
TABEL DE CONCORDANTĂ 

Nr. 
art. 

Legislaţia europeană 

Text directivă 

Legislaţia naţională de transpunere Observaţii 

Nt. art. Legislaţia în vigoare Nr. art. Propuneri de modificare 
Directiva de punere in aplicare (UE) 
2019/68 a Comisiei din 16 ianuarie 
2019 de stabilire a specificaţiilor 

tebnice pentru marcajul armelor de 
foc şi al componentelor lor esenţiale 

in temeiul Directivei 91/477/CEE a 
Consiliuluj privind controlul 
achizitionărjj si detinerii de arme 

- Legea nr. 295/2004 privind regimul 
armelor şi at muniţjjlor, republicată, 

cu modjficările şj completările 

ulterioare; 

Project de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi at 
muniţiilor 

(Text cu relevanţă pentru SEE); 

Directiva de punere în aplicare (UE) 
2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 
2019 de stabilire a specificaţiilor 

tehnice pentru armele de alarmă şi de 
semnatizare in temeiul Directivei 
91/477/CEE a Consiliului privind 
controlul achizitionării $j detinerii de 
arme(Text cu relevanţă pentru SEE). 

Directiva de punere în aplicare 
(UE) 2019/68 

Art. 1 

Articolul 1 
Domeniu de aplicare 
Prezenta directivă se aplică armelor 
de foc şi componentelor lor esenţiale, 

dar nu se aplică pachetelor 
elementare de muniţie completă. 

Nu necesită transpunere. 
Din economia articolului I pct. 
7 din proiect rezultă că 

obligaţja aplicării unui marcaj 
cu respectarea cerinţelor 
prevăzute de Anexa la 
Directiva de punere in aplicare 
(UE) 2019/68 incumbă 

exclusiv in cazul armelor de 
foc şj al componentelor 
esenţiale ale acestora. 
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Art. 2 

Articolul2 
Specifîcaţii tehnice pentru 
marcajul armelor de foe şi al 
componentelor lor esentiale 
Statele membre se asigură că 

marcajul prevăzut la articolul 4 din 
Directiva 91/477/CEE corespunde 
specificaţiilor tehnice stabilite in 
anexa la prezenta directivă. 

Nu necesită transpunere. 
Prevederile punctelor 1-4 din 
Anexa la Directiva de punere 
in aplicare (UE) 2019/68 sunt 
transpuse prin art. I pct. 7 din 
proiect 

Articolul 3 Prezenta lege transpune: A se vedea menţiunea privind 

Dispoziţii de transpunere - Directiva de punere în aplicare transpunerea din cuprinsul 

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi 

a actelor administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei 
directive până cel târziu la 17 
ianuarie 2020. Statele membre 
informează de îndată Comisia in 
acest sens. Atunci când statele 
membre adoptă măsurile respective, 
ele conţin o trimitere la prezenta 

(UE) 2019/68 a Comisiei din 16 
ianuarie 2019 de stabilire a 
specificatiilor 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 arme, 
publicată in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 15 

proiectului. 

Art. 3 directivă sau sunt însoţite de o astfel 
de trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei 
trimiteri. 
(2) Statele membre comunică 

Comisiei textul principalelor 
dispoziţii de drept intern pe care le 
adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă. 

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

Articolul 4 Nu necesită transpunere. 
Intrare în vigoare 

Art. 4 

Prezenta directivă intră in vigoare in 
a douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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Art.5 

Articolul 5 
Destinatari 
Prezenta directivă se adresează 

statelor membre. 

Nu necesită transpunere. 

Legea Art. 90. - Marcarea armelor şi La articolul 90, alineatul (1) se În vederea asigurării 

nr. 295/ muniţiilor modifică şi va avea următorul trasabilităţii atmelor de foe, a 
2004 

art. 90 
(1) Armurierii care produc, transferă, 

exportă sau importă pe/de pe 
cuprins: 
,,Art. 90 

componentelor esenţiale ale 
acestora şi a muniţiilor, se 

teritoriul României arme, 
componente esenţiale sau muniţii 

dintre cele prevăzute în categoriile 

Marcarea armelor şi muniţiilor 

(1) Armurierii şi intennediarii care, 
după caz, produc, transferă, exportă 

impune ca obligaţia marcării 

armelor şi componentelor 
esenţiale ale acestora, in acord 

A-C şi categoria D pct. 1-3 din anexă sau importă arme, componente cu prevederile Directivei (UE) 
esenţiale sau muniţii pe/de pe 
teritoriul României dintre cele 

853/2017, să fie instituită şi în 
sarcina intermediarilor care 

au obligaţia să aplice pe arme, 
componente esenţiale, muniţii şi 

pachete de muniţii marcaje unice, 
elate şi permanente destinate 

prevăzute in categoriile A- C si 
categoria D pct. 1, 4 şi 5 din anexă 

transferă, exportă sau importă 
arme, componente esenţiale şi 

identificării şi urmăririi acestora sau, 
după caz, să se asigure că an fost 

au obligaţia să aplice pe arme, 
componente esenţiale, muniţii şi 

muniţii pe/de pe teritoriul 
României dintre cele 

realizate, in mod wmulativ, pentru 
once armă, componentă esenţială, 

muniţie sau pachet de muniţii, la 

pachete de muniţii marcaje unice, 
clare şi permanente destinate 
identificării şi urmăririi acestora 

prevăzute in categoriile A — C 
şi categoria D pct. 1, 4 şi 5 
din anexa la Legea nr. 

momentul introducerii pe piaţă, 

următoarele operaţiuni: 

a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, 
clan şi permanent imediat după 

fabricare şi eel târziu înaintea 
introducerii sale pe piaţă sau imediat 

sau, după caz, să se asigure că au 
fost realizate, in mod cumulativ, 

295/2004. 

pentru once armă, componentă 

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

după importul in Uniunea 
Europeană; şi 

b) a fost înregistrată in condiţiile 

prevăzute de prezenta lege imediat 
după fabricare şi cel târziu înaintea 
introducerii sale pe piaţă sau imediat 
după importul in Uniunea 
Europeană. 

(2) Marcajul unic pentru arma 
asamblată trebuie să indice: 
a) denumirea producătorului san a 
mărcii; 

b) ţara sau locul fabticării; 

c) seria şi, după caz, anul de 
fabricaţie, dacă acesta nu face parte 

a) a fost prevăzută cu un marcaj 
unic, clar şi permanent imediat 
după fabricare şi eel târziu înaintea 
introducerii sale pe piaţă, sau 
imediat după importul in Uniunea 
Europeană, şi 

b) a fost înregistrată în condiţiile 

prevăzute de prezenta lege imediat 
după fabricare şi eel târziu înaintea 
introducerii sale pe piaţă, sau 
imediat după importul in Uniunea 
Europeană. 
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Legea 
nr.295/ 
2004 

art. 90 

din numărul de serie, şi modelul, 
dacă este posibil. 
(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se 
aplică pe toate componentele 

La articolu190, după alineatul (1) 
se introduce un non alineat, 
alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

În vederea asigurării 

trasabilităţii armelor de foc, a 
componentelor esenţiale ale 

esenţiale ale armei de foc. În cazul în 
care o componentă esenţială este 

„(11) În vederea procurării de arme, 
componente esenţiale sau muniţii 

acestora şi a muniţiilor, se 
impune ca obligaţia marcării 

prea mică pentru a fi marcată in 
conformitate Cu prezentul articol, 
aceasta este marcată cel puţin cu un 

din afara teritoriului României, 
dintre cele prevăzute în categoriile 
A pct. 6 şi 7, B- C şi categoria D 

armelor şi componentelor 
esenţiale ale acestora, in acord 
cu prevederile Directivei (UB) 

număr de serie sau un cod pct. 1, 4 şi 5 din anexă, persoanele 853/2017, să fie instituită şi in 
alfanumeric sau digital. fizice au obligaţia să se asigure că sarcina persoanelor fizice 
(4) Marcajul aplicat pe pachete de 
muniţii trebuie să indice: 

acestea sunt marcate conform 
prezentului articol, Ia data solicitării 

care procură arme, 
componente esenţiale şi 

a) denumirea producătorului sau a acordului prealabil sau, după caz, a muniţii din afara teritoriutui 
mărcii; 

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

avizului de import" României dintre cele 
prevăzute in categoriile A pct. 
6 şi 7, B— C şi categoria D 
pct. 1, 4 şi 5 din anexa la 

(5) Marcajul aplicat pe muniţie 

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

Legea nr. 295/2004, astfel 
cum aceasta a fost modificată 

prin Legea nr. 196/2019. In 
cazul persoanelor fizice, 
acordul prealabil sau avizul de 
import, după caz, se va acorda 
doar pentru acele arme, 
componente esenţiale şi 

muniţii marcate in mod 
corespunzător. 

