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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 
Nr.  4c-11/1612/2013 

 COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ     
ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
            Nr. 4c-12/454/2013 
                       
                 PL-x 673/2013 

   
   

RAPORT COMUN 
asupra 

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

privind regimul armelor şi muniţiilor 

 
În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, 
trimis cu adresa nr. P.Lx-673 din 23 decembrie 2013 şi înregistrat sub nr. 4c-12/454 din 24.12. 2013 la Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi cu adresa nr. PL-x 673 din 23 decembrie 2013 şi înregistrat cu nr.4c-
11/1612 din 27 decembrie 2013 la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 17 decembrie 2013, 
în condiţiile art. 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, Republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 alineatele (1) şi (5) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 557 
din 17.06.2013. 

Guvernul, în punctul de vedere transmis sub nr. 1878 din 14.10.2013, susţine adoptarea sub rezerva însuşirii 
observaţiilor de la punctul II. Un nou punct de vedere al Guvernului a fost transmis prin adresa DPSG nr. 
1616/08.10.2015 prin care sunt formulate observaţii şi amendamente. 

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor, în scopul instituirii unui control sporit în ceea ce priveşte deţinerea armelor. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, membrii Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege în şedinţe succesive.  

La dezbateri au participat, pe parcursul dezbaterilor, în calitate de invitaţi, domnul secretar de stat Bodgan 
Tohăneanu secretar de stat din Ministerului Afacerilor Interne, domnul chestor Marinescu Nicolae, directorul Direcţiei Arme şi 
Muniţii din cadrul IGPR şi domnul comisar şef Dan Cozgârea, şef serviciu arme, IGPR . 

De asemenea, pe parcursul dezbaterilor au fost invitaţi reprezentanţi ai ONG-urilor interesate din domeniu. 
La lucrări au fost prezenţi, din totalul de 26 de deputaţi, 20 de membri ai Comisiei. 
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu  unanimitate de voturi, întocmirea unui Raport preliminar cu 

amendamente ce a fost înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. În aceeaşi şedinţa, membrii comisiei au 
hotărât respingerea iniţiativelor legislative cu acelaşi obiect, respectiv Plx- 637/3013, Plx-118/2015 şi Plx-
206/2015, conţinutul acestora fiind preluat sau respins, după caz, în cadrul actualului proiect de lege de 
modificare şi completare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data 28 septembrie 2015 şi a 
decis cu majoritate de voturi să retrimită Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională un raport preliminar 
de adoptare, cu amendamentele din Anexa la raport. 

Cele două comisii sesizate în fond au hotărât în şedinţa din 3 noiembrie 2015, cu majoritate de voturi, să  propună 
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor, cu amendamentele admise prevăzute în anexa la Raport, precum şi 
respingerea iniţiativelor legislative cu acelaşi obiect, respectiv Plx- 637/3013, Plx-118/2015 şi Plx-206/2015. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi Raportul preliminar II asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor, cu adresa nr.4c-11/1612 din 9 noiembrie 2015, cu amendamentele admise 
din Anexa la raport. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a aprobat în integralitatea sa Raportul preliminar II privind  proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, transmis de 
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Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu majoritate de voturi, în şedinţa din ziua de 10 noiembrie 
2015. 

La lucrări au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 La şedinţă a participat, în calitate de invitat, domnul chestor Marinescu Nicolae, directorul Direcţiei Arme şi Muniţii din 
cadrul IGPR. 

Comisiile sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să  propună Plenului Camerei Deputaţilor un raport 
comun de adoptare a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul 
armelor şi muniţiilor, cu amendamentele admise prevăzute în anexa la Raport, precum şi respingerea 
iniţiativelor legislative cu acelaşi obiect, respectiv Plx- 637/3013, Plx-118/2015 şi Plx-206/2015. 
 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
                            VICEPREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 
      CIPRIAN NICOLAE NICA                                      ION MOCIOALCĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari,           Avizat,    
         
Rodica Penescu            Şef serviciu    
              Ciprian Bucur 
George Cucu 
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                 PLX – 673/2013  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
 
 
Nr. 
crt. 

Textul Legii nr. 295/2004 în 
vigoare 

                Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţie/ OBS. 

1.  LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor 
 

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

pt. corectitudinea 
exprimării 
 

2.  Art. I .- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor 
şi muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, 
republicată, cu modificările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

Art. I .- Legea nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 
2014, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

pt. acurateţea 
referinţei  
 

3.       1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc 
două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 
         (11) Posesorii de arme letale şi neletale 
supuse autorizării sunt obligaţi să se supună 
examenului psihologic şi/sau medical, la solicitarea 
expresă a structurilor de poliţie competente, în 
situaţia în care acestea constată motivat că există 
indicii comportamentale temeinice care ar putea 
reclama necesitatea examinării psihologice şi 
medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a 
deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi 
muniţii letale sau neletale supuse autorizării. 
 
 

        
 (1²) Posesorii de arme letale şi neletale supuse 
autorizării sunt obligaţi să se supună examenului 
psihologic şi/sau medical, la recomandarea expresă a 

     1. La articolul 7, după alineatul (1) 
se introduc două noi alineate, alineatele 
(11) şi (12), cu următorul cuprins: 
“(11) Deţinătorii de arme letale şi 
neletale supuse autorizării sunt obligaţi 
să se supună examenului psihologic 
şi/sau medical, la solicitarea expresă a 
structurilor de poliţie competente, în 
situaţia în care acestea constată motivat 
că există indicii comportamentale 
temeinice care ar putea reclama 
necesitatea examinării psihologice şi 
medicale, în vederea menţinerii 
autorizării pentru a deţine sau, după caz, 
a purta şi a folosi arme şi muniţii letale 
sau neletale supuse autorizării. 
(12) Deţinătorii de arme letale şi neletale 
supuse autorizării sunt obligaţi să se 
supună examenului psihologic şi/sau 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
concordanţa cu 
denumirea din 
titlul marginal al 
articolului 
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medicului şi/sau a psihologului, în situaţia în care în 
urma examenelor sau intervenţiilor 
medicale/psihologice curente constată indicii 
comportamentale temeinice care ar putea reclama 
necesitatea examinării psihologice şi medicale, în 
vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, 
după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau 
neletale supuse autorizării. 

medical, la recomandarea expresă a 
medicului şi/sau a psihologului, adresată 
autorităţii competente, în situaţia în care 
în urma examenelor sau intervenţiilor 
medicale/psihologice curente constată 
indicii comportamentale temeinice care ar 
putea reclama necesitatea examinării 
psihologice şi medicale, în vederea 
menţinerii autorizării pentru a deţine sau, 
după caz, a purta şi a folosi arme şi 
muniţii letale sau neletale supuse 
autorizării.” 

