
 1 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

SECŢIUNEA 1  

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor, republicată 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

   În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, România a transpus acquis-ul 

comunitar în domeniul armelor de foc (Directiva Consiliului 91/477/CEE) prin adoptarea 

Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor precum şi a Hotărârii 

Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 

În acelaşi context, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1914/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 

privind regimul armelor şi al muniţiilor. Prin acest act normativ au fost reglementate atât 

regimul operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate în spaţiul comunitar de către armurierii 

români şi cetăţenii români cât şi regimul operaţiunilor efectuate pe teritoriul României de 

către armurierii din statele membre şi de persoanele fizice, rezidente în aceste state. De 

asemenea, aceste reglementări au preluat şi prevederile acquis-ului comunitar privind 

paşaportul european al armelor de foc (Recomandarea Comisiei 93/216/EEC din 25 

februarie 1993 modificată de Recomandarea Comisiei 96/129/EC din 12.01.1996). 

      În conformitate cu Decizia 2001/748/CE a Consiliului din 16 octombrie 2001 privind 

semnarea în numele Comunităţii Europene a Protocolului împotriva fabricării şi 

traficului ilicit cu arme de foc, cu piese, elemente şi muniţie pentru acestea, anexat la 

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate 

transnaţionale, la 16 ianuarie 2002, Comisia a semnat acest protocol în numele 

Comunităţii Europene. Aderarea Comunităţii Europene la protocol a implicat 

modificarea anumitor dispoziţii din Directiva 91/477/CEE, prin adoptarea Directivei 

2008/51/CE.  

       În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din acest document comunitar: „Statele 

membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 28 iulie 2010. 

Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.” 

      În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România şi-a îndeplinit obligaţiile 

asumate în acest sens prin adoptarea Legii nr. 117/2011 pentru modificarea şi 

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

normativ transpune noul acquis comunitar şi, totodată, elimină deficienţele constatate în 

aplicarea legislaţiei naţionale în domeniul armelor şi al muniţiilor. 

      La data de 11 decembrie 2015 a fost adoptată Legea nr. 319/2015 care a modificat și 

completat Legea nr. 295/2004, prin intermediul acesteia fiind înăsprite condițiile care 

trebuie îndeplinite cumulativ pentru acordarea autorizației de procurare, port, deținere și 

folosință a armelor neletale, având în vedere numărul mare de evenimente produse în 

ultimul timp cu armele deținute legal. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Pentru asigurarea unei implementări eficiente a prevederilor Legii nr. 295/2004, 

republicată, astfel încât să fie clarificate şi detaliate în mod corespunzător toate aspectele 

practice presupuse de aplicarea acesteia, au fost adoptate Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 295/2004, republicată, având ca obiect prioritar reglementarea 

procedurilor necesare pentru autorizarea procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi 

muniţiilor de către persoanele fizice şi juridice, a circulaţiei în interiorul şi în afara 

teritoriului României, precum şi a operaţiunilor, în special cele de natură comercială, 

astfel încât să nu fie prejudiciate siguranţa persoanelor şi securitatea naţională, însă în 

egală măsură, să se asigure exercitarea efectivă a dreptului de deţinere şi folosire a 

armelor potrivit destinaţiilor acestora, stabilite prin lege. 

        În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare 
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a articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi 

traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, 

adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 

transnaţionale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc)  şi de stabilire a 

măsurilor privind autorizaţiile de export, importul  şi tranzitul pentru arme de foc, piese  

şi componente ale acestora, precum şi muniţii prin proiect se desemnează Inspectoratul 

General al Poliţiei Române ca autoritate naţională pentru stabilirea cooperării şi a 

schimbului de informaţii cu celelalte autorităţi desemnate din statele membre, precum şi 

pentru punerea în aplicare a prevederilor regulamentului în cauză la nivel naţional. 

      Totodată proiectul propune eliminarea derogării în ceea ce priveşte depunerea 

documentelor necesare pentru autorizarea procurării, deţinerii, portului sau folosirii 

armelor şi muniţiilor letale, de care beneficiază în prezent demnitarii, magistraţii, 

diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea 

activităţii, pensionare, trecerea în rezervã sau retragere, precum şi persoanele prevăzute 

de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.  

