea acestor verificări de către bancurile de 
probe situate pe teritoriile altor state 

~ 
r ~bre~""'~~liti ci în 
~  Portugalia nu există un bane de probe acrç$ ~d isia 

/rr~z~ Internatională Permanentă pentru Ident .tc~L~~a---_: = el z de 
Calibru Mic pentru a verifica specificaţi'1e4~~Hri~c~da~sunt 
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întreprinse demersuri în vederea creării unei astfel de entităţi. 

Momentan, este posibilă efectuarea acestor verificări de către 

bancurile de probe ale altor state membre. 

5. Stabilirea specificaţiilor tebnice ce trebuie îndeplinite 
cumulativ de armele de autoapărare special confecţionate 

pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, de 
armele de alarmă şi de armele de semnalizare; astfel, 
persoanele fizice/juridice care vor să transfere, importe sau 
exporte arme de autoapărare special confecţionate pentru a 
împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, arme de 
alarmă şi de semnalizare trebuie să se asigure că acestea 
îndeplinesc cumulativ specificaţiile tebnice impuse de 
Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69; 

6. Stabilirea în concret a posibilităţii muzeelor de a 
procura şi deţine arme de foe şi încărcătoare prevăzute la 
categoria A din anexă, a posibilităţii colecţionarilor de arme, 
poligoanelor autorizate, federaţiilor naţionale cu ramura de tir 
şi cluburilor sportive afiliate acestora de a procura şi deţine, 

anne de foe 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; - astfel se 
modifică art. 9 aim . (5) din Legea nr. 295/2004, iar pe lângă 

operaţiunea de procurare, este menţionată şi cea de deţinere 

pentru a acoperi ambele operaţiuni ce pot fi realizate de către 
muzee, astfel cum este prevăzut şi în cuprinsul Directivei 
91/477/CEE; 

7. Stabilirea în concret a posibilităţii armurierilor 
autorizaţi de a efectua operaţiuni de comercializare a armelor 
şi încărcătoarelor din categoria A pct. 6 şi 7 din anexă, aflate 
pe teritoriul României; această soluţie normativă se impune în 
contextul în care pentru realizarea schimbului de proprietate a 
armelor şi încărcătoarelor din categoria A pct. 6 şi 7 între 
actualii deţinători ai acestora şi muzee, colecţionari de aiiue, 
poligoane autorizate, federaţii naţionale cu ramura de tir şi 
cluburi sportive, este necesară acordarea dreptului 
armurierilor autorizaţi de a efectua operaţiuni de 
comercializare a acestor tipuri de arme, astfel încât să fie 
respectate şi prevederile art. 99 şi uiulătoarel d' 
295/2004. Astfel, conform cadrului legal îţy 

realizarea schimbului de proprietate a a G 
acestora trebuie să se prezinte la un armuri('r 
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înregistreze operaţiunea de comercializare; 

8. Stabilirea in sarcina intermediarilor a obligaţiei de a 
aplica marcaje corespunzătoare pe aline, componente 
esenţiale, muniţii şi pachete de muniţii; 

9. Stabilirea in sarcina persoanelor fizice a obligaţiei 

de a se asigura că armele, componentele esenţiale, muniţiile şi 

pachetele de muniţii, care fac obiectul procurării din afara 
teritoriului României, sunt marcate corespunzător, la data 
solicitării acordului prealabil sau, după caz, a avizului de 
import; 

10. Stabilirea dimensiunii caracterelor utilizate pentru 
marcarea armelor şi a componentelor esenţiale; 

11. Stabilirea modalitătii de marcare a armelor fabricate 
dintr-un material nemetalic; 

12. Stabilirea alfabetului si a sistemului numeric utilizat 
pentru marcarea armelor şi a componentelor esenţiale; 

13. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, in sensul 
stabilirii destinaţiei utilitare pentru armele prevă7ute in 
Categoria A - „Arme şi muniţii interzise" la punctele 6 şi 7; 

14. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, în sensul 
redenumirii părţii introductive de la Categoria A punctul 7, 
iără a schimba sensul acestuia, după cum urmează: „Armele 
de foc semiautomate cu percuţie centrală, cu următoarele 

caracteristici:" 

15. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, în sensul 
modificării punctului 10 din Categoria A, astfel:,, Armele 
confecţionate special pentru a produce zgomot sau pentru a 
împrăştia gaze nocive iritante sau de neutralizare, armele de 
alarmă şi ainlele 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 },je;  - -- ~g~nism 

,p h ~~,71~b~. •.. . 
abilitat în acest sens, naţional sau
o erată pentru a asi ura menţinerea term ~ n ie ~ ~bil~t~ in p p g ~, ~ u. ~ ,_, i

P ~ ~ti. cuprinsul Legii nr. 295/2004, la art. 2 p~t. ~T~~ubp~ţâJ1~'7 — 
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„arme de alarmă şi arme de semnalizare”; 

16. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, în sensul 
redenumirii punctului 11 din Categoria A, punctului 8 din 
Categoria B, punctului 6 din Categoria C şi stabilirea în mod 
expres că once armă din fiecare cele trei categorii enumerate 
anterior, dacă este transformată în armă cu muniţie oarbă, 

pentru a expulza substanţe iritante, alto substanţe active sau 
muniţie pirotebnică on care a fost transformată în armă de 
spectacol sau armă acustică, rămâne în continuare în categoria 
din care făcea parte anterior transformării. Tot în cadrul celor 
trei puncte (punctul 11 din Categoria A, punctul 8 din 
Categona B, punctul 6 din Categoria C), în cuprinsul 
denumirii acestora, structura „armă de spectacol sau acustică" 
se înlocuieşte Cu structura „armă de spectacol sau armă 
acustică" in vederea menţinerii terminologiei prevăzute la art. 
2 pct. III subpct. 16 din Legea nr. 295/2004; 

17. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, in sensul 
redenumirii punctului 11 din Categoria A, punctului 8 din 
Categoria B, punctului 6 din Categoria C şi punctului 4 din 
Categoria D, in sensul înlocuirii in cuprinsul acestor puncte a 
structurii „orice armă de foc din această categorie" cu 
structura „orice armă din această categorie" pentru a acoperi 
toate tipurile de arme din categoriile respective. În acest sons, 
precizăm că din definiţiile prevăzute la art. 2 pct. I subpct. 1 şi 
2 rezultă fără echivoc că armele de foc sunt înglobate in 
definiţia armelor, iar prin eliminarea sintagmei „de foc„ din 
cuprinsul color patru puncte anterior menţionate, se stabileşte 
în mod expres că once armă din cele patru categorii, fie că 
sunt sau nu arme de foc, ca urmare a transformării lor (în 
arme cu muniţie oarbă pentru a expulza substanţe iritante, alto 
substanţe active sau muniţie pirotebnică on care a fost 
transformată în armă de spectacol sau armă acustică) rămân in 
aceeaşi categorie; 

18. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, în sensul 
redenumirii punctului 7 din Categoria B, astfel: „Armele de 
foc lungi cu repetiţie/ semiautomate, cu ţeavă netedă care nu 
depăşeşte 60 de cm", această modificare se impune, pe de o 
parte, din prisma prevederilor punctului 7 C$goaja B din 
anexa I la Directiva 91/477/CEE, astfel

rin Directiva UE/2017/853 e dep > iar p 
coroborării definiţiei armelor scurte şi p1c~me~~~~~iln 
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forma în vigoare a Legii nr. 295/2004. Astfel, potrivit art. 2 
pct. IV subpct. 3, armele de foc lungi sunt acele arme de foe a 
căror lungime a ţevii sau lungime totală depăşeşte 

dimensiunile armelor de foc scurte, or armele de foc scurte 
sunt arme de foc a căror ţeavă nu depăşeşte 30 cm sau a căror 

lungime totală nu depăşeşte 60 cm. Aşadar, când vorbim de 
arme de foc lungi, vorbim de arme cc depăşesc dimensiunile 
de 30 cm (lungimea ţevii), respectiv 60 cm (lungimea armei). 
Totodată, este foarte important a preciza că punctul 7 
Categoria B din anexa I la Directiva 91/477/CEE poartă 

denumirea de „Arme de foc cu ţeavă lungă cu repetiţie şi 

semiautomate cu ţeavă netedă care nu depăşeşte 60 cm". Din 
interpretarea denumirii reiese în mod neîndoielnic că 

lungimea cle 60 cm se referă doar la ţeavă, şi nicidecum la 
lungimea armei în sine; 

19. Modificarea anexei-la Legea nr. 295/2004, în sensul 
redenumirii punctului 11 din Categoria B, astfel: „Armele de 
foc lungi, cu tragere foc cu foc sau cu repetiţie, cu percuţie pe 
ramă". Completarea punctului 11 cu sintagma „cu repetiţie" 

este necesară pentru a acoperi toată gama armelor destinate 
tirului sportiv; 

20. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, în sensul 
redenumirii punctului 17 din Categoria B, astfel: „Armele de 
foc lungi semiautomate, altele decât cele enumerate la 
categoria A sau B". Structura „ armele de foc cu ţeavă lungă" 

se înlocuieşte cu structura „armele de foc lungi" pentru a 
păstra terminologia de la art. 2 pct. IV subpct. 3 din Legea nr. 
295/2004; 

21. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, în sensul 
redenumirii Categoriei D din „Arme şi muniţii neletale supuse 
autorizării notificării" în ,,Ai-me şi muniţii neletale supuse 
notificării", modificare necesară în vederea îndreptării erorii 
materiale strecurate în cuprinsul denumirii acestei categorii de 
arme. Ărmele şi muniţiile neletale supuse autorizării sunt cele 
prevăzute la Categoria C, în timp cc armele prevăzute la 
Categoria D sunt arme şi muniţii neletale supuse notificării. 

Astfel sunt evitate eventuale dificultăţi de interprtare a 
prevederilor anexei la lege; 

.  â'?~ : i~a', 
22. Modificarea anexei la Legea , ~i~rlgr9"5'/2Ob4, ~ :~,~~'n 

2 l~;Y- ; sensul eliminării pistoalelor de semnaliza~ . >é*r~şjll 
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categoriei D, pe de o parte, şi inserării aimelor de alarmă şi a 
armelor de semnalizare în cuprinsul categoriei C, pe de altă 
parte; 

23. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, in 
sensul eliminării punctului 2 din Categoria D din anexa Legii 
nr. 295/2004, întrucât din punct de vedere constructiv, 
pistoalele de start folosite în competiţiile sportive sunt arme 
de alarmă, proiectate numai pentru a trage gloanţe oarbe. Din 
aceste considerente este necesară eliminarea totală a armelor 
de start din cuprinsul anexei la Legea in. 295/2004, pentru a 
evita greşita încadrare a acestor tipuri de arme, fie ca arme 
neletale supuse autorizării, fie ca arme neletale supuse 
notificării; 