  4.  
 
 
a) demnitarii, magistraţii, 
diplomaţii, militarii şi poliţiştii, 
pe perioada cât sunt în activitate 
şi după încetarea activităţii, 
pensionare, trecerea în rezervă 
sau retragere, după caz, cu 
excepţia situaţiei în care aceştia 
şi-au pierdut calitatea din 
motive imputabile lor; 
b)persoanele prevăzute de lege, 
care îndeplinesc o funcţie ce 
implică exerciţiul autorităţii 
publice, pe perioada în care au 
această calitate, cu excepţia 
personalului de pază din cadrul 
societăţilor specializate de pază; 
 
 
4) Sportivii de tir categoria I ori 
membri ai loturilor naţionale 

  2. La articolul 13, literele a) şi b) ale alineatului 
(2) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
a) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi 
poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate; 
 
 
 
 
 
 
 
b)  persoanele menţionate la lit. a), pot procura, 
purta şi folosi arme  de apărare şi pază  pe o 
perioadă de până la 10 ani după încetarea activităţii, 
pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după 
caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut 
calitatea din motive imputabile lor. 
 
 
 

_____ 
 

  2. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
a) Se elimină  
Autor: deputat Roman Cristian 
 
 
 
 
 
 
b) Se elimină 
 
Autor: deputat Roman Cristian 
 
 
 
 
 
 
“(4) Sportivii de tir categoria I, membrii 
loturilor naţionale sau olimpice, 

 
Se revine la textul 
iniţial al legii 
avându-se în 
vedere că 
activitatea 
respectivelor 
categorii de 
demnitari justifică 
necesitatea 
acordării acestui 
drept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesar ca 
antrenorii si 
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sau olimpice, pe perioada cât 
sunt în activitate, precum şi 
antrenorii şi instructorii în 
poligonul de tragere pot procura 
numai arme de tir, cu excepţia 
situaţiei în care aceştia şi-au 
pierdut calitatea din motive 
imputabile lor. 
(5) Colecţionarii de arme pot 
procura numai arme de colecţie, 
cu excepţia celor prevăzute în 
categoria B pct. 7 din anexă, 
proiectate după anul 1945, în 
condiţiile stabilite în normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Colecţionarii de arme pot procura numai arme de 
colecţie, cu excepţia celor prevăzute în categoria B 
pct. 7 din anexă, fabricate după anul 1938, în 
condiţiile stabilite în normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.  
 

antrenorii şi instructorii în poligonul 
de tragere, pot procura pe perioada cât 
sunt în activitate numai arme de tir, cu 
excepţia situaţiei în care aceştia şi-au 
pierdut calitatea din motive imputabile 
lor. 
 

Autor: Comisia pentru apărare 
 

(5) Colecţionarii de arme pot procura 
numai arme de colecţie, fără muniţia 
aferentă, cu excepţia celor prevăzute în 
categoria B pct. 7 din anexă, proiectate 
după anul 1945, în condiţiile stabilite în 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi.” 
 

Autor: Comisia pentru apărare 

instructorii de tir 
să poată procura 
arme doar pe 
perioada cât sunt 
în activitate. 
 
 
 
 
Nu se justifică 
deţinerea de 
muniţie pentru 
armele de colecţie. 

5.        3. La articolul 14 alineatul (1) după litera b) se 
introduce o nouă literă, lit. b1), cu următorul 
cuprins:  
b1) - prezintă un document din care să rezulte 
necesitatea deţinerii sau, după caz, a portului şi 
folosirii armei, eliberată de instituţia la care 
persoana este sau a fost angajată, în cazul armelor de 
apărare şi pază; 

Se elimină 
 
 
Se elimină 

 
Un asemenea 
document este 
subiectiv si, în 
consecinţă, 
nerelevant. 
 

6.  
Art. 14 

c) nu au fost condamnate, 
prin hotărâre 
judecătorească rămasă 
definitivă, la pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă sau 
pedeapsa închisorii mai 
mare de un an, pentru 
infracţiuni comise cu 
intenţie ori pentru 

 
 

_____ 

3. La articolul 14 alineatul (1), literele 
c) şi d), precum şi alineatul (4) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„c) nu au fost condamnate, prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, la 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau 
pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu 
executare, pentru infracţiuni comise cu 
intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute 
de prezenta lege; 

 
S-a considerat 
necesară 
precizarea 
concretă a 
articolelor din 
Codul Penal, 
pentru un plus de 
precizie. 
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infracţiuni prevăzute de 
prezenta lege; 

d) nu sunt inculpate în 
cauze penale pentru 
fapte săvârşite cu 
intenţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Soluţia prevăzută la alin. (3) 
este supusă controlului 
judecătoresc, potrivit Legii 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi poate 
fi atacată în termen de 15 zile 
de la data la care a fost adusă 
la cunoştinţa solicitantului. 

d) nu sunt inculpate în cauze penale 
pentru fapte săvârşite cu intenţie, 
prevăzute de Codul penal, Partea 
specială, titlurile I, II, III,  X, XI, XII şi  
art. 269, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 
342, 346, 348, 369,  371, 375, 381, 383, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi de Legea nr. 
143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare;” 
 
Autori: deputat Ciprian Nica, deputat 
Mihai Weber. 
……………………………………….. 
„(4) Soluţia prevăzută la alin. (3) este 
supusă controlului judecătoresc, potrivit 
Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
Autor: Comisia pentru apărare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizarea privind 
termenul este 
redundantă. 

