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LEGE

Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Parlamentul României adoptă prezenta Lege

Art. I:

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

1, nr. 177 din 12 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea umiătorul cuprins:

„a) persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoria FI şi 

TI;’’

2. La articolul 7 alineatul (3), după după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu uiinătorul

cuprins:

„c) articolele pirotehnice din categoria PI destinate vehiculelor, inclusiv airbagurile şi sistemele de 

pretensionare a centurilor de siguranţă, sunt puse la dispoziţia persoanelor fizice doar integrate într-un 

vehicul sau într-o piesă detaşabilă a unui vehicul.”

3. Alineatul (3) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

„(3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice din categoriile F2, F3 şi F4 este permisă numai în 

condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Judeţean sau, după



caz. al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de 

Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.”

4. La articolul 37 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea unuătorul cuprins:

,,b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria FI şi TI către persoane care nu au împlinit vârsta 

de 18 ani;’’

Art.ll:

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica Hotărârea 
Guvernului nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor 
pirotehnice, potrivit prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 

alin (2) din Constituţia României.
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