24. Modificarea anexei la Legea nr. 295/2004, în 
sensul eliminării structurii „de foe" din cuprinsul punctului 4 
din Categoria D din anexa Legii nr. 295/2004 (punctul 5 ca 
urmare a restructurării Categoriei D), pentru a acoperi toate 
tipurile de arme din cele patru categorii. Astfel, toate armele 
din categoriile A, B, C şi D (fie ca sunt/nu de foe) care sunt 
dezactivate in conformitate cu Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2015/2403 sunt arme supuse notificării; 

25. Restructurarea clasificării prevăzute la categoria D, 
pentru a respecta ordinea logico juridică a tipurilor de arme 
neletale supuse notificării după cum urmează: 

D.1 — Armele cu tranchilizante; 
D.2 — Arbaletele; 
D.3 — Armele vechi; 
D.4 — Once armă din această categorie care a fost 

transformată în atiuă de spectacol sau armă acustică; 

D.5 - Armele de foc clasificate in categoria A, B, C sau 
D care au fost dezactivate in 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 tebnicile de dezactivare, pentru a garanta că 
armele de foe dezactivate sunt în mod ireversibil 
nefunctionale. 

26. Modificarea anexei la Legea nr. 295 ~ 00"4 l~l,sensul 
' , ss ` * redenumirii categoriei E din ,,Altocate. A a ~~x:1  s1 

dispozitive neletale" in „Alte categorii d ~", 
având în vedere că atât arcurile cât şi h  ~~i~e e ~~ si~te 
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pescuitului, armele cu destinaţie industrială şi cele de asomare 
pot, datorită caracteristicilor constructive şi funcţionale, cauza 
moartea persoanelor atunci când sunt folosite împotriva 
acestora. 

Alte informatii 

SECŢIUNEA A 3-A 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic 

Nu este cazul 

11 Impactul asupra 
mediului 
concurenţial şi 

domeniului 
ajutoarelor de 
stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra 
mediuluii de 
afaceri 

Proiectul de act normativ vizează reglementarea unui 
echilibru între, pe de o parte, angajamentul de a asigura, într-o 
anumită măsură, libera circulaţie în cadrul Uniunii Europene a 
anumitor auie de foc şi a unor componente esenţiale ale 
acestora şi, pe de altă parte, necesitatea de a controla libertatea 
respectivă prin recurgerea la garanţii de securitate adecvate 
produselor în cauză. 

21 Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul. 

22 Impactul asupra 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

La congruenţa dintre principiile cc guvemează piaţa internă a 
armelor de foc în .cadrul UE şi necesitatea garantării unui 
nivel ridicat de siguranţă pentru cetăţenii UE; modificările 
aduse prin Directivele de punere în aplicare (UE) nr. 2019/68 
şi nr.2019/69 ale. Comisiei au drept scop instituirea unor 
specificaţii tebnice necesare pentru realizarea unui control 
eficient în ceea cc priveşte achiziţionarea şi deţinerea de arme. 
Se relevă, astfel, că măsurile luate la nivel european se 
subsumează, în principal, necesităţii prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor, constituind minime intruziuni în activitatea 
economică propriu-zisă a întreprinzătorilor cc îi desfăşoară 

în activitatea sectorul armelor de foc. 
~n~ ~~.

3. Impactul social . ,~•.~ . Proiectul de act normativ urmăreşte sporir fr~~~ ~~ o ~~{{nii 
iipublice, a vieţii şi integrităţ corporale a p• - `; 
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4. Impactul asupra 
mediului 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii 

SECŢIUNEA A 4-A 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atâtpe term en start, pentru 

anul curent, cât,si pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicator! Anul 
curent 

Următorii 4 an! Media 
pe 5 
an! 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 
plus/m!nus din care: 
a) buget de stat, din 
acesta: 
(!) impozit pe profit 
(ii) impozit pe vent 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 
(!) contribuţii de 

asigurări 

- - - - - - 

2. Modificări ale 
cheltu!elilor bugetare, 
plus/minus din care: 
a) buget de stat, din 
acesta: 

(i) cheltu!el! de 
personal 

(ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 

(!) cheltuieli de 
personal 

(ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 
(!) cheltu!eli de

personal 
n bunuri i servicii (Ęt4 

( ) ş 

~---~ 

~p 

3. Im act financiar,p , .~, ti, rnscr• , i a 
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plus/minus din care: 
buget de stat 
bugete locale 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate 
privind 
fund ament are a 
modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 
7. Alte informaţii 

SECŢIUNEA A 5-A 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare 

1. 
Măsuri normative a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ: 
- Modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în 
vigoare ce vor fi
modificate sau 
abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a 
proiectului de act 
normativ 

b) acte normative ce 
urmează a fi elaborate 
în vederea 
implementării noilor 
dispoziţii 

11 Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia 

în domeniul
achizi iilor ublice ~ P 

Nu este cazul 
— 

 s~s4
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2, 
Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia 

europeană în cazul 
proiectelor ce 
transpun prevederi 
europene 

Directivele de punere în aplicare (UE) nr. 2019/68 şi 
nr. 2019/69 ale Comisiei. 

Prin proiectul de act noimativ se realizează 
transpunerea actelor europene, necesară actualizării şi 
alinierii prevederilor din legislaţia naţională cu cea 
europeană. 

Termenul pentru transpunerea directivelor este 
17.01.2020. 