7.  4.   La articolul 14, după alineatul (4) se introduc 
două noi alineate,  alin. (5) şi (6), cu următorul 
cuprins : 
(5) Unităţile psihologice certificate în condiţiile Legii 
nr. 213/2004 şi unităţile medicale autorizate sunt 
obligate să păstreze evidenţa examinărilor în registre 
speciale şi să transmită Inspectoratului General al 
Poliţiei Române în termen de 24 de ore rezultatul 
examinărilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor 

4. La articolul 14, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat,  alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
“(5) Unităţile psihologice certificate în 
condiţiile Legii nr. 213/2004 privind 
exercitarea profesiei de psiholog cu  
drept de liberă practică, înfiin�area, 
organizarea şi func�ionarea Colegiului 
Psihologilor din Romania, cu 

 
 
 
 
Redarea titlului 
legii în întregime, 
cf. normelor de 
tehnică legislativă. 
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prevăzute la alin. (1) lit. e), în situaţia în care au fost 
emise recomandări de reexaminare sau avizul de 
inaptitudine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Modalităţile şi condiţiile în care se realizează 
comunicările prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin 
protocol comun încheiat între Inspectoratul General 
al Poliţiei Române, Ministerul Sănătăţii şi Colegiul 
Psihologilor din România, în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoarea a prezentei legi. 

modificările ulterioare, şi unităţile 
medicale autorizate sunt obligate să 
păstreze evidenţa examinărilor în registre 
speciale şi să transmită Inspectoratului 
General al Poliţiei Române, în termen de 
până la 5 zile, rezultatul examinărilor cu 
privire la îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. e), în situaţia în 
care au fost emise recomandări de 
reexaminare sau avizul de inaptitudine.” 
 
se elimină 
 
Autor: Comisia pentru apărare 

 
 
Termenul se 
modifică la 5 zile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se consideră 
necesară o 
precizare expresă 
în lege. 

  8.  
Art. 15: Cantitatea de arme 
pentru care se poate acorda 
autorizaţia de procurare 
(1) Persoanele prevăzute la art. 
13 alin. (2)-(5), care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 14 
alin. (1), pot fi autorizate să 
procure arme, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor 
art. 23 în ceea ce priveşte scopul 
pentru care solicită autorizarea, 
după cum urmează: 
a)cel mult două arme de apărare 
şi pază; 
b)un număr nelimitat de arme, 
dintre cele prevăzute la art. 13 
alin. (3)-(5), din România şi cel 

5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“Cantitatea de arme pentru care se poate acorda 
autorizaţia de procurare” 
 

 Art. 15. - (1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) 
- (5), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 
alin. (1), pot fi autorizate să procure arme din 
România, cu aplicarea corespunzătoare a 
prevederilor art. 23 în ceea ce priveşte scopul pentru 
care solicită autorizarea, după cum urmează: 
    a) cel mult două arme de apărare şi pază; 
    b) un număr nelimitat de arme, dintre cele 
prevăzute la art. 13 alin. (3) - (5); 
(2) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) - (5) pot 
procura şi transporta prin mijloace proprii, din afara 
teritoriului României, cel mult două arme, pentru 
fiecare călătorie a solicitantului. 

5. nemodificat  
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mult câte două arme din afara 
teritoriului României, pentru 
fiecare călătorie a solicitantului. 
(2) Persoanele prevăzute la art. 
13 alin. (3)-(5) pot procura din 
afara teritoriului României arme 
corespunzătoare categoriei din 
care fac parte, într-o cantitate 
mai mare decât cea prevăzută la 
alin. (1) lit. b), numai prin 
intermediul armurierilor şi 
intermediarilor autorizaţi să 
comercializeze arme. 

(3) Transportul unui număr mai mare de arme sau în 
alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2) este 
permis numai prin intermediul unui armurier sau 
intermediar autorizat. 

9. Art. 25: Valabilitatea 
permisului de armă 
 
(1)Permisul de armă are o 
valabilitate de 5 ani, termen care 
se calculează de la data 
eliberării sau, după caz, de la 
data ultimei prelungiri. 
 
 
(3) Valabilitatea permisului de 
armă se prelungeşte de către 
autoritatea competentă pentru o 
perioadă de 5 ani, dacă titularul 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi 
i), iar armele destinate folosirii 
în condiţiile prezentei legi au 
efectuată inspecţia tehnică 
periodică. 

  6. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
(1) Permisul de armă are o valabilitate de 3 ani, 
termen care se calculează de la data eliberării sau, 
după caz, de la data ultimei prelungiri. 
...................................................................... 
 
 
 
(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte 
de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 
3 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art. 14 alin. (1) lit. c) - f), h) şi i). 
 
 
 
 

6. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
“Art. 25. - (1) Permisul de armă are o 
valabilitate de 5 ani, termen care se 
calculează de la data eliberării sau, după 
caz, de la data ultimei prelungiri, 
exceptând perioada de suspendare. 
Autor: Comisia pentru apărare 
……………………………………………… 
(3) Valabilitatea permisului de armă se 
prelungeşte de către autoritatea 
competentă pentru o perioadă de 5 ani, 
dacă titularul îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi 
i) şi prezintă dovada efectuării  unei 
şedinţe de tragere anual, într-un 
poligon autorizat, cu excepţia 
posesorilor de arme de vânătoare. 
 Începând cu 6 luni înainte de 
expirarea valabilităţii permisului de 
armă este obligatorie notificarea 

 
 
 
Se revine la durata 
iniţială a 
valabilităţii 
permisului. 
 
 
Este necesară 
efectuarea a minim 
două şedinţe de 
tragere anual 
având în vedere că 
mulţi deţinători nu 
au efectuat stagiul 
militar. 
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titularului la adresa din permisul de 
armă, dar nu mai târziu de 30 de zile 
înainte de data expirării valabilităţii 
permisului de armă.”  
 
Autor: deputat Ion Mocioalcă şi Mihai 
Weber  

 10.   ------------------------------------------------------ 
 

7. La articolul 27, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) şi 
(2) se referă la scopul pentru care s-a 
solicitat aceasta, traseul utilizat pentru 
transportul armelor, locul unde urmează a 
fi folosită arma şi termenul de valabilitate 
a autorizaţiei temporare de transport şi 
folosire a armei, precum şi cantitatea de 
muniţie ce poate fi folosită.” 
Autor: Comisia pentru apărare 

 
 
Este necesar ca în 
autorizaţie să se 
precizeze şi 
cantitatea de 
muniţie ce poate fi 
folosită. 
 

  11.  
 
