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PRIM MINISTRU 

Domnule preşedinte, 

Zo 

În conformitate cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie, 

Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea 
Legii poliţiei locale nr. 155/2010, iniţiată de domnul deputat Independent 
Adrian Octavian Dohotaru împreună cu un grup de parlamentari Pro 
România, USR, PSD, Independenţi (Bp.57/2020, L165/2020) 

I. Prineipalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, 
republicată, precum şi completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul clarificării 

reglementărilor în domeniu şi impunerii unor noi restricţii în ceea ce 
priveşte regimul materialelor explozive. 



I 

II.Observatii 

1. În ceea cc priveşte art. I pct. 1 şi 2 din iniţiativa legislativă, 
apreciem că textele propuse nu sunt de natură a aduce modificări fondului 
reglementării în vigoare, ci vizează actualizarea actelor normative care 
reglementează regimul juridic al explozivilor de uz civil. 

Mai mult decât atât, prin textul propus pentru aim . (4) al art. 1 din 
Legea nr. 126/1995, se creează un paralelism legislativ cu dispoziţiile 
pct. 5 lit, a) subpct. 1.1 lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1102/2014 privind stab ilirea condiliilor pentru punerea la dispoziţie pe 
pială a articolelor pirotehnice. 

În acest context, modificările şi completările propuse nu se justifică 
atât timp cât cadrul legal în vigoare reglementează aspectele propuse, chiar 
în lipsa trimiterii exprese la acesta. 

2. Art. I pct. 3 din iniţiativa legislativă prin care se modifică art. 7 
alin. (3) lit, a) din Legea nr. 126/996, face referire la excepţia prin care 
„persoanele care an împlinit vârsta de 18 ani pot deţine şi utiliza articole 
pirotehn ice numai din categoriile FI şi F]". Precizăm că nu suntem de 
acord cu această propunere de modificare, întrucât considerăm necesară 
restricţionarea categoriei de pericol P1. 

Menţionăm faptul că, din anul 2017, după apariţia pe piaţa 
românească a „emiţătoarelor de sunet" (petarde) încadrate în categoria P1, 
care, conform legislaţiei europene şi româneşti, sunt permise folosirii 
de către publicul larg pe tot timpul anului, pe parcursul sărbătorilor de 
iarnă 2017-2018 au fost înregistrare 61 de accidente cu articole 
pirotebnice, jar pe parcursul sărbătorilor de iarnă 2018-2019 au fost 
înregistrate 136 de accidente (dintre care peste 90% cu petarde şi 
pocnitori). Articolele pirotehnice încadrate în categoria P1 şi vândute de 
societăţile în cauză sunt denumite „emiţătoare de sunet" şi confoiiu 
etichetei se folosesc la îndepărtarea animalelor sălbatjce sau agresive. 
Deoarece categoria P1 de articole pirotebnice este comercializată fără 
restricţii către publicul larg, persoanele fizice le achiziţionează şi le 
folosesc în scop recreativ/distractiv fără a ţine seama de destinaţia lor şi 
fără a respecta indicaţiile producătorului. 

1 c) categoria FI na /re bide să cuprindă petarde, baterii de petarde, petarde laminoase Şi baterii de petarde flmiinoase; pocnitorile din categoria Fl 
an trebute să eonjină mai malt de 2,5 mg de fidminat de argint, 



Prin urmare, situaţia din ţara noastră în acest moment şi numărul de 
accidente care a crescut substanţial necesită un regim sancţionator mai 
sever cu privire la articolele pirotehnice din categoriile Plşi Ti similar cu 
cel în vigoare pentru categoriile F2 şi F3. 

3. În ceea ce priveşte art. I pct.4 din iniţiativa legislativă, prin care se 
propune completarea art. 7 alin. (3) din Legea nN.126/1995, cu un nou 
alineat, aim . (4), deşi ar fi trebuit să fie avute în vedere o limitare a 
cantităţii de materiale pirotehnice comercializate către persoanele fizice 
neautorizate, considerăm că limitele propuse sunt mult prea man. 

În acest sens, menţionăm că articolele pirotehnice din categoria F1 
(care este permisă persoanelor fizice neautorizate) conţin între 1 şi 5 grame 
de amestec pirotehnic (în masă netă), astfel că, în măsura aplicării limitelor 
din cuprinsul iniţiativei legislative, o persoană fizică neautorizată ar avea 
posibilitatea de a deţine o cantitate " brută foarte mare de articole 
pirotehnice (50 kg masă netă de amestec pirotehnic corespund unei 
cantităti aproximative de 500 kg articole pirotehnice — cantitate brută), fapt 
cu care nu putem fi de acord. 