3. Măsuri normative 
necesare aplicării 

directe a actelor 
normative europene 

Pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat 
(UE) 2019/686 al Comisiei este necesară modificarea 
art. 3 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 
al muniţiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Regulamentul delegat (UE) 2019/686 se aplică de la 
03.09.2019. 

4. Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii 
Europene 

Nu este cazul 

5. Alte acte normative 
şi/sau docu►uente 

internationale din care 
decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

SECŢTUNEA A 6-A 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informajii privind Nu este cazul 
procesul de consultare 
Cu organiza~ii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare şi 

alte organisme 
implicate 

2. Fundamentarea alegerii 
organizajiilor cu care a 
avut loc consultarea, 
precum şi a modului în 
care activitatea acestor 
organizaţii este legată
de obiectul proiectului
de act normativ

Nu este cazul 

" 
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3. Consultările organizate 
cu autoritătile 

administraţiei publice 
locale, în situaţia în care 
proiectul de act 
normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare 
a structurilor asociative 
ale autorităţilor 

administraţiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative 

Nu este cazul 

4. Consultările desfăşuratc 

în cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotărârii 

Nu este cazul 

Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale 
permanente. 

5. Informatii privind Proiectul a fost avizat de Consiliul Economic şi 

Social, cu avizul nr.2910/23.04.2020 avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ avizat favorabil de Proiectul de act normativ a fost 
b) Consiliul Suprem de Consiliul Legislativ prin avizul nr.424/2020 
Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 
d) Consiliul 
Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii 

~~•.- 
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SECŢIUNEA A 7-A 
Activităji de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societătii 

civile cu privire la 
necesitatea elaborării 

proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, fund afişat pe 
pagina de internet a MAI la data de 13.02.2019 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului în 
urma implementării 

proiectului de act 
normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii 

şi securită~ii cetăţenilor 
sau diversitătii biologice 

Nu este cazul 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 8-A 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 
apHcare a proiectului de 
act normativ de către 

autorităţile 

administraţiei publice 
centrale şi/sau locale — 
înfiinţarea unor noi 
organisme sau 
extinderca 
competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul nu prevede înfinţarea de noi instituţii. 
Aplicarea prevederilor acestuia urmează a se realiza 
de către instituţii existente, respectiv de către 
structurile de arme, explozivi şi substanţe periculoase 
din cadrul Poliţiei Române 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, pe care Ti 
supunem Parlamentului, spre adoptare, cu procedura de urgenţă prevăzută de art.76 
aim . (3) din Constituţia României, republicată. 

Y L~ ~ 
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TABEL COMPARATIV 

Nr. 
Crt. 

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

completările ulterioare 
Propuneri de modificare si/sau completare OBSERVA'1;'II 

1

17. at-me de alarmă şi arme de semnalizare - dispozitive 
care sunt proiectate numai pentra a trage gloanţe oarbe 
sau cartuşe pirotehnice de semnalizare sau pentru a 
expulza substanţe iritante sau alto substanţe active, care 
îndeplinesc condiţiile de siguranţă a tragerii şi prezintă 

garanţia că nu pot fr transformate pentru a expulza o 
alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui 
combustibil de propulsie. 

Considerăm că, din perspectiva transpunerii Directivei de 
punere in aplicare (UE) 2019/69, nu prezintă relevanţă 

modalitatea de încărcare a armelor de alarmă, respectiv a 
armelor de semnalizare, ci specificaţiile tehnice ale 
acestora, sons in care apreciem că nu este oportună 

utilizarea, In cuprinsul definiţiei, a sintagmei „echipate 
cu un tub de cartuş". Este esenţial ca armele de alarmă şi 

cele de senmalizare să nu fre fabricate într-un mod care 
lc-ar permite să fie transformate pentru a expulza o alice, 
un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil 
de propulsie. 
Potrivit prevederilor art. 1 din Directiva de punere in 
aplicare (UE) 2019/69, armele de alarmă şi armele de 
semnalizare trebuie să respecte in once moment 
specificaţiile tehnice stabilite In anexa Ia directivă. 

Transpunerea acestei norme cu caracter imperativ se 
realizează prin soluţia normativă avută In vedere de art. I 
pct. 5 din proiectul de act normativ, soluţie co vizează 

introducerea unui non articol In Legea nr. 295/2004 
intitulat „Specificaţiile telsnice ale armelar de 
autoapărare special confecjionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, sau de neutralizare, ale armelor de alarmă 

$i ale armelor de semnalizare". 

2, 

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 colecţionarilor de arme, In cazul 
armelor din categoria A pct. 6 şi 7 din anexă, precum şi a 
instituţiilor publice care au competenţe în domeniul 
apărării, ordinii pubhce şi securităţii naţionale, a 
unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea 
acestora, înfiinţate prin acte normative, a muzeelor, a 
armurierilor autorizaţi, colecţionarilor de arme, precum şi 
a companiilor naţionale şi societăţilor reglementate de 
Legea privind societăţile m. 31/1990, republicată, Cu 

modificările şi completările ulterioare, constituite prin 

La articolul 2 punctul II, subpunctul 1 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile 

prevăzute In categoria A din anexă, a căror procurare, 
deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice 
şi juridice, cu excepţia instituţiitor publice care au 
competenţe in domeniul apărării, ordinii publice şi 

securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea 
sau coordonarea acestora, înfrinţate prin acte normative, 
a muzeelor, a companiilor naţionale şi societăţilor 

reglementate de Legea privind societăţile nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Modificarea definiţiei armelor şi muniţiilor interzise are 
drept scop asigurarea clarităţii şi predictibilităţii normei 
juridice, având In vedere că In actuala reglementare 
sintagma „colecţionarii de arme" este enumerată de două 

on. 
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acte normative în vederea producerii acestui tip de 
armament şi muniţie; 

constituite prin acte normative în vederea producerii 
acestui tip de armament şi muni(ie." 