 
 
b) nu se prezintă până la 
împlinirea termenului prevăzut 
la art. 25 alin. (1) pentru 
prelungirea valabilităţii 
permisului de armă; 
 
f) a pierdut din motive 
imputabile lui calitatea 
prevăzută la art. 13 alin. (3) şi 
(4) sau nu mai are calitatea 
prevăzută la art. 13 alin. (5), 
care a condiţionat acordarea 
dreptului de deţinere a armelor; 

7. La articolul 28 alineatul (1), literele b) şi f) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
 

b) nu se prezintă în termen de 6 luni de la data 
suspendării în condiţiile prevăzute la art. 28, alin. 2, 
lit. e) pentru prelungirea valabilităţii permisului de 
armă cu documentele prevăzute la art. 25, alin 3 şi 
dovada achitării sancţiunii contravenţionale; 
 
 f) a pierdut, din motive imputabile lui, calitatea 
prevăzută la art. 13 alin. (2) - (4) sau nu mai are 
calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a 
condiţionat acordarea dreptului de deţinere a 
armelor; 
 

8. La articolul 28 alineatul (1), litera f) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins 
 
b) se elimină 
 
 
 
 
…………………………………………………
f) nemodificat 
 
 
 
Autor: Comisia pentru apărare 
 

 
 
 
 
Cf, avizului 
Consiliului 
Legislativ, nu se 
poate aplica 
sancţiunea 
contravenţională. 
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 12.  8. La articolul 28, alineatul (1), după litera i) se 
introduce o nouă literă, lit. i1), cu următorul 
cuprins:  
i1)  refuză să se supună examenului psihologic şi/sau 
examenului medical în termen de 30 de zile de la 
data solicitării exprese a structurilor de poliţie 
competente şi/ sau recomandării de reexaminare 

9. La articolul 28 alineatul (1), după 
litera i) se introduce o nouă literă, 
litera j), cu următorul cuprins:  
 
j) text nemodificat 

nu are sens să se 
noteze cu indice, ci 
în continuare cu 
lit. j); 

  13.   9. La articolul 28 alineatul (2), după litera c) se 
introduc două noi litere, literele d) şi e), cu  
următorul cuprins: 
      d) există indicii comportamentale temeinice, 
care reclamă o examinare urgentă psihologică şi/sau 
medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei 
şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi 
muniţii letale;  
e) nu se prezintă până la împlinirea termenului 
prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea 
valabilităţii permisului de armă.  

10. La articolul 28 alineatul (2), după 
litera c) se introduce o nouă literă, 
litera d) cu următorul cuprins: 
 

d) nemodificat 
 
 
 

e) se elimină 

 

  14. Art. 37: Uzul de armă de 
vânătoare 
(1)Titularul dreptului de a purta 
şi folosi arme de vânătoare 
poate face uz de arma înscrisă în 
permisul de armă numai asupra 
vânatului pentru care a fost 
autorizat în condiţiile Legii 
nr. 407/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi pentru antrenament, în 
poligoanele autorizate în 
condiţiile legii. 

10. La articolul  37, alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

(1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de 
vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul 
de armă numai asupra vânatului pentru care a fost 
autorizat, precum şi pentru antrenament în 
poligoanele autorizate în condiţiile legii.  

11. nemodificat 
 
Art. 37. – (1) text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.   
…………………………………………………. 

12. La articolul 37, după alienantul (2) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(3) , cu următorul cuprins: 
“ (3) În cazul armelor de vânătoare 

Interdicţia 
modificărilor 
aduse armelor 
semiautomate este 
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semiautomate este interzisă 
schimbarea sau modificarea 
încărcătorului sau camerei cartuşului, 
astfel încât să permită transformarea 
în arme ale căror încărcător şi cameră 
pot ţine mai mult de 3 cartuşe.” 
 
Autor: Comisia pentru apărare 

o necesitare 
întrucât se 
modifică 
caracteristicile 
pentru care au fost 
autorizate. 

  16.  
 
Art. 42: Procurarea muniţiei 
de către titularii dreptului de 
port şi folosire a armelor 
letale 
(1) Titularii dreptului de a purta 
şi folosi arme de apărare şi pază, 
de vânătoare sau de tir pot 
procura de la armurierii 
autorizaţi numai muniţia 
aferentă armelor înscrise în 
permisul de armă. 
(2)Cantitatea de muniţie care 
poate fi deţinută de persoanele 
prevăzute la alin. (1) se înscrie 
în permisul de armă de către 
organul de poliţie care 
eliberează acest document, după 
cum urmează: 
a)pentru armele de apărare şi 
pază, cel mult 50 de cartuşe cu 
glonţ şi 50 de cartuşe fără 
proiectil, pentru câte o singură 
armă de fiecare calibru; 
b)pentru armele de vânătoare, 
cel mult 300 de cartuşe pentru 

11. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de 
deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor 
letale 
Art. 42. - (1) Titularii dreptului de deţinere, respectiv 
de port şi folosire a armelor letale pot procura de la 
armurierii autorizaţi numai muniţia aferentă armelor 
înscrise în permisul de armă. 
 (2) Cantitatea maximă de muniţie care poate fi 
deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se 
înscrie în permisul de armă de către organul de 
poliţie care eliberează acest document, după cum 
urmează: 
    a) în cazul armelor de apărare şi pază, 50 de 
cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru 
câte o singură armă de fiecare calibru; 
    b) în cazul armelor de vânătoare, 300 de cartuşe 
pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre 
cele pentru care are dreptul de port şi folosire; 
    c) în cazul armelor de tir, 500 de cartuşe pentru 
fiecare armă pentru care are dreptul de port şi 
folosire; 
 
 d) în cazul armelor de colecţie, precum şi în cazul 
celor pentru care s-a acordat un drept de deţinere, 25 
de cartuşe cu proiectil şi 50 de cartuşe fără proiectil, 

13. nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) în cazul armelor de tir, 1000 de cartuşe 
pentru fiecare armă pentru care are 
dreptul de port şi folosire; 
Amendament: deputat Ion Mocioalcă 
d) se elimină 
 
Autor: Comisia pentru apărare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică 
dreptul de deţinere 
a cartuşelor pentru 
armele de colecţie. 
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câte o singură armă de fiecare 
calibru, dintre cele pentru care 
are dreptul de port şi folosire; 
c)pentru armele de tir, cel mult 
500 de cartuşe pentru fiecare 
armă pentru care are dreptul de 
port şi folosire. 
(3)Persoanele care deţin arme 
de apărare şi pază pot purta 
asupra lor, în afara domiciliului 
sau reşedinţei unde este 
depozitată muniţia, cel mult 12 
cartuşe. 
(4)Este interzisă 
comercializarea sau înstrăinarea 
sub altă formă, precum şi 
deţinerea ori utilizarea de 
muniţie expirată sau degradată 
care, prin păstrare sau folosire, 
ar putea pune în pericol viaţa 
sau integritatea corporală a 
persoanelor. 

pentru o armă lungă sau pentru o armă scurtă, numai 
la locul de domiciliu sau reşedinţă înscrise în 
permisul de armă.  
    (3) Înscrierea menţiunilor corespunzătoare în 
permisul de armă cu privire la deţinerea muniţiei 
prevăzute la alin. (2) lit. d) se face de către organul 
de poliţie competent, la cererea colecţionarului sau 
deţinătorului. 
 