Specificaţiile tehnice pentru La articolul 90, după alineatul (3) 
marcajul armelor de foc şi al 
componentelor esenţiale 

se introduc cinci noi alineate, 
alineatele (3r)-(35), Cu următorul 

cuprins: 

Propunere de completare a 
Legii nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi al 
muniţiilor. A se vedea art. I 

I. Dimensiunea caracterelor utilizate 
pentru marcaje este cea stabilită de 
fiecare stat membru. Dimensiunea 
sau dimensiunea minimă stabilită de 
fiecare stat membru trebuie să fie de 
cel puţin 1,6 mm. Dacă este necesar, 
se poate utiliza o dimensiune mai 
mică a caracterelor pentru marcajul 
componentelor esenţiale care sunt 
prea mici pentru a fi marcate in 

(3 1) Dimensiunea caracterelor 
utilizate pentru marcarea armelor şi 
a componentelor esenţiale ale 
acestora trebuie să fie de eel puţin 

1,6 mm. Prin excepţie, în cazul 
componentelor esenţiale care sunt 
prea mici pentru a fi marcate 
conform prezentului articol, se 
poate utiliza o dimensiune mai mică 

pct.7 din proiect. 

a caracterelor. 
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conformitate Cu articolul 4 din 
Directiva 91/477/CEE. 

2. În ceea ce priveşte cadrele sau 
recuperatoarele fabricate dintr-un 
material nemetalic de tipul celui 
precizat de statul membru, marcajul 
se aplică pe o placă metalică integrată 

permanent In materialul cadrului sau 

(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: 

al recuperatorului, astfel încât: 
(a) placa să nu poată fi înlăturată cu 
uşurinţă sau imediat; şi 

(b) înlăturarea plăcii să ducă la 
distrugerea unei părţi a cadrului sau a 
recuperatorului. 

a) placa să nu poată fi înlăturată cu 
uşurinţă sau imediat, şi 

b) înlăturarea plăcii să determine 
distrugerea unei părţi a cadrului sau 
a recuperatorului. 

Statele membre pot permite, de (33) Pentru marcarea armelor sau a 
asemenea, utilizarea altor tehnici componentelor esenţiale ale Având In vedere alfabetul şi 

pentru marcarea acestor cadre sau acestora, alfabetul utilizat trebuie să sistemul numeric folosite In 
recuperatoare, cu condiţia ca tehnicile fie latin, iar sistemul numeric România, marcajele utilizate 
respective să asigure un nivel 
echivalent de claritate şi de 
permanenţă a marcajului. Pentru a 

utilizat poate fi arab sau roman. pentru marcarea armelor şi a 
componentelor esenţiale ale 
acestora vor fi formate din 

Anexa stabili ce materiale nemetalice trebuie 
precizate In sensul prezeatei 
specificaţii tehnice, statele membre 
trebuie să aibă In vedere măsura In (34) Armurierii sau intermediarii 

litere ale alfabetului latin şi 

din cifre arabe sau roman. 

care materialul poate compromite care importă sau transferă anne şi Pentru asigurarea trasabilităţii 

claritatea şi permanenţa marcajului. 
3. Alfabetul utilizat pentru marcaj 

componente esenţiale In România, 
marcate cu caractere diferite de cele 

armelor de foc şi a 
componentelor esenţiale ale 

este cel stabilit de fiecare stat specifice alfabetului şi sistemelor acestora, în cazul importurilor 
membru. Alfabetul sau alfabetele numerice prevăzute la alin. (33), au sau transferurilor de arme şi 

obligaţia să procedeze la marcarea stabilite de fiecare stat membru componente esenţiale pe 
trebuie să fie latin, chirilic sau grec. acestora conform prezentului 

articol, până la momentul 
teritoriul României, ale căror 

marcaje folosesc alt tip de 
4. Sistemul numeric utilizat pentru 
marcaj este cel stabilit de fiecare stat 
membru. Sistemul sau sistemele 
numerice stabilite de fiecare stat 
membru trebuie să fie arab sau 

- 
introducerii pe piaţă. 

(35) În vederea obţinerii acordului 

caractere, acestea vor fi
marcate conform 
specificaţiilor menţionate ]a 
alin. (33). 

roman. prealabil sau, după caz, a avizului 
de import, persoanele fizice care 
intenţionează să procure arme şi 

componente esenţiale din afara 

Pentru asigurarea trasabilităţii 

armelor de foc şi a 
componentelor esenţiale ale 
acestora, in cazul procurării 
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Anexa 

teritoriului României, marcate cu 
caractere diferite de cele specifice 
alfabetului şi sistemelor numerice 
prevăzute Ia alin. (33), au obligaţia 

armelor şi a componentelor 
esenţiale pe teritoriul 
României, ale căror marcaje 
folosesc alt tip de caractere, 
acestea vor Ii marcate conform 
specificaţiilor menţionate la 
alin. (33). 

să se asigure că acestea sunt 
marcate conform prezentului 
articol. 

Directiva de punere în aplicare 
WE) 2019/69 
Articolull Legea 17. anne de alarmă şi arme de Considerăm că, din 
Specificaţii tehnice m. 295/ semnalizare - dispozitive care sunt perspectiva transpunerii 
Statele membre se asigură că, pentru 2004 proiectate numai pentru a trage Directivei de punere în 
a nu fr considerate arme de foc in art. 2 gloanţe oarbe sau cartuşe pirotebnice aplicare (UE) 2019/69, nu 
temeiut Directivei 91/477/CEE, 
dispozitivele echipate cu un tub de 

pct. III 
spct. 17 

de semnalizare sau pentru a expulza 
substanţe iritânte sau alte substanţe 

prezintă relevanţă modalitatea 
de încărcare a armelor de 

cartuş care sunt concepute pentru a active, care îndeplinesc condiţiile de alarmă, respectiv a armetor de 
expulza numai muniţie oarbă, 

substanţe iritante, alte substanţe 

siguranţă a tragerii şi prezintă 

garanţia că nu pot fi transformate 
semnalizare, ci specificaţiile 
tehnice ale acestora, sens in 

active sau muniţie pirotehnică de pentru a expulza o alice, un glonţ sau care apreciem că nu este 
semnalizare trebuie să respecte în un proiectil prin acţiunea unui oportună utilizarea, in 

Art. 
1

once moment specifrcaţiile tehnice 
stabilite in anexa la prezenta 
directivă. 

combustibil de propulsie. cuprinsul definiţiei, a 
sintagmei „echipate Cu un tub 
de cartus". Este esential ca 
armele de alarmă si cele de 
semnalizare să nu fie fabricate 
într-un mod care le-ar permite 
să fie transfonnate 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 si armele de 
semnalizare trebuie să 

respecte In once moment 
specificaţiile tehnice stabilite 
in anexa la directivă. 

Transpunerea acestei norme 
cu caracter imperativ se 
realizează prin soluţia 

normativă avută în vedere de 
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art. I pct. 5 din proiectul de act 
normativ, soluţie ce vizează 

introducerea unui nou articol 
în Legea nr. 295/2004 intitulat 
„Specificaliile tehnice ale 
armelor de auto apărare 

special confecţionate pentru a 
împrăştia gaze nocive, sau de 
neutral izare, ale armelor de 
alarmă şi ale armelor de 
semnalizare". 

Propunerea de completare se 
raportează la soluţiile 

normative avute în vedere de 
proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
prevederilor Legii nr. 
295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor, care 
are ca obiect transpunerea 
Directivei (UE) 2017/853, şi 

prin care se propune 
modificarea prevederilor art. 
90 din Legea nr. 295/2004 în 
ceea ce priveşte marcarea 
armelor, componentelor 
esenţiale si muniţiilor. 

Articolul2 Legea Articolul 3 se modiiică şi va avea Propunere de modificare a 
Veri£icarea conformităţii cu 
speci£icaţiile tehnice 

m. 295/ 
2004 

următorul cuprins: Legii nr. 295/2004. A se vedea 
art. I pct. 2 din prezentul 

(1) Statele membre asigură faptul că 

dispozitivele de tipul celor 
menţionate la articolul 1 fac obiectul 

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

Art. 3 - Autoritatea competentă 

(1) Poliţia Romănă este autoritatea 
competentă care exercită controlul 

proiect. 

Art. 
2 unor controale pentru a se stabili 

conformitatea acestora cu 
specifrcaţiile tehnice stabilite în 
anexă. 

(2) Statele membre cooperează in 
ceea ce priveşte efectuarea 
controalelor menţionate la alineatul 
(1). 

privind deţinerea, portul şi folosirea 
armelor, componentelor esenţiale şi a 
muniţiilor precum şi cu privire la 
operaţiunile cu arme, componente 
esenţiale şi muniţii, în condiţiile 

prezentei legi. 

privind deţinerea, portul şi folosirea 
armelor, componentelor esenţiale şi 

muniţiilor, destinate uzulut civil, 
precum şi cu privire la operaţiunile 

efectuate cu acestea, în condiţiile 

prezentei legi. 
(2) Se desemnează Direcţia Arme, 
Explozivi şi Substanţe Periculoase 
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din cadrul Inspectoratului General 
al Politiei Române ca punt 
national focal pentru realizarea 
cooperării şi schimbului reciproc de 
informatii cu statele membre, în 
ceea ce priveşte controalele 
destăşurate şi operatiunile efectuate 
CU arme, componente esentiale şi 

munitii aferente acestora, destinate 
uzului civil, în conformitate cu 
prevederile Directivei de punere în 
aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei 
din 16 ianuarie 2019 de stabilire a 
specificatiilor tehnice pentru armele 
de alarmă si de semnalizare in 
temeiul Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul 
achizitionării şi detinerii 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 
pentur schimbul sistematic, prin 
mijloace electronice, de informatii 
referitoare la transferul de arme de 
foe in interiorul Uniunii. 