3

La articolul 2 punctul V, după subpunetul 10 se 
introduce un non subpunct, subpunctul 11, Cu 

următorul cuprins: 
„Il. bane de probe - once entitate care a fost acreditată 

de Comisia lnternaţională Perntanentă pentru 
Identifacarea Armelor de Calibru Mic înfaintată ca 
urmare a adoptării Convenţiei nr. 11325/1969 pentru 
recunoaşterea mărcilor aplicate pe armele de calibru 
mic, entitate care are atribuţii ce vizează testarea şi 

certificarea artnelor de foe, a componentelor esenţiale şi 

a muni/iilor aferente in vederea atestării calită/ii 

acestora din punct de vedere al siguranţei şi securită/ii 

tragerii." 

Sc impune defmirea sintagmei „banc de probe" utilizată 

In cuprinsul articolului 51 din proiect. 

4. 

Art. 3 - Autoritatea competentă 
Poliţia Română este autoritatea competentă care exercită 

controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, 
componentelor esenţiale şi a muniţiilor precum şi cu 
privire la operaţiunile Cu arme, componente esenţiale Si 

munitii, In condiţiile prezentei legi. 

Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3 - Autoritatea competentă 

(1) Poliţia Română este autoritatea competentă care 
exercită controlul privind delinerea, portul şi folosirea 
armelor, componentelor esenţiale şi muniliilor, destinate 
uzului civil, precum şi cu privire la opera/iunile efectuate 
cu acestea, în condiliile prezentei legi. 
(2) Se desemnează Direcţia Arme, Explozivi şi Substante 
Periculoase din cadrul Inspeetoratului General al 
Poliţiei Romăne ca punt national focal pentru 
realizarea cooperării şi schimbului reciproc de date cu 
statele membre, in ceea ce priveşte controalele 
desj?íşurate şi operaţiunile efectuate cu arme, 
componente esenţiale şi muniţii aferente acestora, 
destinate uzului civil, in conform itate cu prevederile 
Directivei de punere in aplicare (UE) 2019/69 a 
Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a 
specificatiilor telhnice pentru armele de alarmă şt de 
semnalizare in temeiul Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul achizitionării şt detinerii de 
arme, precum şi ca autoritate centrală in sensul 
prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 
2019/686 al Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a 

Prin prezenta propunere se introduce suplimentar 
sintagma „destinate uzului civil" în vederea delimitării 

în mod expres a competenţelor Poliţiei Române. 
Se impune desemnarea Direcpei Arme, Explozivi şi 

Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General 
al Poliţiei Române ca autoritate centrală In sensul 
prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 
2019/686. 
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modalităţilor detaliate prevăzute de Directiva 
91/477/CEE a Consiliului pentru schimbul sistematiq 
prin mjloace electronice, de informa/ii referitoare la 
transferul de arme de foc in interiorul Uniunit." 

5. 

După articolul 5 se introduce un non articol, articolul 
51, cu următorul cuprins: 
„Art. 51 — Regimul juridic al armelor de autoapărare 

special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, 
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 condiţiilor prevăzute la art. 8 1, însojit de o 
traducere autorizată in 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 
condiţiilor prevăzute la art. 8', însoţit de o traducere 
autorizată în limba română, dacă este cazul. 
(3) Pentru obţinerea certificatului care să ateste 
îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 81, 
în cazul scoaterii de pe teritoriul României, potrivit alin. 
(1), sau al introducerit pe piaţă, potrivit alin. (2), 
armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice 
autorizate să deţină arme de autoapărare special 

Propunerea are la bază necesitatea asigurării că, anterior 
atât introducerii/scoaterii armelor de autoapărare special 
confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau 
de neutralizare, a armelor de alarmă şi a armelor de 
semnalizare pe/de pe teritoriul României, cât şi 

introducerii pe piaţă a armelor în cauză, produse pe 
teritoriul României, armele respective respectă 

specificaţiile tehnice stabilite de Directiva de punere în 
aplicare (UE) 2019/69. 
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor stabileşte în cuprinsul prevederilor art. 2 mai 
multe categorii de arme, printre care se află şi armele de 
autoapărare, prevăzute la punctul III poziţia 3 al 
articolului in cauză, acestea fund definite ca arme 
neletale scurte, special confecţionate pentru a 
împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare şi 

proiectile din cauciue, in scop de autoapărare. 