4. Referitor la art. I pct.5 din iniţiativa legislativă cu privire la 
modificarea art. 32 aim . (2) din Legea nr.126/1995, apreciem că soluţia 
este de natură a genera dificultăţi în interpretare şi aplicare, în contextul în 
care sediile sociale ale majorităţii persoanelor juridice şi fizice autorizate 
se regăsesc în imobile de locuit. 

În plus, menţionăm faptul că Hotă>^âr^ea Guvernului nr. 536/2002 
pentru ap>^obarea No>^meloN tehnice privind delinerea, pNepararea, 
experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuiyea şi 
folosirea materiilor explozive utilizate în oNice alte operaţiuni specifice în 
activităţile deţinătoNilor, precum şi autorizarea artificierilo>^ şi a 
pirotehniştiloN, cu modifică>^ile şi completările ulteNioare2, stabileşte o 

Z ART. 68 
(1) Articolele pirotehnice se păstrează in ambalaJul original sau in unitatea de ambalare eea tnai mică a fimnicorului, in a7măperi cons/mite 

potrivit prevederilor a•t. 66, după cum rovnează: 
a) in clădiri cu spajij cotnerciale in incăperile de cotnercialicare, numai articole pirotehnice din categorille 1 şi P1, pănă la o greutate brută de 

100 kg; 
b) in/p-a incăpere alăturată spajinlui de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către persoane, nnnai articole pirotehnice din 

categoriile 1 şi P1, pănă la o greutate brulă de 500 kg; 
e) in clădiri nelaeuite situate in zone populate sau [nit -e incăpere de depo_itare a unei elădiri utlNzate in exclusivilate in seopuri industriale este 

admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, pănă la o greutate brută de 1.000 kg. 
(2) Cantităji mai marl decăt cele prevăaute la alin. (1) şi articole pirate/mice din categoriile 2, 3, d, P2, TI şi T2 se păstrează numai in depozite de 

articole pirotehnice autori=ate. 
(3) 1n incăperile in care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura condijiile prevă_ute de instracliunile producătorului. 

3 



distincţie clară între sediul social şi spaţiile de comercializare, pentru 
acestea din urmă fund stabilite condiţii exprese care trebuie îndeplinite 

5. În ceea ce priveşte art. I pct. 6 din iniţiativa legislativă prin care se 
dispune modificarea art. 34 lit, a) şi b) din Legea nr.126/1995, precizăm 
că nu suntem de acord. 

Apreciem că modificarea orelor permise pentru efectuarea jocurilor 
de artificii ar afecta buna desfasurare a acestora, având în vedere că 
acestea se desfăşoară, de obicei, noaptea (până la ora 24:00). În acest sens, 
considerăm că limitele de distanţă prevăzute în forma actuală a Legii 
nr. 126/1995 sunt suficiente pentru a asigura sănătatea şi securitatea 
persoanelor ce locuiesc în zonele unde se autorizează jocurile cu articole 
pirotehnice 

Mai mult decât atât, modificarea distanţelor de securitate pentru 
folosirea articolelor pirotehnice, de la 50 m la 100 m, ar face aproape 
imposibilă desfasurarea jocurilor de artificii în interiorul localităţilor. 

7. În privinţa propunerii de modificare a art.37 lit, a) şi b) din Legea 
fly. 126/1995 (art. I pct.7 din iniţiativa legislativă), considerăm că textul în 
vigoare este cuprinzător şi acoperă inclusiv ipotezele care se doresc a fi 
nou introduse, fără a reglementa aspecte de noutate. 

8. În ceea ce priveşte art. I pct. 8 din iniţiativa legislativă, solicităm 
menţinerea competenţei exclusive a poliţiştilor din cadrul Poliţiei Române, 
respectiv a inspectorilor Inspectoratelor Teritoriale de Muncă în verificarea 
respectării normelor legale privind deţinerea şi comercializarea articolelor 
pirotehnice şi în constatarea şi aplicarea sancţiunilor privind nerespectarea 
prevederilor legale din acest domeniu. 

Astfel, luând în considerare competenţele stabilite în sarcina 
Jandarmeriei Române, respectiv a Poliţiei Locale în domeniul ordinii şi 
siguranţei publice şi specificul activităţilor în domeniul de referinţă, 
considerăm că aceste structuri nu pot proceda la verificarea respectării 
normelor legale cu privire la deţinerea şi comercializarea articolelor 
pirotehnice şi nici la constatarea şi aplicarea sancţiunilor referitoare la 
nerespectarea prevederilor legale din acest domeniu. Activităţile 
enumerate sunt de strictă specialitate, finalitatea prevederilor în discuţie 
putând fu realizată doar prin intermediul unor structuri cu o pregătire de 
specialitate. 