Articolul 3 se modi5că şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 3 - Autoritatea competentă 

Propunere de modificare a 
Legii nr. 295/2004. A se vedea 
art. I pct. 2 şi art. II din 
prezentul protect. 

Art. 3 

Articolul3 
Schimb de informatii 

(1) Politia Română este autoritatea 
competentă care exercită controlul 
privind detinerea, portul şi folosirea 
armelor, componentelor esentiale şi 

munitiilor, destinate uznlui civil, 
precum şi cu privire la operaţiunile 

efectuate cu acestea, in conditiile 
prezentei legi. 

La cerere, un stat membru furnizează (2) Se desemnează Directia Arnie, 
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unui alt stat membru rezultatele 
controalelor pe care le-a efectuat in 
conformitate cu articolul 2. În acest 
sens, fiecare stat membru 
desemnează cel puţin un punct focal 
naţional care să furnizeze astfel de 
rezultate şi comunică Comisiei datele 
de contact ale punctului focal 
naţional. 

Explozivi şi Substanţe Periculoase 
din cadrul Inspectoratului General 
al Poliţiei Române ca punct focal 
naţional pentru realizarea cooperării 

şi schimbului reciproc de informaţii 

cu statele membre, In ceea ce 
priveşte controalele desfăşurate şi 

operaţiunile efectuate cu arme, 
componente esenţiale şi muniţii 

aferente acestora, destinate uzului 
civil, in conformitate cu prevederile 
Directivei de punere In aplicare 
(iIE) 2019/69 a Comisiei din 16 
ianuarie 2019 de stabilire a 
speci&caţiilor tehnice pentru armele 
de alarmă si de semnalizare In 
temeiul Directivei 91/477/GEE 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 
modalităţilor detaliate prevăzute de 
Directiva 91/477/CEE a Consiliului 
pentru schimbul sistematic, prin 
mijloace electronice, de informaţii 

referitoare la transferal de arme de 
foc In interiorul Uniunii. 

Art. II — În termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a acestei 
legi, România, prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
transmite Comisiei Europene datele 
de contact ale punctului focal 
naţional prevăzut la art. 3 aim . (2) 
din Legea nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor, 

republicată, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege. 
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Art. III. - (I) În termen de un an de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, persoanele fizice autorizate să 

deţină arme neletale, dintre cele 
prevăzute in categoria D, pct. 2 şi 3 
din anexa la Legea nr. 295/2004, 
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, au obligalia 
de a se prezenta la organul de 
polilie care Ie are in evidenlă, în 
vederea: 
a) inscrierii armei/lor din 
certificatul de deţinător in permisul 
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 m. 295/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la autorizarea 
portului şi folosirii armelor neletale 
din categoria celor supuse 
auto rizării. 

(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 nr. 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. 
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(3) Persoanele juridice autorizate să 

delină arme neletale, dintre cele 
prevăzute în categoria D, pct. 2 şi 3 
din anexa la Legea nr. 295/2004, 
republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, au obligaţia 

ca până cel târziu la data expirării 

valabilitătii vizei certificatului de 
deţinător, să se prezinte Ia organul 
de polilie care le are in evidenlă, in 
vederea: 
a) înscrierii armei/lor din 
certificatul de detinător in 
autorizaţia de folosire, in cazul 
celor care posedă un asemenea 
document; 
b) oblinerii autorizaţiei de folosire, 
în cazul celor care nu posedă un 
asemenea de document, cu 
respectarea condiţiilor stabilite de 
Legea nr. 295/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, referitoare Ia autorizarea 
folosirii armelor neletale din 
categoria celor supuse autorizării. 

Art. IV. - (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 lege, componentele 
esentiale si munitiile aferente 
acestora fabricate, transferate sau 
importate in România până la data 
intrării in vigoare a prezentei legi, 
marcate potrivit prevederilor legale 
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aplicabile anterior intrării în vigoare 
a acesteia, pot fr achiziţionate, 

vândute sau folosite exclusiv pa 
teritoriul României. 
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile 

alin. (1), armele din categoria D 
pct. 1, 4 şi 5 din anexa la Legea nr. 
295/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv cu cele aduse 
prin prezenta lege, componentele 
esentiale si munitiile aferente 
acestora pot fi transferate de pa 
teritoriul României pa teritoriul 
unui alt stat membru sau exportate, 
începând cu data intrării în vigoare 
a prezentei legi, doar după marcarea 
acestora în condiţiile Legii nr. 
295/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv Cu cele aduse 
prin prezenta lege." 

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 la data intrării in 
vigoare a prezentei legi, pot fi 
achiziţionate, vândute, deţinute sau 
folosite exclusiv pa teritoriul 
României. 

(2) Prin exceplie de la 
dispoziţiile alin. (1), începând Cu 

data intrării in vigoare a prezentei 

12/22 



legi, armele de autoapărare special 
confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, armele de alarmă şi 

armele de semnalizare pot fi 
exportate sau transferate de pe 
teritoriul României pe teritoriul 
unui alt stat membru doar după 

obţinerea în prealabil a unui 
certificat emis de un bane de probe, 
care să ateste îndeplinirea 
cumulativă a condiţiilor prevăzute 

la art. 8 1 din Legea nr. 295/2004, 
republicată, cu rnodificările şi 

completările ulterioare, inclusiv cu 
cele aduse prin prezenta lege, 
însolit de o traducere autorizată în 
limba română, dacă este cazul." 

Articolul 4 Prezenta lege transpune: A se vedea menŢiunea privind 
Dispoziţii de transpunere - Directiva de punere in aplicare transpunerea din cuprinsul 

Art.4 

(1) Statele membre asigură intrarea in 
vigoare a actelor cu putere de lege şi 

a actelor administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei 
directive până eel târziu la 17 
ianuarie 2020. Statele membre 
informează de îndată Comisia in 
acest sens. Atunci când statele 
membre adoptă măsurile respective, 
ele conţin o trimitere ]a prezenta 
directivă sau sunt însoţite de o astfel 
de trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei 
trimiteri. 
(2) Statele membre comunică 
Comisiei textul principalelor 
dispoziţii de drept intern pe care le 
adoptă în domeniul reglementat de 

(UE) 2019/68 a Comisiei din 16 
ianuarie 2019 de stabilire a 
specificaţiilor tehnice pentru 
marcajul armelor de foe şi al 
componentelor lor esenţiale în 
temeiul Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul 
achiziţionării şi deţinerii de arme, 
publicată in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 15 
din 17 ianuarie 2019; 
- Directiva de punere in aplicare 
(UE) 2019/69 a Comisiei din 16 
ianuarie 2019 de stabilire a 
specificaţiilor tehnice pentru armele 
de alarmă şi de semnalizare in 
temeiul Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul 
achiziţionării si deţinerii de arme, 

proiectului. 
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prezenta directivă. publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 15 
din 17 ianuarie 2019. 

Art. 5 

Articolul 5 
Intrare în vigoare 
Prezenta directivă intră in vigoare in 
a douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Nu necesită transpunere. 

Art. 6 

Articolul 6 
Destinatari 
Prezenta directivă se adresează 

statelor membre. 

Nu necesită transpunere. 

Anexă 

Specificaţiile tehnice pentru 
dispozitivele menţionate la articolul 
I 

1. Dispozitivele trebuie să 

După articolul 8 se introduce un 
nou articol, articolul 8', cu 
următorul cuprins: 

Art. 8' - Specifrcaţiile tehnice ale 
armelor de autoapărare special 
confecţionate pentru a împrastia 
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 

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 îndeplinite 
următoarele cerinţe de ordin tehnic: 

a) să fie in măsură să 

expulzeze muniţie pirotehnică de 
semnalizare numai dacă pa gura 
levii este fixat un adaptor; 

b) să fie prevăzute cu un 
dispozitiv durabil, montat in 

Propunere de completare a 
Legii nr. 295/2004. A se vedea 
art. I pct. 4 din prezentul 
proiect. 

Textul vizează transpunerea 
prevederilor pct. 1 din Anexa 
la Directiva de punere in 
aplicare (UE) 2019/69. 
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Anexă 

îndeplinească următoarele cerinţe: 

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

(b) să fie prevăzute cu un dispozitiv 
durabil, montat In hiteriorul 
dispozitivului, care împiedică 

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 figurează In 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 In tabelut respectiv, In 
versiunea sa în vigoare în momentul 
adoptării prezentet directive. 