    (4) Persoanele care deţin arme de apărare şi pază 
pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau 
reşedinţei înscrise în permisul de armă, cel mult 12 
cartuşe. 
    (5) Este interzisă comercializarea sau înstrăinarea 
sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de 
muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau 
folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau 
integritatea corporală a persoanelor. 

 
 
 
(3) se elimină 
 
Autor: Comisia pentru apărare 
 
 
 
 (3) nemodificat 
 
 
 
(4) nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renumerotare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  17. Art. 43: Procurarea muniţiei 
de către colecţionarii de arme 

12 . Articolul 43 se abrogă.   14. nemodificat Corelare 
legislativă 

  18.  
 
 
 
 
 
 
 

 13. La articolul 44 alineatul (1), după litera c) se 
introduc două noi litere, lit. d) şi e), cu următorul 
cuprins: 
 
    d) există indicii comportamentale temeinice, care 
reclamă o examinare urgentă psihologică şi 
medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei 
şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi 
muniţii letale.  
    e) nu se prezintă până la împlinirea termenului 
prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea 

15. La articolul 44 alineatul (1), după 
litera c) se introduce o nouă literă, lit. 
d), cu următorul cuprins: 
 

d) nemodificat 
 
 
 
 

e) se elimină 
 

Indiciile 
comportamentale 
temeinice sunt de 
natură să impună o 
examinare 
psihologică şi 
medicală a 
posesorului de 
armă. 
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valabilităţii permisului de armă. 
 

Amendament: Comisia pentru apărare 

  19. Art. 45: Anularea dreptului de 
port şi folosire a armelor 
letale 
d) nu se prezintă până la 
împlinirea termenului prevăzut 
la art. 25 alin. (1) pentru 
prelungirea valabilităţii 
permisului de armă; 

 14. La articolul 45 alineatul (1), litera d) a se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
„d)  nu se prezintă în termen de 6 luni de la data 
suspendării în condiţiile prevăzute la art. 44, alin. 1, 
lit. e) pentru prelungirea valabilităţii permisului de 
armă cu documentele prevăzute la art. 25, alin 3 şi 
dovada achitării sancţiunii contravenţionale. 
 

Se elimină 
 
d) se elimină 
 

 
 
Cf. avizului Cons. 
Legislativ, nu se 
poate aplica 
măsura sancţiunii 
contravenţionale. 

  20. Art. 45 
 
 
 

 15. La articolul 45 alineatul (1), după litera h) se 
introduce o nouă literă, litera i), cu următorul 
cuprins:  
i)  nu se supune obligaţiei examinării psihologice 
şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data 
solicitării exprese a structurilor de poliţie competente 
şi/ sau recomandării de reexaminare. 

16. Nemodificat  

21.   
 

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

17. La articolul 52, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) şi 
alin. (2), art. 16-19, art. 21-23, art. 24 
alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 25-30, 
art. 35-40, art. 42 alin. (1), art. 44, 45, 
art. 50 şi, după caz, art. 51 se aplică în 
mod corespunzător şi persoanelor 
prevăzute la alin. (1).” 

Art. 43 a fost 
propus spre 
abrogare. 

  22. Art. 57 : Procurarea şi 
înstrăinarea armelor neletale 
(2) Persoanele fizice prevăzute 
la alin. (1) pot procura, în 
scopul deţinerii, respectiv al 
portului şi folosirii, cel mult 
două arme neletale de 
autoapărare şi un număr 
nelimitat de arme de tir sportiv 

16. La articolul  57, alineatele (2) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot 
procura, în scopul deţinerii, cel mult două arme 
neletale de autoapărare şi cel mult două arme de tir 
sportiv cu caracteristicile celor prevăzute în 
categoria C din anexă. 
 
 

  se elimină 
 
 se elimină 
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din categoria celor prevăzute în 
categoria C din anexă. 
(3) Armele neletale prevăzute în 
categoria C pct. 22 din anexă 
pot fi procurate, în scopul 
deţinerii, respectiv al portului şi 
folosirii, numai de către 
sportivii şi antrenorii de tir. 

 
 
(3)  Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 22 
din anexă pot fi procurate, în scopul deţinerii, 
numai de către sportivii şi antrenorii de tir.” 
 

 
 
 se elimină 
 

  23. Art. 57 
 
(4) Autorizaţia de procurare a 
armelor neletale prevăzute în 
categoria C din anexă se acordă 
persoanelor prevăzute la alin. 
(1), dacă îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiţii: 
 

17. La articolul 57 alineatul (4), după litera f) se 
introduce o nouă literă, litera g), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi 
practică, organizat de o persoană juridică autorizată 
pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în 
normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

18. nemodificat  

  24. Art. 57 
(7) Armele prevăzute la alin. (1) 
nu pot fi înstrăinate, încredinţate 
sau împrumutate de către 
posesorii acestora, cu excepţia 
cazului în care acestea sunt 
depuse la structura de poliţie 
competentă, la personalul 
abilitat prin lege să păstreze şi 
să asigure securitatea temporară 
a armelor, la intrarea în 
instituţiile publice, în 
mijloacele de transport naval 
ori aerian, precum şi în alte 
locuri stabilite prin lege sau la 

18. La articolul 57, alineatul (7) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 (7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi 
înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către 
posesorii acestora, cu excepţia cazului în care 
acestea sunt depuse la structura de poliţie 
competentă sau la armurieri şi intermediari, în 
vederea depozitării ori înstrăinării. 
 

19. nemodificat 
 
„(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot 
fi înstrăinate, încredinţate sau 
împrumutate de către posesorii acestora, 
cu excepţia cazului în care acestea sunt 
depuse la structura de poliţie 
competentă, la armurieri sau la 
intermediari, în vederea depozitării ori 
înstrăinării.” 
 

Autor: Comisia pentru apărare 

 
 
 
Corelare 
gramaticală 
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armurieri şi intermediari, în 
vederea depozitării ori 
înstrăinării. 

  25. (8) Fac excepţie de la 
prevederile alin. (7) armele 
prevăzute în categoria C pct. 22 
din anexă, care pot fi 
încredinţate unei alte persoane 
autorizate pentru portul şi 
folosirea unor astfel de arme, în 
vederea utilizării în poligon. 

19. La articolul 57, alineatul (8) se abrogă. 20. - nemodificat  

  26. Art. 58: Drepturile şi obligaţiile 
posesorilor armelor neletale 
supuse autorizării 
(1) Dispoziţiile referitoare la 
acordarea permisului de armă, la 
înscrierea armei în permisul de 
armă, la drepturile şi obligaţiile 
solicitantului armei letale, 
prevăzute la art. 22 alin. (1) şi 
(2), art. 23 alin. (1), art. 26 şi 
50, se aplică şi în ceea ce 
priveşte armele neletale supuse 
autorizării. 

20. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
„(1) Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului 
de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la 
drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, 
prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1) şi 
(2), art. 26, 27 şi 50, se aplică şi în ceea ce priveşte 
armele neletale supuse autorizării. 

21. nemodificat 
 
 
Art. 58. – (1) nemodificat 

 

  27. Art. 58 
(3) În cazul armelor prevăzute 
în categoria C pct. 23 din anexă, 
destinate pentru colecţie, 
autorităţile competente pot 
acorda numai un drept de 
deţinere. Prevederile art. 27 se 
aplică în mod corespunzător. 
 

21. La  articolul 58, alineatul (3) se abrogă. 22. nemodificat  

  28. Art. 59:  Anularea şi 
suspendarea dreptului de 

22. Denumirea marginală a articolului  59 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

Se elimină 
 

Tehnică 
legislativă 
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deţinere, respectiv de port şi 
folosire a armelor neletale 
supuse autorizării 
 

„Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere  a 
armelor neletale supuse autorizării”. 
 

Autor: Comisia pentru apărare  
 
 

  29. Art. 59 
 
 
(1) Dreptul de deţinere, 
respectiv de port şi folosire a 
armelor neletale supuse 
autorizării se anulează dacă 
titularul se află în una dintre 
următoarele situaţii: 
b) nu se prezintă până la 
împlinirea termenului prevăzut 
la art. 25 alin. (1) pentru 
prelungirea valabilităţii 
permisului de armă; 

23. La articolul  59 alineatul (1), partea 
introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

  (1) Dreptul de deţinere a armelor neletale supuse 
autorizării se anulează dacă titularul se află în una 
dintre următoarele situaţii: 

............................................................ 
 
 
b) nu se prezintă în termen de 6 luni de la data 
suspendării în condiţiile prevăzute la art. 59, alin. 2,  
lit. d) pentru prelungirea valabilităţii permisului de 
armă cu documentele prevăzute la art. 25, alin 3 şi 
dovada achitării sancţiunii contravenţionale. 

Se elimină 
 
 
(1) se elimină 
 
 
 
 
 
b) se elimină 

 
Se păstrează 
textul în vigoare 
 
 
 
 
 

  30.  24. La articolul 59 alineatul (1), după litera h) se 
introduce o nouă lit. litera i),  cu următorul 
cuprins: 
„i) nu se supune obligaţiei examinării psihologice 
şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data 
solicitării exprese a structurilor de poliţie competente 
şi/sau recomandării de reexaminare 
 

23. nemodificat  

31. Art. 59 
 
(2) Dreptul de deţinere, 
respectiv de port şi folosire a 
armelor neletale supuse 
autorizării se suspendă în 
următoarele situaţii: 
a) titularul nu mai îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 57 

   25. La articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  

 
„ (2) Dreptul de deţinere a armelor neletale supuse 
autorizării se suspendă în următoarele situaţii:  
 
 
a) titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art. 57 alin. (4) lit. b); 

Se elimină 
 
 
(2) – se elimină 
 
 
 
a) se elimină 
 

 
 
 
 
 
 
 
textul propus este 
identic cu cel în 



 
 

18

alin. (4) lit. b); 
b) titularul a săvârşit una dintre 
contravenţiile pentru care legea 
prevede sancţiunea 
contravenţională complementară 
a suspendării dreptului de 
deţinere, respectiv de port şi 
folosire. 
 

 b) titularul a săvârşit una dintre contravenţiile 
pentru care legea prevede sancţiunea 
contravenţională complementară a suspendării 
dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire; 
  
 
 
c) există indicii temeinice că titularul manifestă 
probleme de natură psihologică sau suferă afecţiuni 
care fac imposibilă menţinerea autorizării pentru a 
deţine arme şi muniţii letale;  
   d) nu se prezintă până la împlinirea termenului 
prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea 
valabilităţii permisului de armă. 

b) se elimină 
 
 
 
 
 
 
c) se elimină 
 
 
 
d) se elimină 

 
 Autor: Comisia pentru apărare. 

vigoare 
 
 
 
 
 
 
 

32.   
 
 
 

_________ 

24. La articolul 59 alineatul (2), după 
litera b) se introduce o nouă literă, 
litera c), cu următorul cuprins: 
„c) în urma examenului medical se 
confirmă că titularul manifestă probleme 
de natură psihologică sau suferă afecţiuni 
care fac imposibilă menţinerea 
autorizării pentru a deţine arme şi 
muniţii letale.”  
   Autor: Comisia pentru apărare. 

Pentru un plus de 
rigoare în aplicarea 
legii. 

33.  26. Articolele 63 şi 64 se abrogă. 25. Articolul 63 se abrogă. 
 

 

34. Art 64 – (1) Titularii dreptului 
de a purta şi folosi arme neletale 
destinate pentru autoapărare pot 
face uz de armă numai în 
poligoane autorizate în 
condiţiile prezentei legi sau în 
caz de legitimă apărare ori stare 
de necesitate. 

 26. La articolul 64, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 64 – (1) Titularii dreptului de a 
purta şi folosi arme neletale, destinate 
pentru autoapărare, pot face uz de armă 
numai în poligoanele autorizate, în 
condiţiile art. 27 sau în caz de legitimă 
apărare ori stare de necesitate.” 
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Autor: Comisia pentru apărare 
 35. Art. 66: Procurarea muniţiei 

pentru armele neletale 
(2) Posesorii armelor neletale cu 
destinaţia de autoapărare pot 
procura şi deţine maximum 100 
de cartuşe pentru fiecare armă 
dintre cele pentru care au drept 
de port şi folosire. 

27. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins 
„(22) Posesorii armelor neletale cu destinaţia de 
autoapărare pot procura şi deţine maximum 25 de 
cartuşe pentru o singură armă. 

27. – nemodificat 
 
(2) – text nemodificat 

 
 
Eroare de 
redactare 

36. d) urmează un instructaj, 
desfăşurat de angajator, cu 
privire la scopul pentru care 
sunt dotate cu arme, precum şi 
la condiţiile în care trebuie 
purtată şi folosită arma, cu 
aplicarea corespunzătoare a 
prevederilor art. 31 alin. (3), art. 
32, art. 35-37, art. 63 alin. (2), 
art. 64 şi 65, după caz, la 
sfârşitul căruia semnează un 
angajament, prin care se obligă 
să poarte şi să folosească armele 
şi muniţia din dotare numai în 
scopurile şi condiţiile stabilite în 
instructaj. 