Prin Legea nr. 196/2019 s-a introdus la articolul 2 
punctul III, subpunctul 17, ce defineşte armele de alarmă 

şi armele de semnalizare ca hind dispozitive care sunt 
proiectate numai pentru a trage gloanţe oarbe sau cartuşe 

pirotelmice de semnalizare sau pentru a expulza 
substanţe iritante sau alte substanţe active, care 
îndeplinesc condiţiile de siguranţă a tragerii şi prezintă 

garanţia că nu pot fi transformate pentru a expulza o 
alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui 
combustibil de propulsie. 
Legea nr. 295/2004 stabileşte criterii diferite pentru 
autorizarea deţinerii celor două categorii de arme, după 

cum urmează: 

- armele de autoapărare sunt prevăzute in categoria C 
din anexa la Legea nr. 295/2004, Bind incadrate in confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau 

de neutralizare, arme de alarmă şi arme de semnafizare 
pot transfera temporar armele respective pe teritoriul 
oricărui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului 

Economic European sau al Confederaţiei Elveiiene pe 
care se află un banc de probe acreditat de Comisia 

categoria armelor neletale supuse autorizărli (C.4. - 
armele scurte - pistol sau revolver - confecţionate special 
pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze 
nocive, iritante sau de neutralizare); 
- armele de alarmă şi armele de semnalizare sunt 

3/13 



Internaţională Permanentă pentru Identifrcarea Armelor 
de Calibru Mic, în condiţiile prevăzute la art. 121." 

prevăzute in categoria D din anexa la Legea nr. 
295/2004, find încadrate în categoria armelor neletale 
supuse notificărff (1).2. - pistoalele de semnalizare). 
Întrucât, in unele cazuri, caracteristicile tehnice ale celor 
două tipuri de arme se suprapun, diferenţa fund stabilită 

doar de tipul munitiei folosite, se impune ca şi armele de 
autoapărare ce sunt special confectionate pentru a 
împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare să 

îndeplinească specificaţiile tehnice stabilite de Directiva 
(UE) 69/2019, astfel încât să nu poată fi modificate cu 
ajutorul unor unelte obişnuite nici să arunce, nici să poată 

fi transformate de aşa manieră încât să arunce, o alică, un 
glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibit de 
propulsie. 
În context, se instituie obligativitatea obţinerii 

certificatului emis un banc de probe acreditat de Comisia 
Intemaţională Permanentă pentru Identificarea Armelor 
de Calibru Mic, document care atestă că armele in cauză 

îndeplinesc cumulativ specificaţtite tehnice aferente. 

6 

Art. 8' - 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) Penn garantarea faptului că armele de 
autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia gaze 
nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă şi 

Textul propus asigură transpunerea prevederilor Anexei 
la Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69. 

armele de semnalizare nu pot fi transformate pentru a 
expulza o alice, un glonţ sau un proiectil, prin acţiunea 

unui combustibil de propulsie, trebuie să fie indeplinite 
următoarele cerinţe de ordin tebnic: 

a) să fie in 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 
in interiorul armei, care să împiedice tragerea cu cartuşe 

încărcate cu una sau mai multe alice on unul sau mai 
multe gloanţe 

on 

proiectile solide; 
c) să fie concepute pentru un cartuş care ftgurează 

şi respectă dimensiunile şi standardele indicate in Tabelul 
nr. VIII din Tabelele cu dimensiuni pentm cartuşe şi 

camere stabilite de către Comisia intematională 
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permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, 
in 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 foe; 

t) înlăturarea sau modificarea ţevilor să determine 
distrugerea şi deteriorarea semnificativă a acestora; 

g) atât camera cartuşului, cât şi ţeava trebuie să fie 
deplasate, înclinate sau decalate, astfel încât să împiedice 
ca armele să fie încărcate cu muniţie sau să tragă 

muniţie; 

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 once 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.(1) 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, at armelor de alarmă 

şi al armelor de semnalizare a căror ţeavă nu depăşeşte 

30 cm sau a căror lungime totală nu depăşeşte 60 cm; 
b) pe eel puiin o treime din lungimea ţevii, in cazul 

celorlalte arme 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 in acelaşi timp 
expulzarea gazelor prin orificiile de evacuare. 
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b) să He permanente şi să nu poată fi înlăturate fără 

distragerea 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 He fabricate în întregime dintr-un material 
rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare sau 
once 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 He expulzate din dispozitiv; 

d) să fie concepute astfel încât să împiedice crearea 
sau lărgirea unui orificiu in ţeavă, de-a lungul axei sale; 

e) să fie concepute astfel încât să împiedice 
înlăturarea ţevii, cu excepţia cazului în care spaţiul 

aferent cadrului si 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 Ii utilizată pentru a constitui baza unei 
arme de foc izră 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 in întregime dintr-un 
material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare 

sau once 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) In 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 He îngustate pentru a se 
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asigura faptul că gloanţele sunt blocate în camera 
cilindrului şi să fie deplasate in raport cu camera 
cilindrului " 

7

Art. 9 - (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. 

La articolul 9, aliueatul (5) 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 şj cluburile sportive afiliate 

Modificarea aim . (5) are drept scop stabilirea in concret a 
posibilităţii muzeelor de a procura şi deţine arme de foc 
şj încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, 

precum şi a posibilităţii colecţionarilor de arme, 
poligoanelor autorizate, federaţiilor naţionale cu ramura 
de tir şi cluburilor sportive afiliate acestora de a procura 

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 in condiţiile legii." 

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 in 
condiţiile legii. 
Astfel pe lângă operapiunea de procurare, este menţionată 

şi cea de deţinere, pentru a acoperi ambele operaţiuni ce 
pot ft realizate de către muzee, respectiv de către 

colecţionarii de arme, poligoanele autorizate, federaţiile 

naţionale Cu ramura de fir şi cluburile sportive afiliate 
acestora, astfel cum este prevăzut şj în cuprinsul 
Directivei 91/477/CEE. 

8. 

La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 
„(6) Armurierii autorizaţi pot efectua operaţiuni de 
comercializare a armelor şi încărcătoarelor din categoria 
A pct. 6 şi 7 din anexă, aflate pe teritoriul României." 