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 fgurează şi respectă 

dimensiunile si standardele indicate 
în Tabelul nr. VIII din Tabelele cu 
dimensiuni pentru cartuşe şi camere 
stabilite de către Comisia 
internaţională permanentă pentru 
identificarea armelor de calibru 
mic, în vigoare la data de 
16.01.2019; 

d) să nu poată fi modificate cu 
ajutorul unor instrumente obişnuite 

astfel încât să expulzeze sau să 

devină capabile să expulzeze o 
alică, un glonţ sau un proiectil prin 
acţiunea unui combustibil de 
propulsie; 

e) componentele esentiale ale 
acestora să fie construite astfel încât 
să nu poată fi montate sau utilizate 
drept componente esenţiale ale 
armelor de foc; 

f) înlăturarea sau modificarea 
ţevilor să determine distrugerea şi 

deteriorarea semnificativă a 
acestora; 

g) atât camera cartuşului, cât 
şi ţeava trebuie să fie deplasate, 
înclinate sau decalate, astfel încât 
să împiedice ca armele să fie 
încărcate cu munitie 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 
2. Dispozitivele nu pot fi modificate prin ţeavă prin acţiunea unui Textul vizează transpunerea 
cu ajutorul unor instrumente combustibil de propulsie şi once prevederilor pct. 2 din Anexa 
obisnuite astfel încât să arunce sau să spaţiu lăsat liber la nivelul ţevii să la Directiva de punere in 
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Anexă 

devină capabile să arunce o alică, un 
glont sau un proiectil prin actiunea 
unui combustibil de propulsie. 

3. Toate componentele esentiale ale 

nu depăşească lungimea de 1 cm. 
(2) Spatiul lăsat liber la nivelul 
tevii, care să nu depăşească 

lungimea de 1 cm, prevăzut la 
alin.(1) lit.h) trebuie să existe: 
a) pe întreaga lungime a tevii, în 

aplicare (UE) 2019/69. 

Textul vizează transpunerea 
dispozitivelor sunt de aşa natură încât cazul armelor de autoapărare prevederilor pct. 3 din Anexa 
nu pot fi montate sau utilizate drept special confecţionate pentru a la Directiva de punere în 
componente esentiale ale armelor de împrăştia gaze nocive, iritante sau aplicare (UE) 2019/69. 
foe. de neutralizare, al armelor de 

alarmă si al armelor de semnalizare 
4. Ţevile dispozitivelor nu pot fi a căror teavă nu depăşeşte 30 cm Textul vizează transpunerea 

prevederilor pct. 4 din Anexa înlăturate sau modificate fară sau a căror lungime totală nu 
distrugerea şi deteriorarea depăşeşte 60 cm; la Directiva de punere în 
semnificativă a dispozitivului. b) pa eel putin o treime din 

lungimea tevii, în cazul celorlalte 
aplicare (UE) 2019/69. 

5. În cazul dispozitivelor a căror Textul vizează transpunerea arme de autoapărare special 
împrăştia teavă nu depăşeşte 30 cm sau a căror prevederilor pct. 5 şi 6 din 

lungime totală nu depăşeşte 60 cm, 
dispozitivul este prevăzut cu 

confectionate pentru a 
gaze nocive, iritante sau de 

Anexa la Directiva de punere 
în aplicare (UE) 2019/69. 

obstacole inamovibile de-a lungul neutralizare, arme de alarmă şi 

întregii lungirni a tevii, astfel încât o arme de semnalizare, a căror teavă 

alică, un glonţ sau un proiectil să nu depăşeşte 30 cm. 
poată trece prin teavă prin actiunea (3) Obstacolele prevăzute la 
unui combustibil de propulsie şi once aim . (1) lit. h) trebuie să 
spatiu lăsat liber la nivelul tevii să nu îndeplinească următoarele cerinte: 
depăşească lungimea de 1 cm. a) primul obstacol este plasat 

cât mai aproape posibil de camera 
6. În cazul dispozitivelor care an se armei de autoapărare special 
încadrează la punctul 5, dispozitivul confecţionate pentru a împrăştia 
este prevăzut cu obstacole gaze nocive, iritante sau de 
inamovibile de-a lungul a eel putin neutralizare, a armei de alarmă sau 
unei treimi din lungimea tevii, astfel a armei de senmalizare, astfel încât 
încât o alică, un glont sau un proiectil să permită în acelaşi timp 
să nu poată trace prin teavă prin expulzarea gazelor prin orificiile de 
actiunea unui combustibil de evacuare. 
propulsie şi once spatiu lăsat liber la b) să fie permanente şi să nu 
nivelul evii să nu depăşească poată íi înlăturate tără distrugerea 
lungimea de 1 cm. camerei cartusului sau a tevii armei 

de autoapărare special 
7. În toate cazurile, dacă dispozitivul confectionate pentru a împrăştia 
se încadrează la punctul 5 sau la gaze nocive, iritante sau de 
punctul 6, primul obstacol din teavă neutralizare, a armei de alarmă sau Textul vizează transpunerea 
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Anexă 

este plasat cât mai aproape posibil de 
camera dispozitivului, permilând în 
acelaşi timp expulzarea gazelor prin 
orificiile de evacuare. 

8. În cazul dispozitivelor concepute 
pentru a trage numai gloanţe oarbe, 
obstacolele menlionate la punctul 5 
sau la punctul 6 blochează complet 
ţeava In afară de unul sau mai multe 

a armei de semnalizare; 
c) să fie 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 substanle active să fie 

prevederilor pct. 10 din Anexa 
la Directiva de punere In 
aplicare (UE) 2019/69. 

Textul vizează transpunerea 
orificii de evacuare a presiunii expulzate din dispozitiv; prevederilor pct. 7 din Anexa 
gazului. În plus, obstacolele d) să fie concepute astfel încât la Directiva de punere In 
blochează complet ţeava astfel încât să împiedice crearea sau lărgirea aplicare ((JE) 2019/69. 
niciun gaz să nu poată ft expulzat unui orificiu în ţeavă, de-a lungul 
prin partea din faţă a dispozitivului. axei sale; 

e) să fie concepute astfel încât 
9. Toate obstacolele sunt permanente să împiedice înlăturarea ţevii, Cu 

şi nu pot fi înlăturate firă distrugerea exceplia cazului In care spaţiul 

camerei sau a ţevii dispozitivului. aferent cadrului şi camerei devine 
inutil ca urmare a înlăturării 

În cazul dispozitivelor concepute respective sau dacă integritatea Textul vizează transpunerea 
pentm a trage numai gloanţe oarbe, 
obstacolele sunt fabricate In 

armei de autoapărare special 
confectionate pentru a împrăştia 

prevederilor pct. 9 paragraful 
1 din Anexa la Directiva de 

întregime dintr- un material rezistent gaze nocive, iritante sau de punere In aplicare (UE) 
la tăiere, perforare, sfredelire sau neutralizare, a armei de alarmă sau 2019/69. 
măcinare (sau once alt procedeu a armei de semnalizare este atât de 
similar) având o duritate minimă de compromisă încât aceasta nu poate 
700 HV 30 (în conformitate cu fi utilizată pentru a constitui baza 
încercarea de duritate Vickers). unei arme de foe iară efectuarea 

unor reparaţii sau a unor completări Textul vizează transpunerea 
În cazul dispozitivelor care in se senmifrcative; prevederilor pct. 9 paragraful 
încadrează la al doilea paragraf al (4) Prin excepţie de la 3 din Anexa la Directiva de 
prezentului punct, obstacolele sunt prevederile alin. (3) lit. c), în cazul punere In aplicare (UE) 
fabricate în întregime dintr-un armelor de alarmă şi al armelor de 2019/69. 
material rezistent ]a tăiere, perforare, 
sfredelire sau măcinare (sau once alt 
procedeu similar) având o duritate 

semnalizare, concepute pentru a 
trage numai gloanţe oarbe, 
obstacolele trebuie să fie fabricate 

minimă de 610 HV 30. Ţeava poate In întregime dintr-un material 
avea un canal de-a lungul axei sale 
pentru a permite substanlelor iritante 

rezistent la tăiere, perforare, 
sfredelire, măcinare sau once alt 

sau altor substanţe active să tie procedeu similar, cu o duritate Textul vizează transpunerea 
expulzate din dispozitiv. minimă de 700 HV 30 pe scara prevederilor pct. 9 paragraful 

Vickers. 4 din Anexa la Directiva de 
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În ambele cazuri, obstacolele sunt 
concepute astfel încât să împiedice: 
(a) crearea sau lărgirea unui orifrciu 
în ţeavă, de-a lungul axei sale; 
(b) înlăturarea ţevii, cu excepţia 

(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 

punere în aplicare (UE) 
2019/69. 

Anexă cazului in care spaţiut aferent 
cadrului şi camerei devine inutil ca 
urmare a înlăturării respective sau 
dacă integritatea dispozitivului este 
atât de compromisă încât el nu poate 
fi utilizat pentru a constitui baza unei 
arme de foe fară efectuarea unor 
reparaţii sau a unor completări 

semnificative. 

10. Atât camera cartuşului, cât şi 

ţeava sunt deplasate, înclinate sau 
decalate, astfel încât să împiedice ca 

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 si al armelor de 
semnalizare, de tip revolver, 
suplimentar cerinţei prevăzute la 
alin. (1) lit. g), deschiderile frontale 

dispozitivul respectiv să fie încărcat ale camerei cilindrului trebuie să fie Textul vizează transpunerea 
cu muniţie sau să tragă muniţie. îngustate pentru a se asigura faptul prevederilor pct. 9 paragraful 
În plus, in cazul dispozitivelor de tip că gloanţele sunt blocate in camera 2 din Anexa la Directiva de 
revolver: cilindrului şi să fie deplasate in punere in aplicare (UE) 

raport cu camera cilindrului." 