 
 
 
 

_________________ 

28. La articolul 70 alineatul (1), litera 
d) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„d) urmează un instructaj, desfăşurat de 
angajator, cu privire la scopul pentru care 
sunt dotate cu arme, precum şi la 
condiţiile în care trebuie purtată şi 
folosită arma, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 31 
alin. (3), art. 32, art. 35-37, art. 64 alin. 
(1), art. 65 şi alin. (61), după caz, la 
sfârşitul căruia semnează un angajament, 
prin care se obligă să poarte şi să 
folosească armele şi muniţia din dotare 
numai în scopurile şi condiţiile stabilite în 
instructaj.” 
 

 
 
 
Se elimină 
trimiterea la 
articolul 63, 
abrogat anterior. 

37.   29. La articolul 70, după alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(61) cu următorul cuprins: 
“(61) Este interzis portul armelor 
neletale, destinate pentru autoapărare, 
în următoarele condiţii: 
a) în locuri aglomerate, stadioane, săli 
de spectacol şi adunări publice, precum 
şi în alte locuri în care folosirea acestor 

 



 
 

20

arme este interzisă prin lege; 
b) dacă deţinătorul se află sub 
influenţa băuturilor alcoolice, 
produselor sau substanţelor 
stupefiante, a medicamentelor cu efecte 
similare acestora ori în stare avansată 
de oboseală sau suferă de afecţiuni 
temporare, de natură să genereze o 
stare de pericol în condiţiile în care 
poartă arma asupra sa; 
c) neînsoţite de documentul care atestă 
dreptul de port şi folosire.” 
 
Autor: Comisia pentru apărare 

  38.  
 
 
a) autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură, 
prin Regia Naţională a Pădurilor 
- Romsilva, şi subunităţile 
aparţinând acesteia pot deţine şi 
folosi arme de foc cu destinaţie 
utilitară şi muniţia 
corespunzătoare, pentru 
exercitarea atribuţiilor de 
serviciu ale organelor de 
control, în domeniul pazei 
fondului forestier şi ocrotirii 
animalelor, precum şi arme de 
vânătoare şi muniţia 
corespunzătoare, pentru 
recoltarea planificată a vânatului 
şi combaterea animalelor 
dăunătoare. 

28. La articolul 74 alineatul (1), litera a) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
    
a) autoritatea publică centrală care răspunde de 
silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor 
“Romsilva” şi unităţile aflate în subordinea sau 
coordonarea acesteia pot deţine şi folosi arme de foc 
cu destinaţie utilitară şi muniţia corespunzătoare, 
pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale 
organelor de control, în domeniul pazei fondului 
forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi arme de 
vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru 
recoltarea planificată a vânatului şi combaterea 
animalelor dăunătoare; 

30. La articolul 74 alineatul (1), literele 
a) şi c) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
“a) autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură, prin Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsilva şi 
unităţile aflate în subordinea sau 
coordonarea acesteia, precum şi ocoalele 
silvice private constituite conform legii, 
pot deţine şi folosi arme de foc cu 
destinaţie utilitară şi muniţia 
corespunzătoare, pentru exercitarea 
atribuţiilor de serviciu ale organelor de 
control, în domeniul pazei fondului 
forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi 
arme de vânătoare şi muniţia 
corespunzătoare, pentru recoltarea 
planificată a vânatului şi combaterea 
animalelor dăunătoare;” 
……………………………………… 
 

 
 
Completarea este 
necesară pentru 
ocoalele silvice 
private constituite 
conform legii. 
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…………………………….. 
c) unităţile de învăţământ 
superior cu profil cinegetic pot 
deţine şi folosi arme de 
vânătoare şi arme cu destinaţie 
utilitară, pentru exercitarea 
activităţii didactice. 

 
“c) unităţile de învăţământ superior şi 
cele de cercetare ştiinţifică cu profil 
cinegetic pot deţine şi folosi arme de 
vânătoare şi arme cu destinaţie utilitară 
pentru exercitarea activităţii didactice şi 
de cercetare ştiinţifică;” 
 

Autori: Comisia pentru apărare şi 
deputat Eusebiu-Manea Pistru-Popa 
 

 
39. 

  31. La articolul 74 alineatul (1), după 
litera i) se introduce litera j) cu 
următorul cuprins: 
“j) Regia Autonomă “Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” 
poate deţine şi folosi arme de vânătoare 
şi arme cu destinaţie utilitară pentru 
exercitarea activităţii de gestionare a 
fondului cinegetic administrat.” 
 
Autor: Comisia pentru apărare 
 

Precizarea este 
necesară pentru ca 
RAPPS să poată 
gestiona 
corespunzător 
fondul cinegetic 
administrat. 

  40.  29. La articolul 97 alineatul (2), după litera d) se 
introduce o nouă literă, litera e), cu următorul 
cuprins: 
„e) pune la dispoziţia armurierilor şi intermediarilor 
autorizaţi, cu titlu gratuit, aplicaţia informatică 
Registrul Naţional al Armelor. 
 

32. La articolul 97 alineatul (3), după 
litera d) se introduce o nouă literă, 
litera e), cu următorul cuprins: 
e) nemodificat 

Alineatul (2) nu 
are litere. 

  41.  30. La articolul 97, după alineatul (4), se 
introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul 
cuprins: 
„(5) Armurierii şi intermediarii autorizaţi sunt 
obligaţi să ţină evidenţa zilnică a operaţiunilor cu 

33. nemodificat  
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arme şi muniţii pe care le efectuează prin 
intermediul aplicaţiei informatice Registrul Naţional 
al Armelor.” 

 42.      31. La art. 129, după alineatul 10 se introduce 
nu nou alineat, alin (101) cu următorul cuprins: 
„(101) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 
alin. (1); 
 

se elimină Nu se prevede 
nicio obligaţie la 
articolul invocat. 

 43.   34. La articolul 129, punctul 8 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
“8. nerespectarea obligaţiilor prevăzute 
la art. 17 alin (2), art. 21 şi art. 37 alin. 
(3);” 

Pentru 
sancţionarea 
obligaţiei 
introduse prin 
completarea art. 37 
alin. (3) 

44.     32. La art. 129, după alineatul 13 se introduce 
nu nou alineat, alin. (131) cu următorul cuprins: 
,,  (131) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 28 
alin. (1), lit. b), 45alin.1, lit. d, şi 59, alin. 1, lit. b); 

se elimină conform avizului 
Cons. Legislativ 

45.                         __________________ 35. La articolul 129, punctele 29 şi 31 se 
abrogă. 