Această soluţie normativă se impune in contextul în care 
pentru realizarea schimbului de proprietate a armelor şi 

încărcătoarelor din categoria A pct. 6 şi 7 între actualii 
deţinători ai acestora şi muzee, colecţionari de arme, 
poligoane autorizate, federaţii naţionale cu ramura de tir 
şi cluburi sportive, este necesară acordarea dreptului 
armurierilor autorizaţi de a efectua operaţiuni de 
comercializare a acestor tipuri de arme, astfel încât să fie 
respectate şi prevederile art. 99 şi următoarele din Legea 
nr. 295/2004. Astfel, conform cadrului legal în vigoare, 
pentru realizarea schimbului de proprietate a armelor, 
deţinătorii acestora trebuie să se prezinte la un armurier 
autorizat care să înregistreze operaţiunea de 
comercializare. 

9 • 

Art. 89. - Condiţiile pe care trebuie să le îndeplincască 
armele, componentele esenţiale şi muniţiile pentru a 
putea Iideţinute sau comercializate 
(1) Armele prevăzute in categoriile A-C şi categoria D 
pct. 1-3 din anexă, componentele esenţiale şi muniţiile 

corespunzătoare, fabricate pe teritoriul României, pot fi 

Art. 89. - Condiţjile pe care trebuie să le îndeplinească 
armele, componentele esenţiale şi muniţiile pentru a 
putea ft deţinute sau comercializate 
(1) Armele prevăzute in categoriile A-C şi categoria D 
pct. 1, 4 şi 5 din anexă, componentele esenţiale şi 
muniţiile corespunzătoare, fabricate pe teritoriul 

Modificarea alin. (1) şi (2) din cuprinsul art. 89 se 
impune jn contextul in care anexa ]a proiect a fost 
restructurată, jar denumirile armelor prevăzute la 
punctele 2 şi 3 din Categoria D an fost înlocuite. Astfel, 
la punctele 2 şi 3, in locul pistoalelor de semnalizare şi a 
celor de start, folosite in competiţiile sportive, se 
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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 in Registrul Naţional al 
Armelor. 
(2) Armele prevăzute in categoriile A-C şi categoria D 
pct. 1-3 din anexă, componentele esenţiale şi muniţiile 

corespunzătoare, fabricate in afara teritoriului României, 
introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate 
sau, după caz, deţinute de persoane fizice on junidice 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 in utilizare. 

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 in utilizare; 

regăsesc arbaletele şi armele vechi, arme cu alte 
caracteristici şi condiţii decât cele anterior menţionate. În 
acest context, trimiterea la punctele 2 şi 3 din cuprinsul 
Legii nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a fost modificată in consecinţă. 

c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al 
Armelor. 
(2) Armele prevăzute in categoriile A-C şi categoria D 
pct. 1, 4 şi 5 din anexă, componentele esenţiale şi 

muniţiile corespunzătoare, fabricate in afara teritoriului 
României, introduse pe teritoriul României, pot fi
comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice 

on 

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 in utilizare. 

10 

Art. 90. - Marcarea armelor şi muniţiilor 

(1) Anmurierii care produc, transferă, exportă sau importă 

pe/de pe teritoriul României anme, componente esenţiale 

sau muniţii dintre cele prevăzute in 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 

La articolul 90, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
,,Art. 90 
Marcarea armelor şi munitiilor 
(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 in categoriile A - C şi categoria D pct. 1, 4 
Si 5 din anexă au obligaţia să aplice pe arme, componente 
esenţiale, muniţii şi pachete de muniţii marcaje unice, 
clare şi permanente destinate identificării şi unmăririi 

acestora sau, după caz, să se asigure că an fost realizate, 
în mod cumulativ, pentru once 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. 

Modificarea se impune in contextul restructurării anexei 
la proiectul de lege. Astfel, având în vedere că armele 
prevăzute la punctele 2 şi 3 din anexa ]a Legea nr. 
295/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, au fost înlocuite Cu alte arme, care nu mai 
necesită marcarea, referirile din proiectul de lege la 
punctele 2 şi 3 din Categoria D au fost înlocuite cu 
referiri la arme care impun marcarea. 

fost realizate, in mod cumulativ, pentru once armă, 

componentă eseniială, muniţie sau pachet de muniţii, la 
momentul introducerii pe piaţă, următoarele operaţiuni: 

a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, clan 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 in 
Uniunea Europeană. 
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La articolu190, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (11), 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- C şi 

categoria D pct. 1, 4 şi 5 din anexă, persoanele fizice au 
obligaţia să se asigure că acestea sunt prevăzute cu 
marcaje unice, clare şi permanente destinate identificării 

şi urmăririi, la data solicitării acordului prealabil sau, 
după caz, a avizului de import." • 

(2) Marcajul unic pentru arma asamblată trebuie să 

indice: 
a) denumirea producătorului sau a mărcii; 

b) ţara sau locul fabricării; 

c) seria şi, după caz, anul de fabricaţie, dacă acesta nu 
face parte din numărul de serie, şi modelul, dacă este 
posibil. 
(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe toate 
componentele esenţiale ale armei de foc. În cazul în care 
o componentă esenţială este prea mică pentru a ft 
marcată în conformitate Cu prezentul articol, aceasta este 
marcată cel puţin cu un număr de serie sau un cod 
alfanumeric sau digital. 

La articolul 90, după alineatul (3) se introduc cinci 
noi alineate, alineatele (31)-(35), Cu următorul cuprins: 
(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 ft Textul propus asigură transpunerea prevederilor Anexei 
marcate conform prezentului articol, se poate utiliza o 
dimensiune mai mică a caracterelor. 

la Directiva de punere in aplicare WE) 2019/68. 