După articolul 5 se introduce un 
nou articol, articolul 51, cu 
următorul cuprins: 

2019/69. (a) deschiderile frontale ale camerei 
cilindrului sunt îngustate pentru a se 
asigura faptul că gloanţele sunt 
blocate in cameră; 

(b) deschiderile respective sunt 
deplasate in raport cu camera. 

„Art. 51 — Regimul juridic al 
armelor de autoapărare special 
confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, al armelor de 

Textul vizează transpunerea 
prevederilor pct. 8 din Anexa 
la Directiva de punere in 

Anexă alarmă şi al armelor de 
semnalizare introduse pe 
teritoriul Romăniei 

aplicare (UE) 2019/69. 

(1) În vederea introducerii/scoaterii 
pe/de pe teritoriul României a 
armelor de autoapărare speciat 
confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, a armelor de alarmă 

Textul vizează transpunerea 
prevederilor pct. 10 din Anexa 
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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, 
însolit de o traducere autorizată in 
limba română, dacă este cazul. 
(2) Înainte de introducerea pe piaţă 

a armelor prevăzute In aim . (1), 
produse pe teritoriul României, 
armurierii trebuie să obtină în 
prealabil un certiftcat emis de un 
banc de probe, care să ateste 
îndeplinirea cumulativă a 
condiţiilor prevăzute la art. 8 1, 
însotit de o traducere autorizată în 
limba română, dacă este cazul. 
(3) Pentru oblinerea certiftcatului 
care să ateste îndeplinirea 
cumulativă a condiţiilor prevăzute 

la art. 8 1, în cazal scoaterii de pe 
teritoriul României, potrivit aim . 
(1), sau al introducerii pe piaţă, 

potrivit aim . (2), armurierii, 
intermediarii sau, după caz, 
persoanele fizice autorizate să 

delină arme de autoapărare special 
confecţionate pentru a împrăştia 

gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, arme de alarmă şi 

arme de semnalizare pot transfera 
temporar armele respective pe 
teritoriul oricărui stat membru al 
Uniunii Europene, at spaţiului 

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

la Directiva de punere in 
aplicare (UE) 2019/69. 

Propunere de completare a 
Legii nr. 295/2004. 

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 si 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 specifrcaţiile telmice 
stabilite de Directiva de 
punere in aplicare (UE) 
2019/69. 
Legea m. 295/2004 privind 
regimul armelor şi al 
munitiilor stabileste în 
cuprinsul prevederilor art. 2 
mai multe categorii de arme, 
printre care se află şi armele 
de autoapărare, prevăzute la 
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Comisia lnternaţională Permanentă 

pentru Identificarea Armelor de 
Calibru Mic, in condiţiile prevăzute 

la art. 121" 

punctul III poziţia 3 al 
articolului in cauză, acestea 
fund definite ca arme neletale 
scurte, special confecxionate 
pentru a împrăştia gaze 
nocive, iritante, de 
neutralizare şi proiectile din 
cauciuc, în scop de 
autoapărare. 

Prin Legea nr. 196/2019 s-a 
introdus la articolul 2 punctul 
III, poziţia 17, cc defineşte 

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

pirotehnice 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 detinerii celor 
două categorii de arme, după 

cum urmează: 

- armele de autoapărare sunt 
prevăzute in categoria C din 
anexa la Legea nr. 295/2004, 
find incadrate in categoria 
armelor neletale sup use 
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uutorizării (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 

La articolul 2 punctul V, după prevăzute în categoria D din 
subpunctul 10 se introduce un 
nou subpunct, subpunctul 11, cu 
următorul cuprins: 

anexa la Legea m. 295/2004, 
fiind încadrate in categoria

„11. banc de probe - once entitate armelor neletale supuse 

care a fost acreditată de Comisia notWcării (13.2. - pistoalele de 
Internaţională Permanentă pentru semnalizare). 
Identificarea Armelor de Calibru Întrucât, in unele cazuri, 
Mic înfiinţată ca urmare a adoptării caracteristicile tehnice ale 
Convenţiei nr. 11325/1969 pentru celor două tipuri de arme se 
recunoaşterea mărcilor aplicate pe suprapun, diferenţa fiind 
armele de calibru mic, entitate care stabilită doar de tipul muniţiei 
are atribuţii ce vizează testarea şi folosite, se impune ca şi 
certificarea armelor de foc, a armele de autoapărare ce sunt 
componentelor esenpale şi a special confectionate pentru a 
muniţiilor aferente in vederea împrăstia gaze nocive, iritante 
atestării calităţii acestora din punct sau de neutralizare să 
de vedere al siguranţei şi securităţii îndeplinească specificaţiile 
tragerii." telmice 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 asa manieră 

încât să arunce, o alică, un 
glonţ sau un proiectil prin 
actiunea unui combustibil de 
propulsie. 
În context, se instituie 
obligativitatea obţinerii 

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

îndeplinesc cumulativ 
specificaţiile tehnice aferente. 

Având in vedere solutia 
normativă propusă pentru noul 
articol 51 din proiect, se 
impune defmirea sintagmei 
„banc de probe. 
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Nr. 
art. 

Legislaţia europeană 

Text directive 

Legislaţia naţională de transpunere 

OBSERVAŢII 
Nr. 
art. 

Legislatia în vigoare Nr. 
art. 

Propunert de modjficare 

- Directiva de punere în 
aplicare (UE) 2019/68 a 
Comisiei din 16 ianuarie 2019 de 
stabilire a specificaţiilor tehnice 
pentru marcajul armelor de foc şi 

at componentelor lor esenţiale, în 
temeiul Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul 
achiziţionărij şi deţinerii de 
arme; 

- Directiva de punere în 
aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei 
din 16 ianuarie 2019 de stabilire 
a specificaţiilor tehnice pentru 
armele de alarmă şj de 
semnalizare, în temeiul 
Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul 
achiziţjonării şi deţinerii de arme; 

- Directiva 2017/853/UE 
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 mai 2017 de 
modificare a Directivei 
91/477/CEE a Consiliului privind 
controlul achiziţionării si 
deţinerii de arms; 

- Legea nr. 295/2004 privind 
regim¢d armelor şi muniţiilor, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 196/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 295/2004 privind 
reginvul armelor şi munitiilor 
- Hotărârea Guvemului 
nr. 11/2018 pentru aprobarea 
Normelor- metodologice de 
aplicare a Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi al 
muniţiilor; 

- Ordinul ministrului de stat, 
ministrul administraţiei şi 

intemelor nr. 389/2004 privind 
organizarea şi frnctionarea 
Regishului National al Armelor, 
cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Project de Legs pentru modificarea şi 

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

Pentru lranspurrerea Dire ctivelor de 
punere in aplicare (UE): 

- 2019/68 a Comisiei din 16 
ianuarie 2019 de stabilire a 
specificatiilor tehnice pentru marcajul 
armelor de foe şi al componentelor lor 
esenţiale, in temeiul Directivei 
91/477/CEE a Consiliului privind 
controlul achizi/ionării şi deţinerii de 
arme; 

- 2019/69 a Comisiei din 16 
ianuarie 2019 de stabilire a 
specifrcatiilor tehnice pentru armele de 
alarmă şi de semnalizare, in temeiul 
Directivei 91/477/CEE a Consiliului 
privind controlul achiziţionării şi 

deţinerii de arn:e 

În înţelesul Directivei 
91/477/CEE, „arme" înseamnă: 

- once armă de foc, astfel cum 
este definită ]a articolul 1 din 
prezenta directjvă; 

- alte arme decât armele de foe, 
astfel cum sunt definite în 
legislaţiile inteme. 

Art. 
2, 

Pct. 
I 

1. arma - once object sau 
dispozitiv a cărui funcţionare 

determină aruncarea unuia sau 
mai multor proiectile, substanţe 

explozive, aprinse sau 
luminoase, amestecuri 
incendiare on împrăştierea de 
gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare, în măsura în care 
se regăseşte în una dintre 
categoriile prevăzute în anexă; 

2. arma de foe - once armă 

portabilă cu ţeavă care poate 

Nemodificat. 



arunca, este concepută să arunce 
sau poate fi transformată să 

arunce alice, un glonc on un 
proiectil prin acciunea unui 
combustibil de propulsie; se 
consideră că un object poate fi 
transformat pentru a arunca o 
alice, un glonc sau un proiectil 
prin acciunea unui combustibil 
de propulsie dacă are aspectul 
unei arme de foc şi, ca urmare a 
construcciei sale sau a 
materialuluj din care este 
confeccionat, poate fi
transformat în acest scop; în 
încelesul prezentei legi, nu sunt 
incluse în definicia armelor de 
foc armele prevăzute în 
categoriile D şi E din anexă; 

art. 1 

Conform art. 1 din Directiva de 
punere în aplicare (UE) 2019/69, 
statele membre se asigură că, 

pentru a nu fi considerate arme 
de foc în temeiul Directivei 
91/477/CEE, dispozitivele 
echipate cu un tub de cartuş care 
sunt concepute pentru a expulza 
numai municie oarbă, substance 
iritante, alte substance active sau 
municie pirotehnică de 
semnalizare trebuie să respecte în 
once moment specificaciile 
tehnice stabilite în anexa la 
prezenta directivă. 

art. 
2, 

pct. 
III, 
poz. 
16 

17. arme de alarmă şi arme de 
semnalizare -dispozitive care 
sunt proiectate numaj pentru a 
trage gloance oarbe sau cartuşe 

pirotehnice de semnalizare sau 
pentru a expulza substance 
iritante sau alte substance active, 
care îndeplinesc condiciile de 
sigurancă a tragerij şi prezintă 

garanjia că nu pot ft 
transformate pentru a expulza o 
alice, un glonc sau un proiectil 
prin acciunea unuj combustibil 
de propulsie. 