De asemenea, prezentele Norme metodologice conţin dispoziţii referitoare la: 

- procedura procurării armelor letale şi a armelor neletale supuse autorizării de către 

persoanele fizic, prin mijloace de comunicare la distanţă; 

- procedura prelungirii valabilităţii permisului de armă; 

- obligativitatea tuturor posesorilor de arme de a se supune examenului medical sau 

psihologic la recomandarea poliției și/sau a psihologului, măsură de natură a reduce 

riscurile deținerii de arme de către persoane care nu mai sunt apte din punct de vedere 

medical sau psihologic;       

- introducerea cursurilor de instruire teoretică și practică ca și condiție obligatorie 

pentru persoanele care intenționează să procure arme neletale supuse autorizării; 

- obligativitatea pentru toți deținătorii de a efectua o ședință de tragere de 

antrenament anual, în perioada de valabilitate a permisului de armă; 

- procedura avizării poligoanelor de tragere din punct de vedere al siguranţei în 

utilizare; 

- condiţiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspecţia tehnică periodică a 

armelor; 

- condiţiile de avizare a armurierilor pentru a desfăşura operaţiuni de dezactivare a 

armelor de foc; 

- procedura acordării certificatelor de dezactivare, precum şi a certificatelor de 

efectuare a inspecţiei tehnice periodice; 

- procedura autorizării intermediarilor; 

- procedura eliberării acordului prealabil, a permisului de transfer şi a avizului de 

tranzit, aspecte care reprezintă elemente de noutate în legislaţia românească.  

3. Alte informaţii  

 

SECŢIUNEA A 3-A 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

1
1 
Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ vizează eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii 

a bunurilor, serviciilor şi lucrătorilor în cadrul pieţei interne,  

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ vizează simplificarea procedurilor administrative şi 

reducerea birocraţiei, ca urmare a eliminării obligației de prezentare a 

certificatului de cazier judiciar în cadrul procedurii de autorizare pentru 

procurare, deținere, port și folosire a armelor și munițiilor letale. 

2
2
. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ urmăreşte sporirea protecţiei ordinii publice, 

siguranţei naţionale, vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor, precum şi 

simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 

5. Alte informaţii - 
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SECŢIUNEA A 4-A 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe 

termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 

ani 2013 2014 2015 2016 2017 

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

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat : 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus din care: 

      a) buget de stat 

      b) bugete locale  

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare  

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

bugetare  

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7.  Alte informaţii  

 

SECŢIUNEA A 5-A 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

 

 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare 

a intrării în vigoare a proiectului de act normativ: 

- abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor;  

- abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1914/2006 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Capitolului al VI-lea din Legea nr. 

295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 

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

noilor dispoziţii: 

-  ordinul ministrului afacerilor interne privind modul de organizare şi 

desfăşurare a examenului de absolvire a cursului de calificare profesională a 

instructorilor în poligoanele de tragere; 

- ordinul ministrului afacerilor interne privind modul de organizare şi 

desfăşurare a examenului de absolvire a cursului de instruire teoretică şi 

practică în domeniul armelor şi muniţiilor 

- ordinul ministrului afacerilor interne privind procedura de atribuire a 

codurilor unice de identificare a armurierilor autorizaţi pentru desfăşurarea 

operaţiunilor de producere, transformare sau dezactivare a armelor; 
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- ordinul ministrului afacerilor interne privind normele tehnice de siguranţă 

privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere; 

- ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Listei armelor scurte 

proiectate până în anul 1945 inclusiv; 

- ordinul ministrului sănătății privind condițiile de autorizare a unităților 

sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor 

fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor;  

- ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea afecțiunilor medicale 

incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a 

purta sau folosi arme letale sau neletale supuse autorizării. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 

normative comunitare 
Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din 

care decurg angajamente 
Nu este cazul 

6. Alte informaţii  

 

 

SECŢIUNEA A 6-A 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate 
Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum 

şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 

situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de acte normative 

Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente. 

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

 

 

Avizul Consiliului Legislativ nr.  

6. Alte informaţii  

 

SECŢIUNEA A 7-A 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ  

Proiectul a fost supus dezbaterii publice potrivit 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică.  

Toate observaţiile şi propunerile primite cu 

ocazia dezbaterii publice au fost centralizate şi 

analizate la nivelul specialiştilor din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, fiind efectuate 

modificările şi completările corespunzătoare pe 

textul proiectului. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul  

3. Alte informaţii Nu este cazul 
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SECŢIUNEA A 8-A 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de 

către autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente  

Nu este cazul  

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, 

republicată, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

PETRE TOBĂ 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL 

ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI 

RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI  

 

                 COSTIN GRIGORE BORC 

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 

 

 

MIHNEA IOAN MOTOC  

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

 

DRAGOŞ NICOLAE PÎSLARU  

 

 

     MINISTRUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 

       

ELISABETA LIPĂ  

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

 

LAZĂR COMĂNESCU  

 

 

MINISTRUL CULTURII 

 

 

CORINA IOANA ŞUTEU 

      MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

 

 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI 

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

ADRIAN CURAJ 

 

 

  

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 
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Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat - Cristina Maria Manda   
 

 

Avizat - Marin Lucian Director general   
 

 

Avizat - Ioana Dorobanţu Director general adjunct   
 

 

Verificat – Nica Geani Şef Serviciul 1  
 

 

Întocmit - Mihai Crăciun Consilier juridic  
 

 

 

 

   