4 



Mai mult decât atât, prin Legea poliţiei locale nr. 155/2010, au fost 
prevăzute, în mod expres, competenţele care revin poliţiei locale în 
domeniul ordinii şi siguranţei publice, atribuţii printre care nu se numără şi 
cele de constatare şi sancţionarea a contravenţiilor prevăzute de Legea 
nr. 126/1995. 

9. Constatăm că nu toate soluţiile propuse sunt motivate 
corespunzător în cuprinsul Expunerii de motive, invocându-se ca motive 
ale elaborării iniţiativei legislative fie aspecte de aplicare greşită a legii (iar 
nu lacune legislative), fie un „deficit de popularizare a prevederilor 
legale". 

Astfel, apreciem că unele soluţii normative propuse nu răspund unei 
nevoi reale de reglementare şi nu respectă exigenţele de tehnică legislativă 
impuse de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare3. 

În plus, învederăm că este necesară clarifrcarea intenţiei de 
reglementare şi motivare reală a necesităţii intervenţiei legislative, pentru a 
nu aduce atingere principiului legalităţi, consacrat de prevederile art. 1 
alin. (5) din Constituţia României, republicată. 

Totodată, atragem atenţia asupra faptului că în jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale s-a statuat că, deşi normele de tehnică legislativă nu au 
valoare constituţională, respectarea lor concură la asigurarea unei legislaţii 
care respectăprincipiul securităţii juridice4. 

3 
1 Instrunrented de re-eniare i motivare include con //natal evaluărit ini actuhri aetelor normative, eu rtncdnd următoare(e sec rant: () P'- Ş 1 p P 1 
a) motivul em /tent ackdut normatty - cerin(ele care reclamă intervenjta normativă, cu referire spectală !a insujicienlele şi necmmordanele 

reglementărtlor in vigoare; principitle de bacă şi fnalitaieo reglenrentărilor propuse, cu evidenjterea elementelor not; conclut(tle studiilor, hrcrărilor 
de cercetare, eva!uărtlor statistice; refer/rile la documerte de politici publtce sau (a acta( normatjv pentra a căror tmp(ementare este elaborat 
respectivul protect Penbze ordonan(ele de urgen(ă vor fi precentate distinct elemeniele objective ale situajiei extraa•dinare care impmine 
reglementarea tmedtată, nefind sefeientă utilicarea procedurji parlamentare de errgmnjă, precun: şi eventualele consecinje care s-at produce in (ipso 
luării tnăsarilor legislative propuse; 

b) inipachd socioeconomic - efectele asupra medinlui macroeconomic, de afaceri, social şi asupra mediulni incmjurălar, inclusiv evaluarea 
costmirtlor şi beneficttlor; 

c) impactu( financier asupra bugetului general consolidat atăt pe termen scurt, pentru anti! curent, cdt şt pe termen lung (pe 5 ant), tndusjv 
informa(tt cu prtvtre la che(tuieli şi vent/art; 

d) tmpactul asupra sistenmlui juridic - inrplicajiile pe care noua reglen:entare le are asupra legislajiej in vigoare; compaitbilitatea cu 
reglementările couumitare in mater/c, determinarea exactă a acestora şi, dacă este cacul, rnăsurile viitoare de armonicare care se trnpan; deeizitle 
Cur/it de Justijie a Unjunit Etiropene şi a(te documente relevanle pentru iranspunerea sau implementarea prevederilor legale respective; implica(itle 
asupra legisla(iei tnterne, in cazul rattficării sau aprobării minor Ira/ate or! acorduri interna(tanale, precum şi nrăsarile de adaptare necesare; 
preocupările ur mater(e de armoni_are (egtslativă; 

e) considtările derulate in vederea elaborării proiectului de act nornmtiv, organ(cajii(e şt specialiştii consulta(i, esenja recomandări(or prinajte; 
j) acttvităjile de inforn:are publtcă prjvtnd elaborarea şi tmplementarea proiechdut de act normatty; 
g) măsurile de implenrenlare - mod fcm•tle institujtonale ştfncjionale la nivehd admintstrajieipublice centrale şt locale. 4 
Dec/ca nr. 681/2012 refer/bare la obtecjia de neconstttajtonalitate privind Legea pentru modificarea şt conrpletarea Legji educa(jej najiamle 

m. 1/2011, Dec/c/a 1w. 1/2014 asupra obiec(tei de neconstitu(tonalttate a Legji prtvtnd stabilirea unor măsurt de descentralicare a nnor competenje 
exercitate de uncle nzinjstere şi organ de specialitate ale administrajiei publice centrale, precum şt a mror măsurt de reformă prtvtnd adnitntstra(ta 
pablică. 



III. Punctul de vedere al Guvernului 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Cu stimă, 

SENATUL ROMANIEI 

Rodi
Rectangle