Nemodificat. 

În sensul Directivej 91/477/CEE, 
armele de foc se clasifică în 
următoarele categorji: 

Clasificarea Armelor 
Municiile, precum şi 

componentele esenciale ale 
armelor urmează regimul atmei 
căreia îi sunt destinate. 

Nemodificat. 

Categoria A 

Arme $i munitii interzise 

A Q 1. Instrumente şi lansatoare 
militare cu efect exploziv. 

A 
E

Instrumentele şi lansatoarele 
militare cu A.!. Nemodificat. 



efect exploziv sau incendiar 

A.2. 2. Arme de foe automate. A.2. Armele de foe automate A.2. Nemodificat. 

A.3. 
3. Arme de foc camuflate sub 
forma unui alt obiect. 

A.3. 
Armele de foe camuflate sub 
forma unui 
alt object 

A.3. Nemodificat.

A.4. 

4. Muniţiile Cu proiectile 
perforante explozive sau , 
incendiare, la fel ca şi 
proieetilele pentru aceste munijii. 

A.4. 

Muniţiile cu proiectile 
perforante, explozive sau 
incendiare, la fel ca şi 

proiectilele pentru aceste 
munilii 

A.4. Nemodificat. 

A.S. 

S. Muni(iile pentru pistolete şi 

revolvere cu proiectile 
expansive, ca şi aceste proiectile, 
mai pu(in în ceea ce priveşte 

armele de vânătoare sau de tir cu 
lintă, pentru persoanele obişnuite 

să folosească aceste arme. 

A.S. 

Muniliile pentru pistolete şi 

revolvere cu proiectile 
expansive, ca şi aceste 
proiectile, mai pujin în ceea ce 
priveşte armele de vânătoare sau 
de tir cu lintă, pentru persoanele 
care au dreptul de a purta şi

folosi aceste arme 

A.S. Nemodificat.

A.6. 

6. Arme de foc automate care an 
fost transformate în arme de foc 
semiautomate fară a aduce 
atingere articolului 7 alineatul 
(4a). 

A.6. 

Armele de foc semiautomate 
care provin 
sau an fost transformate din 
arme de foc 
automate 

A.G. Nemodificat. 

Al. 

7. Oricare dintre următoarele 

arme de foc semiautomate cu 
percujie centrală: 

(a) arme de foe cu leavă scurtă 

care permit lansarea a peste 21 
de cartuşe fără reîncărcare, în 
cazul in care: 
(i) un încărcător cu o capacitate 
de peste 20 de cartuşe face parte 
din arma de foc respectivă; sau 
(ii) în aceasta este inserat un 
încărcător detaşabil cu o 
capacitate care depăşeşte 20 de 
cartuşe; 

(b) arme de foe cu jeavă lungă 

care permit lansarea a peste 11 
cartuşe fără reîncărcare, in cazul 
in care: 
(i) in încărcător cu o capacitate 
de peste 10 cartuşe face parte din 
arma de foc; sau 

A.7. 

Armele de foc semiautomate cu 
perculie centrală cu 
caracteristicile: 
a) arme de foc scurte care 
permit lansarea a peste 21 de 
cartuşe îără reîncărcare, in cazul 
în care: 
(i) un încărcător cu o capacitate 
de peste 20 de cartuşe face parte 
din anna de foc respectivă; sau 
(ii) în aceasta este inserat un 
încărcător detaşabil cu o 
capacitate care depăşeşte 20 de 
cartuşe; 

b) arme de foc lungi care permit 
lansarea a peste 11 cartuşe fără 

reîncărcare, in cazul în care: 
(i) un încărcător en O capacitate 
de peste 10 cartuşe face parte 
din arma de foc; sau 
(ii) In aceasta este inserat un 

A.7. 

Armele de foc semiautomate cu perculie 
centrală, cu următoarele caracteristici: 
a) arme de foc scurte care permit 
lansarea a peste 21 de cartuşe fără 

reîncărcare, în cazul în care: 
(i) un încărcător cu o capacitate de peste 
20 de cartuşe face parte din arma de foc 
respectivă; sau 
(ii) In aceasta este inserat un încărcător 

detaşabil cu o capacitate care depăşeşte 

20 de cartuşe; 

b) anne de foe lungi care permit lansarea 
a peste 11 cartuşe îără reîncărcare, in 
cazul în care: 
(i) un încărcător cu o capacitate de peste 
10 cartuşe face parte din anna de foc; sau 
(ii) în aceasta este inserat un încărcător 

detaşabil cu o capacitate care depăşeşte 

10 cartuşe 

Reformularea pa"rtii introduetive 
penlru claritatea textului, 



(ii) în aceasta este inserat un 
încărcător detaşabil cu o 
capacitate care depăşeşte 10 
cartuşe. 

încărcător detaşabil cu o 
capacitate care depăşeşte 10 

cartuşe 

A.B. 

8. Arme de foe semiautomate cu 
teavă lungă (adică arme de foe 
concepute initial pentru tragere 
de la nivelul umărului) a căror 
langrme poate fi redusă la mar 
putin de 60 cm fără ca acestea să 

îşi piardă functionalitatea, cu 
ajutorul unui pat rabatabil sau 
telescopic sau al unui pat ce 
poate fi demontat fără a folosi 
unelte. 

A.B. 

Armele de foe lungi, 
semiautomate, concepute initial 
pentru tragere de ]a nivelul 
umărului, a căror lungime poate 
fi redusă la mai putin de 60 em 
fară ca acestea să îşi piardă

functionalitatea, cu ajutorul unui 
pat rabatabil sau telescopic sau
al unui pat ce poate fi demontat 
fără a folosi unelte

A.8. Nemodificat. 

A.9. 

Armele care prezintă 

caracteristicile 
tehnice ale armelor letale sau, 
după caz, 
ale armelor neletale, dar care nu 

se 
regăsescîn prezenta anexă 

A.9. Nemodificat. 

A.1 
0. 

Armele confectionate special 
pentru a produce zgomot sau 
pentru a împrăştia gaze nocive, 
iritante sau de neutralizare, 
armele de semnalizare şi armele 
de start, care nu îndeplinesc 
conditiile de sigurantă a tragerii 
i nu rezintă aran ia că nu pot ş P g T P 

fr transformate pentru a expulza 
o alice, un glont sau un proiectil 
prin actiunea unui combustibil 
de propulsie, conform 
certificării emise de un 
organism abilitat în acest sens, 
national sau international 

A.10 

Armele confectionate special pentru a 

produce zgomot sau pentru a împrăştia 

gaze nocive iritante sau de neutralizare, 

armele de alannă si armele de 
' 

semnalizare recum i armele de start, p ş , 

care nu îndeplinesc condiciile de 

si rancă a tra erri şi nu rezintă garantia gu g P 
că nu pot fr transformate pentru a 

expulza o alice, on glont sau un proiectil 

prin acciunea unui combustibil de 

propulsie, conform certificării emise de 

un organism abilitat în acest sens, 
national sau international 

Completare operată pentru a asigura 
mencinerea terminologiei stabilite în 
cu rinsul Le u nr. 295/2004, la art. 2 P g~ 
pct. III subpct. 17 — „arme de alarmă 

şi arme de semnalizare". 

A.9. 

9. Once arme din această 

categorie care au fost 
transformate în arme cu munitie 
oarbă, pentru a expulza substante 
iritante, alte substante active sau 
munitie pirotehnică sau care au 
fost transformate în arme de 

A.!

1, 

Once armă din categoria A care 
a fost transformată in armă cu 
munitie oarbă, pentru a expulza 
substance iritante, alte substance 
active sau munitie pirotehnică 

sau. care a fost transformată în 
armă de spectacol sau acustică 

A.11. 