(32) 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 ti înlăturată cu uşurinţă sau imediat, 
Si 

b) înlăturarea plăcii să determine distrugerea unei părţi a 
cadrului sau a recuperatorului. 
(33) Penn marcarea armelor sau a componentelor 
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(4) Marcajul aplicat pe pachete de muniţij trebuie să 

indice: 
a) denumirea producătorului sau a mărcjj; 

b) numărul de identificare a lotului; 
c) calibrul; 
d) tipul de muniţie. 

(5) Marcajul aplicat pe muniţie trebuie să cuprindă 

elementele prevăzute la alin. (4) lit, a), c) şi d). 

esenţiale ale acestora, alfabetul utilizat trebuie să fie 
latin, jar sistemul numeric utilizat poate fi arab sau 
roman. 
(34) Armurierji sau intermediarii care importă sau 
transfer ă arme şi componente esenţiale în Romania, 
marcate cu caractere diferite de cele specifrce alfabetului 
şi sistemelor numerice prevăzute la aljn. (33), au 
obligaţia să procedeze la marcarea acestora conform 
prezentului articol, până la momentul introducerii pe 
piaţă. 

(35) In vederea obţinerii acordului prealabil sau, după 

caz, a avizului de import, persoanele fizice care 
intenţionează să procure arme şj componente esenţiale 

din afara teritoriului României, marcate cu caractere 
diferite de cele specifice alfabetului şi sistemelor 
numerice prevăzute la aljn. (33), au obligaţia să se asigure 
că acestea sunt marcate conform prezentului articol. 

_ 

11. 
Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta 
lege. 

12 

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrărji in 
vigoare a acestei legi, România, prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei 
Europene datele de contact ale punctului focal naţional 

prevăzut la art. 3 am . (2) din Legea nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţulor, republicată, cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta lege. 

13. 

Art. III. - (1) În termen de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate să 

depnă arme neletale, dintre cele prevăzute in categoria D, 
pct. 2 şi 3 din anexa la Legea m. 295/2004, republicată, 
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cu modificările şi completările ulterioare, an obligalia de 
a se prezenta la organul de polilie care le are în evidenlă, 

in vederea: 
a) înscrierii arme9/lor din certificatul de deţinător în 
permisut de armă, in cazul celor care posedă un 
asemenea document; 
b) oblinerii permisului de armă, in cazul celor care nu 
posedă un asemenea de document, cu respectarea 
condiţiilor stabilite de Legea nr. 295/2004, republicată, 

Cu modificările şi completările ulterloare, referitoare in 
autorizarea portului şi folosirii armelor neletale din 
categoria celor supuse autorizării. 

(2) La împlinirea termenului stabIlit la alin. (1), 
certificatele de delinător ale posesorilor armelor neletale 
prevăzute in categoria D, pct. 2 şi 3 din anexa la Legea 
m. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care nu şi-au îndeplinit obligaliile prevăzute la 
alin. (1), conferă titularilor exclusiv dreptul de a deline 
armele respective la adresa înscrisă in 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 pănă cel târziu la 
data expirării valabilităţii vizei certificatului de delinător, 

să se prezinte la organul de polilie care le are in evidenlă, 

in vederea: 
a) înscrierii armei/1or din certificatul de delinător in 
autorizaţia de folosire, in cazul celor care posedă un 
asemenea document; 
b) oblinerii autorizapei de folosire, in 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. 

14. Art. IV. - (1) Armele din categoria D pct. 1, 4 şi 5 din 
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anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modiftcările 

şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin 
prezenta lege, componentele esenţuale 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 in vigoare a acesteia, pot Ii achiziţionate, vândute 
sau folosite exclusiv pe teritoriul României. 
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alun. (1), armele din 
categoria D pct. 1, 4 şi 5 din anexa la Legea nr. 
295/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta loge, 
componentele esenţiale şi muniţuule aferente acestora pot 
fi transferate de pe teritoriul României pe teritoriul unui 
alt stat membru sau exportate, începând cu data intrăruu in 
vigoare a prezentei legi, doar după marcarea acestora în 
condiţiile Legii nr. 295/2004, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin 
prezenta loge." 

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 in România până ]a 
data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi 
achiziţionate, vândute, deţinute sau folosite exclusuv pe 
teritoriul României. 
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile aim . (1), începând cu 
data intrării in 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 ft exportate sau transferate de 
PC teritoriul României pe teritoriul unui alt stat membru 
doar după obţinerea in prealabit a unui certificat emus de 
un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a 
condiţiulor prevăzute la art. 8' din Legea nr. 295/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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inelusiv cu cele aduse prin prezenta lege, însolit de o 
traducere autorizată în limba română, dacă este cazul. " 

15. 

Prezenta lege transpune: 
- Directiva de punere in aplicare (UE) 2019/68 a 
Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a 
specificaţiilor telmice pentru marcajul armelor de foe şi 

al componentelor lor esenpale în temeiul Directivei 
91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării 

şi depnerii de arme, publicată hi Jumalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, m. 15 din 17 ianuarie 2019; 

Directiva de punere in aplicare (UE) 2019/69 a 
Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a 
specificaţiilor tehnice pentru armele de alarmă şi de 
semnalizare in temeiul Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de 
arme, publicată in Jurnalul Ofrcial al Uniunii Europene, 
seria L, m. 15 din 17 ianuarie 2019. 
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