Ca urmare a 
abrogării art. 63. 

46.   
 

____________________ 

36. La articolul 129, după punctul 36 se 
introduce un nou punct, punctul 361, cu 
următorul cuprins: 
“ 361. nerespectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 70 alin. (61);” 

 

47.   
____________________ 

37. La articolul 129, după punctul 40, 
se introduce un nou punct, punctul 401, 
cu următorul cuprins: 
„401. nerespectarea obligaţiei 
prevăzute la art. 97 alin. (5);” 

 

 48.  33. La articolul 130, alineatul (1), litera d) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
---------------------------------------------------- 
 
 

38. La articolul 130 alineatul (1), 
literele c) şi d) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
,,c) cu amendă de la 1001 lei la 2000 lei, 
cele prevăzute la pct. 5,7,8,10, 20 şi 39; 

 
 
 
Corelare cu 
articolele nou 
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‘ d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele 
prevăzute la pct. 101 ,11-13, 16-19, 25, 27, 30-32, 41 
şi 50;’’ 

d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, 
cele prevăzute la pct. 11-13, 16-19, 25, 
27, 30, 32, 361 , 401, 41 şi 50;’’ 

introduse. 

  49.      34. La articolul 130, alineatul (2), literele a) şi 
b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„a) suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de 
port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, 
celor prevăzute la pct. 10, 10 1  , 13, 17, 18, 24, 29, 
31, 32, 39 şi 53; 
 
 
   b)  anularea dreptului de deţinere, de port şi 
folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 8, 11, 
12, 131 , 15, 14-16, 19 şi 52. 

39. La articolul 130 alineatul (2), 
literele a) şi c) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„a) suspendarea dreptului de deţinere, 
respectiv de port şi folosire a armelor 
pentru o perioadă de 6 luni, celor 
prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 24, 32, 39 
şi 53; 
b) Se elimină 
 
 
“c) confiscarea armelor sau, după caz, 
a muniţiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 
25, 30, 32 şi 33;” 

 
 
 
 
S-au eliminat 
trimiterile la pct. 
29 şi 31, propuse 
spre abrogare – 
corelare legislativă 

  50.  Nerespectarea unor obligaţii 
prevăzute de prezenta lege 
Art. 140: Nedepunerea armei şi 
a muniţiei la un armurier 
autorizat în termen de 10 zile de 
la expirarea perioadei de 
valabilitate a permisului de 
armă constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 1 
la 5 ani. 

35. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Nerespectarea unor obligaţii prevăzute de 
prezenta lege 
Art. 140. - Nedepunerea armei sau/şi a muniţiei la un 
armurier autorizat în termen de 10 zile de la data 
comunicării măsurii de suspendare sau anulare a 
dreptului de deţinere, respectiv port şi folosire a 
armelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 1 la 5 an. 

 se elimină Pe noul Cod Penal 
se abrogă 
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51.   
___________________ 

40.La anexă  punctul II, poziţia 9 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

9. Armele de 
foc lungi 
semiautomate 
ale căror 
încărcătoare 
şi camere ale 
cartuşului nu 
pot ţine mai 
mult de 3 
cartuşe 

- - x x x - - - 

 

 

52.  Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art. IV. – Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu excepţia art. I 
pct.34, care intră în vigoare potrivit 
prevederilor art. III. 
 

Tehnică legislativă 

 53.  Art. III. - Prevederile prezentei legi referitoare la 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) 
lit. g) se aplică după cum urmează: 
 
 
 
 
a) persoanele fizice care deţin arme neletale supuse 

autorizării la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
sunt obligate să facă dovada absolvirii cursurilor de 
instruire teoretică şi practică, prevăzute la art. 57 
alin. (4) lit. g) din Lege, cu ocazia prezentării la 
prima prelungire a valabilităţii permisului de armă; 
 
 
 
 
 

Art. II. – Prevederile prezentei legi 
referitoare la îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. g) din 
Legea nr. 295 / 2004, republicată, cu 
modificările şi completările aduse 
prin  prezenta lege, se aplică după cum 
urmează: 
a) persoanele fizice care deţin arme 

neletale supuse autorizării la data intrării 
în vigoare a prezentei legi sunt obligate 
să facă dovada absolvirii cursurilor de 
instruire teoretică şi practică, prevăzute la 
art. 57 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 
295/2004, republicată, cu modificările 
şi completările aduse prin  prezenta 
lege, cu ocazia prezentării la prima 
prelungire a valabilităţii permisului de 
armă;  

Tehnică legislativă 
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b) în cazul persoanelor fizice ale căror cereri de 
autorizare se află în proces de soluţionare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, procedura de 
autorizare se suspendă până în momentul în care 
acestea fac dovada absolvirii cursurilor de 
instruire teoretică şi practică.  

b) nemodificat 
 
 
Autor: Comisia pentru apărare 
 

  54.  Art. IV. -    În cazul permiselor de armă al căror 
termen de valabilitate s-a împlinit la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, ca urmare a reducerii 
perioadei de valabilitate la 3 ani, termenul de 
valabilitate al acestora se prelungeşte după cum 
urmează: 
a) pentru permisele eliberate sau vizate în anul 

2008, până la data de  31.12.2013; 
b) pentru permisele eliberate sau vizate în anii 

2009 şi 2010, până la data de 30.06.2014. 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru apărare. 

Termenele 
prevăzute sunt deja 
depăşite. 

55.  Art. V. –  (1) Prevederile art. 95 alin. (5) intră în 
vigoare în termen de 60 zile de la data 
operaţionalizării aplicaţiei informatice Registrul 
Naţional al Armelor 
(2) La împlinirea unui termen de doi ani de la data 
operaţionalizării aplicaţiei informatice Registrul 
Naţional al Armelor, prevederile art. 92 alin. (1)-(3) 
şi art. 106 lit. d) şi f) se abrogă. 

Art. III. – (1) Prevederile art. I pct. 33, 
referitoare la art. 97 alin. (5), intră în 
vigoare la 60 de zile de la data 
operaţionalizării aplicaţiei informatice 
Registrul Naţional al Armelor. 
(2) La împlinirea unui termen de 2 ani de 
la data operaţionalizării aplicaţiei 
informatice Registrul Naţional al 
Armelor, prevederile art. 92 alin. (1)-(3) 
şi art. 106  alin. (1) lit. d) şi f) din Legea 
nr. 295/2004, republicată, cu 
modificările şi completările aduse prin  
prezenta lege,  se abrogă. 
 
Autor: Comisia pentru apărare. 
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