Once armă din această categoric care a 

fost transformată in armă cu munitie 
oarbă, pentru a expulza substance iritante,

alte substante active sau munitre 
ată în f p t tfă i on care a os ransormhtiroenc 

armă de spectacol sau armă acustică 

Modificarea anexei la Legea nr. 
295/2004, în sensul redenumirii 
punctulur 11 din Categoria A, 
punctului 8 din Categoria B, 
punctului 6 din Categoria C şi 

stabilirea in mod expres că once armă 

din fiecare cele trei categorii 



spectacol sau acustice. enumerate anterior, dacă este 
transformată în armă Cu munitie 
oarbă, pentru a expulza substanţe 

iritante, alte substanţe active sau 
muniţie pirotehnică ori care a fost 
transformată în armă de spectacol sau 
armă acustică, rămâne în continuare 
in categoria din care făcea parte 
anterior transformării. Tot în cadrul 
celor trei puncte (punctul 11 din 
Categoria A, punctul 8 din Categoria 
B, punctul 6 din Categoria C), în 
cuprinsul denumirii acestora, 
structura „armă de spectacol sau 
acustică" se înlocuieste cu structura 
„armă de spectacol sau armă 

acustică" în vederea mentinerii 
terminologiei prevăzute la art. 2 pct. 
III subpct. 16 din Legea nr. 295/2004 

Categoria B 

Arme şi muniţii letale supuse autorizării 

B.1. 
1. Arme de foc cu ţeavă scurtă cu 
repetiţie. ' ' 

B 1 
Armele de foc scurte cu 
repetiţie, cu percuţie centrală 

B .1 Nemodificat. 

8.2. 
2. Arme de foc cu bătaie scurtă 

cu tragere foc cu. foc, cu percuţie 

centrală. 

8.2• 
Armele de foc scurte cu tragere 
foc cu fog cu percuţie centrală 

B.2. Nemodificat. 

8.3. 

3. Arme de foc cu bătaie scurtă 

cu tragere foc cu foc, cu percuţte 

anulară, cu o lungime totală sub 
28 cm. 

8.3. 
Armele de foc scurte cu tragere 
foc cu foc, cu percuţie pe ramă, 

cu o lungime totală sub 28 cm 
B.3. Nemodificat. 

8.4 

4. Arme de foc semiautomate cu 
ţeavă lungă ale căror încărcătoare 

şi camere pot conţine împreună 

mai mult de trei cartuşe în cazul 
armelor de foc cu percuţie pe 
ramă şi mai mult de trei, dar mai 
puţin de 12 cartuşe în cazul 
armelor de foc cu percuţie 

centrală. 

8.4. 

Armele de foc lungi, 
semiautomate, ale căror 

încărcătoare şi camere pot 
conţine împreună mai mult de 
trei cartuşe în cazul armelor de 
foc cu percuţie pe ramă şi mai 
mult de trei, dar mai puţin de 12 
cartuşe în cazul armelor de foc 
cu percuţie centrală 

8.4. Nemodificat. 

B 5 

5. Anne de foc semiautomate cu 
ţeavă scurtă, altele decât cele 

la punctul 7 litera (a) 
din categoria A. 

B 5 

Armele de foc scurte 
semiautomate, cu percuţie 

centrală, altele decât cele 
enumerate la categoria A pct. 7 

B 5. Nemodificat.
enumerate 

8.6. 6. Arme de foc semiautomate Cu B.6. Armele de foc lungi, 8.6. Nemodificat. 



feavă lungă enumerate in punctul 
7 litera (b) din categoria A ale 
căror încărcătoare şi camere nu 
pot confine împreună mai mult 
de trei cartuşe, al căror încărcător 

este detaşabil sau pentru care nu 
poate fi garantată imposibilitatea 
transformării, cu ajutorul unor 
unelte obişnuite, in arme ale 
căror încărcătoare şi camere pot 
confine împreună mai mult de 
trei cartuşe. 

semiautomate, enumerate la 
categoria A pct. 7 lit. b), ale 
căror încărcătoare şi camere nu 
pot confine împreună mai mult 
de trei cartuşe, al căror 

încărcător este detaşabil sau 
pentru care nu poate fi garantată 
imposibilitatea transformării, cu 
ajutorul unor unelte obişnuite, în 
arme ale căror încărcătoare şi 

camere pot confine împreună 

mai mull de trei cartuşe 

B.7. 

7. Arme de foc cu eavă luna Cu f g 
repetifie şi semiautomate cu 
feavă netedă care nu depăşeşte 60 
cm. 

B.7. 

Armele de foe lungi cu repetifie 
şi armele semiautomate cu feavă 

netedă a căror lungime totală nu 
depăşeşte 60 cm sau a căror 
feavă nu depăşeşte 30 cm 

B.7 
Armele de foc lungi cu repetifie ; 
semiautomate, cu feavă netedă care nu 
depăşeşte 60 em 

Modificarea anexei la Legea nr. 
295/2004, în sensul redenumirii 
punctului 7 din Categoria B, astfel: 
„Armele de foe lungi cu repetifie/ 
semiautomate, cu feavă netedă care 
nu depăşeşte 60 cm", această 

modificare se impune, pe de o parte, 
din prisma prevederilor punctului 7 
Categoria B din anexa I la Directiva 
91/477/CEE, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 
1JE/2017/853, iar pe de altă parte pe 
fondul coroborării definitiei armelor 
scurte şi a armelor lungi din forma in 
vigoare a Legii fir. 295/2004. Astfel, 
potrivit art. 2 pct. IV subpct. 3, 
armele de foc lungi sunt acele arme 
de foc a căror lungime a fevii sau 
lungime totală depăşeşte 
dimensiunile armelor de foc scurte, or 
armele de foc scurte sunt arme de foc 
a căror feavă 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 ievii), 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 feavă lungă cu 
repetifie Si semiautomate cu feavă 



netedă care nu depăşeşte 60 cm". Din 
interpretarea denumirii reiese în mod 
neîndoielnic că lungimea de 60 cm se 
referă doar la leavă, şi nicidecum In 
lungimea armei în sine. 

B.8. 

B.B. 

Or ice arme de foc din această 

categorie care au fost 
transformate în arme cu muniţie 

oarbă, pentru a expulza 
substanţe iritante, alte substanţe 

active sau muniţie pirotehnică 

B.8. 

Once armă din această categorie care a 
fost transformată în armă cu muniţie 

oarbă, pentru a expulza substanţe iritante, 
alte substanţe active sau muniţie 

pirotehnică on care a fost transformată în 
armă de spectacol sac armă acustică 

Modificarea anexei In Legea nr. 
295/2004, în sensul redenumirii 
punctului 11 din Categoria A, 
punctului 8 din Categoria B, 
punctului 6 din Categoria C şi 

stabilirea?n 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, alte substanţe active sau 
muniţie pirotehnică on care a fost 
transformată în armă de spectacol 
sau armă acustică, rămâne în 
continuare in categoria din care făcea 

parte anterior transformării. Tot în 
cadrul celor trei punete (punctul 11 
din Categoria A, punctul 8 din 
Categoria B, punctul 6 din Categoria 
C), in cuprinsul denumirii acestora, 
structura „armă de spectacol sau 
acustică" se înlocuieste Cu structura 
„armă de spectacol sau armă 

acustică" în vederea mentinerii 
terminologiei prevăzute la art. 2 pct. 
III subpct. 16 din Legea nr. 295/2004. 

8. Once arme de foc din această 

categorie, care au fast 
transformate în arme cu muniţie 

oarbă, pentru a expulza substanţe 

iritante, alte substanţe active sau 
muniţie pirotehnică sau care au 
fost transformate în arme de 
spectacol sau acustice. 

C.S. 

5. Once arme de foc din această 

categorie care au fast 
transformate în arme Cu muniţie 

oarbă, pentru a expulza substanţe 

iritante, alte substanţe active sau 
muniţie pirotehnică sau care au 
fast transformate în arme de 
spectacol sau acustice. 

B.9. 

9. Arme de foc semiautomate 
pentru uz civil, care seamănă cu 
armele cu mecanisme automate, 
altele decât cele enumerate la 
punetele 6, 7 sac 8 din categoria 
A. 

B.9. 

Armele de foc semiautomate 
pentru uz civil, care seamănă cu 
armele cu mecanisme automate, 
altele decât cele enumerate la 
categoria A pct. 6, 7 sau 8 

B.9. Nemodificat. 

B.1 
0 

Armele de foc scurte 
semiautomate sau cc repetiţie, 

cu percuţie pe ramă 

B.10. Nemodificat. 

B.1 
1. 

Armele de foc lungi, cc tragere 
foc cu foc, cc percuţie pe ramă 

B.11.
Armele de foc lungi, cu tragere foc cu 
foc sau Cu repetiţie, cu percuţie pe ramă 

Nlodificarea anexei la Legea nr. 
295/2004, in sensul redenumirii 
punctului 11 din Categoria B, astfel: 



„Armele de foc lungi, cu tragere foe 
Cu foc sau Cu repetiţie, Cu percuţie pe 
ramă”. Completare punetului 11 cu 
sintagna „cu repetiţie" este necesară 
pentru a acoperi toată gama armelor 
destinate tirului sportiv. 

C.2. 
2. Arme de foc Cu. ţeavă lungă cu 
tragere foc Cu foc prin ţeavă 
spiralată. 

B'1
2' 

Armele de foc lungi cu ţeava 

ghintuită, cu tragere foc Cu foc, 
Cu percuţie centrală 

B.12. Nemodificat. 

C.4. 

4. Arme de foc Cu ţeavă scurtă cu 
tragere foc cu foc, cu percuţie 

anulară, de o lungime totală mai 
mare sau egală Cu 28 cm. 

B.1 
3. 

Armele de foc scurte, Cu tragere 
foc cu foe, Cu percuţie pe ramă, 

de o lungime totală mai mare 
sau egală Cu 28 cm 

B.13. Nemodificat.

C.7. 

7. Arme de foc cu ţeavă lungă cu 
tragere foc cu foc prin ţeavă 

netedă introduse pe piaţă la 14 
septembrie 2018 sau ulterior 
datei respective. 

B 1 
4 

Armele de foc lungi cu ţeava 

netedă, cu tragere foc cu foc B•14. Nemodificat. 

C.1. 

1. Arme de foc cu ţeavă lungă cu 
repetiţie, altele decât cele 
menţionate la categoria B 
punctul 7. 

B.1 
5. 

Armele de foc lungi cu repetiţie, 

altele decât cele menţionate la 
categoria B pet. 7 

B.15. Nemodificat. 

. 

B.1 
6 

Armele de foc lungi cu ţeavă 

ghintuită a căror muniţie 

dezvoltă o energie cinetică la 
gura ţevii ce depăşeşte 10.000 
de Jouli 

B.16. Nemodificat. 

C.3. 
3. Arme de foc semiautomate Cu 

ţeavă lungă, altele decât cele 
enumerate la categoria A sau B. 

B'1
T

Armele de foc semiautomate cu 
ţeavă lungă, altele decât cele 
enumerate la categoria A sau B 

B.17 
Armele de foc lungi semiautomate, altele 
decât cele enumerate la categoria A sau 
B 

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. 

Categoria C 

Arme şi muniţii neletale supuse autorizării 

C.1. 
Armele scurte (pistol sau 
revolver) confecţionate special 
pentru a arunca proiectile din 

C.1. Nemodificat. 



cauciuc 

C.Z. 

Armele scurte sau lungi (cu aer 
comprimat) care pentru 
aruncarea proiectilului metalic 
folosesc forla de expansiune a 
aerului comprimat sau a gazelor 
sub presiune aflate într-un 
recipient şi care dezvoltă o 
viteză a proiectilului mai mare 
de 220 m/s 

C.2. Nemodificat. 

C.3. 

Armele scurte sau lungi (cu aer 
comprimat) care pentru 
aruncarea proiectilului metalic 
folosesc forla de expansiune a 
aerului comprimat sau a gazelor 
sub presiune aflate într-un 
recipient şi care nu dezvoltă o 
viteză a proiectilului mai mare 
de 220 m/s 

C.3. Nemodificat. 

C.4. 

Armele scurte (pistol sau. 
revolver) confeclionate special. 
pentru a produce zgomot sau 
pentru a împrăştia gaze nocive, 
iritante sau de neutralizare 

C.4. Nemodificat. 

D.3. 
Pistoalele de start, folosite în 
competiliile 
sportive 

C. S. 
Armele de alarmă şi armele de 
semnalizare 

Din punct de vedere constructiv, 
armele de alarmă şi armele de 
semnalizare sunt similare cu armele 
scurte (pistol sau revolver) 
confeclionate special pentru a 
produce zgomot sau pentru a 
împrăştia gaze nocive, iritante sau de 
neutralizare (menţionate la Categoria 
C.4.), motiv pentru care se impune să 
fie încadrate în categoria armelor 
neletale supuse autorizării. 

D.2. Pistoalele de semnalizare 

C.S. 

Once arme de foc din această 

categorie care au fost 
transformate în arme cu muailie 
oarbă, pentru a expulza 
substanle iritante, alte substanle 
active sau munilie pirotehnică 
sau care au fost transformate în 
arms de spectacol sau acustice 

C.6. 

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 munitie 

Once armă din această categorie care a 
fost transformată în armă cu munitie 
oarbă, pentru a expulza substanţe iritaate, 
alte substanţe active sau munilie 
pirotehnică on care a fost transformată în 
armă de spectacol sau annă acustică 



oarbă, pentru a expulza substanţe 

iritante, alto substanţe active sau 
munilie pirotebnică on care a fost 
transformată in armă de spectacol sau 
armă acustică, rămâne în continuare 
in categoria din care făcea parte 
anterior transformării. Tot în cadrul 
color trei puncte (punctul 11 din 
Categoria A, punctul 8 din Categoria 
B, punctul 6 din Categoria C), în 
cuprinsul denumirii acestora, 
structura „armă de spectacol sau 
acustică" so înlocuieste Cu structura 
„armă de spectacol sau armă 

acustică" în vederea menţinerii 

terminologiei prevăzute la art. 2 pct. 
III subpct. 16 din Legea nr. 295/2004 

Categoria D 

Arme supuse notificării 

D.1. Armele cu tranchilizante 1).1. Nemodificată. 

D.6. Arbaletele D.2. Arbaletele 

Rearanjarea clasificării prevăzute la 
categoria D, pentru a respecta ordinea 
logico juridică a tipurilor de arme 
neletale supuse notificării 

D.7. Armele vechi D.3. Armele vechi 

Rearanjarea clasificării provăzute la 
categoria D, pentru a respecta ordinea 
logico juridică a tipurilor de arme 
neletale supuse notificării 

D.4. 

Once arme de foe din această 

categorie care au fost 
transformate în arme do 
spectacol sau acustice 

114 

Once armă din această categorie care a 
fost transformată în armă do spectacol 
sau armă acustică 

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 

punctului 4 din Categoria D, in sensul 
înlocuirii în cuprinsul acestor puncte 
a structurii „orice armă de foe din 
acestă categorie" cu structura „orice 
armă din această categorie" pentru a 
acoperi toato tipurile de arme din 
categoriile respective. În acest sons, 
precizăm că din definiţiile prevăzute 

la art. 2 pct. I subpct. 1 şi 2 rezultă 

fa'ră echivoc că armelo de foe sunt 



înglobate în definiţia armelor, jar prin 
eliminarea sintagmei „de foc" din 
cuprinsul celor patru puncte anterior 
menţionate, se stabileşte în mod 
expres că once armă din cele patru 
categorii, fie că suat sau nu arme de 
foc, ca urmare a transformării lor (în 
anne Cu muniţie oarbă pentru a 
expulza substanţe iritante, alte 
substanţe active sau muniţie 

pirotehnică on care a fost 
transformată în armă de spectacol sau 
armă acustică) rămân în aceeaşi 

categorie. 

D.S. 

Armele de foc clasificate în 
categoria A, B, C sau D care au 
fost dezactivate în conformitate 
Cu Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2015/2.403 al 
Comisiei din 15 decembrie 2015 
de elaborare a unor orientări 

comune riviad standardele ~ P ş~ 
tehnicile de dezactivare, pentru 
a garanta că armele de foc 
dezactivate sunt în mod 
ireversibil nefuncţionale 

D'S' 

Armele clasificate în categoria A, B, C 
sau D care au fost dezactivate în 

conformitate Cu Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) 2015/2.403 al Comisiei 
din 15 decembrie 2015 de elaborare a 

unor orientări comune privind 
standardele şi tehnicile de dezactivare, 
pentru a garanta că armele de foc 
dezactivate sunt în mod ireversibil 
nefunclionale 

Este eliminată structura „de foc" 
pentru a acoperi toate tipurile de arme 
din cele patru caţegorii. Astfel, toate 
armele din categorjile A, B, C şj D 
(fie ca sunt/nu de foc) care sunt 
dezactivate în conformitate cu 
Regu]amentul de punere în aplicare 
(1IE) 2015/2.403 sunt arme supuse 
notificării. 

D.2. Pistoalele de semnalizare 

Eliminate. Introduse la categoria C.S, ca 
arnme de semnatizare (neletale supuse 
autorizării) 

Modificarea anexei la Legea nr. 
295/2004, în sensul eliminării 

punctului 2 din Categoria D din 
anexa Legii nr. 295/2004, întrucât din 
punct de vedere constructiv, 
pistoalele de semnalizare sunt arme 
de semnalizare, proiectate numai 
pentru a trage cartuşe pirotehnice de 
semnalizare. Din aceste considerente 
este necesară eliminarea totală a 
armelor de start din cuprinsul anexei 
la Legea nr. 295/2004, pentru a evita 
greşita încadrare a acestor tipuri de 
arme, fie ca arme neletale supuse 
autorizării, fie ca arme neletale 
supuse notificării. 

D.3. 
Pistoalele de start, folosite în 
competiliile 

Eliminate. Iruroduse in categoria C.5. ca 
arme de alarmă (ateletate supuse 

Modificarea anexei ]a Legea nr. 
295/2004, în sensul eliminării 



sportive autorizării} punctului 3 din Categoria D din 
anexa Legii nr. 295/2004, întrucât din 
punt de vedere constructiv, 
pistoalele de start folosite In 
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 euprinsul 
anexei la Legea nr. 295/2004, pentru 
a evita greşita încadrare a acestor 
tipuri de arme, fie ca arme neletale 
supuse autorizării, fie ca arme 
neletale supuse notificării; 

Categoria E 

Alte categorii de arme şi dispozitive neletale 

F. Armele en destinalie industrială Nemodificat. 
1. 
F. Armele de asomare Nemodificat. 
2. 
F. Harpoanele destinate pescuitului Nemodificat. 
3. 

E' 
4. 

Arcurile destinate tirului sportiv Nemodificat. 

E' Replicile de arme tip airsoft Nemodificat. 
5. 
E. Dispozitivele paintball Nemodificat. 
6. 
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