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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 

privind regimul armelor și al munițiilor, precum și a Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal  
 

 

           Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

           Art. I. - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică: 

a) operațiunilor cu arme și muniții efectuate de către instituțiile publice care au 

competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;   

b) în cazul transferurilor reglementate de Directiva 2009/43/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din 

domeniul apărării în interiorul Comunității.” 

 

2. La articolul 2 punctul I, poziția 3 se abrogă. 

 

3. La articolul 2 punctul I, pozițiile 4 și 5 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„4. componentă esențială - țeava, cadrul, recuperatorul, inclusiv recuperatoarele 

superior și inferior, după caz, manșonul mobil, cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul, care, 

în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate 

sau sunt concepute să se monteze; 

5. muniția - ansamblu format din tub cartuș, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere 

și, după caz, proiectil sau componentele acesteia, inclusiv tubul cartușului, capsele de inițiere, 

pulberea, gloanțele sau proiectilele, care sunt folosite într-o armă de foc, cu condiția ca aceste 

componente să facă ele însele obiectul unei autorizații.” 

 

4. La articolul 2 punctul I, după poziția 5 se introduce o nouă poziție, poziția 5
1
, cu 

următorul cuprins: 

„5
1
. pachete de muniție – cea mai mică unitate de ambalare de muniție completă;”  

 

 

5. La articolul 2 punctul I, după poziția 8 se introduce o nouă poziție, poziția 9, cu 

următorul cuprins: 
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„9. muzeu - instituție de cultură, astfel cum este definită la art. 2 lit. a) din Legea 

muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, care achiziționează, conservă, 

cercetează și expune arme de foc, componente esențiale sau muniție în scopuri istorice, 

culturale, științifice, tehnice, educaționale, de patrimoniu sau de divertisment și care este 

recunoscută în condițiile legii;” 
 

6. La articolul 2 punctul II, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„1. arme și muniții interzise - armele și munițiile prevăzute în categoria A din anexă, a 

căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu 

excepția instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și 

securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate 

prin acte normative, a muzeelor, precum și a companiilor naționale și societăților reglementate 

de Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și 

muniție;” 
 

7. La articolul 2 punctul III, pozițiile 13 și 16 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„13. arme de foc dezactivate – arme de foc care au fost făcute definitiv improprii 

folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate componentele esențiale ale armei de foc în 

cauză au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, într-

un mod care să nu permită în niciun fel, reactivarea armei de foc; 

………………………………………………………………………………………… 

16. arme de spectacol și arme acustice -  arme de foc transformate cu scopul specific de 

a fi utilizate în mod exclusiv pentru a trage gloanțe oarbe, de exemplu în reprezentații teatrale 

sesiuni fotografice, filme și înregistrări de televiziune, reconstituirea unor evenimente istorice, 

parade, evenimente sportive și instruire;” 

 

8. La articolul 2 punctul III, după poziția 16 se introduce o nouă poziție, poziția 17, 

cu următorul cuprins: 

„17. arme de alarmă și arme de semnalizare - dispozitive echipate cu un încărcător, care 

sunt proiectate numai pentru a trage gloanțe oarbe sau cartușe pirotehnice de semnalizare sau 

pentru a expulza substanțe iritante sau alte substanțe active, care îndeplinesc condițiile de 

siguranță a tragerii și prezintă garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un 

glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie.” 

 

9. La articolul 2 punctul V, pozițiile 2, 8 și 9 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„2. colecționar de arme - orice persoană fizică sau juridică care se ocupă cu colectarea și 

conservarea armelor de foc, a componentelor esențiale sau a muniției în scopuri istorice, 

culturale, științifice, tehnice, educaționale sau de patrimoniu și care a dobândit, în condițiile 

legii, un atestat de colecționar; 

……………………………………………………………………………………………. 

8. armurier - orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile prezentei legi, a 

cărei activitate constă, integral sau parțial, în fabricarea, comerțul, schimbul, închirierea, 
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repararea, modificarea sau transformarea armelor de foc sau a componentelor esențiale, ori în 

fabricarea, comerțul, schimbul, modificarea sau conversia muniției; 

9. intermediar - orice persoană fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, autorizată, 

în condițiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în negocierea sau 

realizarea de tranzacții pentru achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de arme de foc, de 

componente esențiale ale acestora sau de muniție, ori în realizarea transferului de arme de foc, 

de componente esențiale sau de muniție pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, 

dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul, dintr-un stat membru al Uniunii Europene 

către o țară terță sau dintr-o țară terță către un stat membru al Uniunii Europene;” 

 

10. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu 

următorul cuprins: 

„(2) Pentru achiziționarea și deținerea de muniție și componente esențiale se aplică 

regimul achiziționării și deținerii de arme de foc cărora acestea le sunt destinate. 

(3) Este interzisă procurarea și deținerea de către persoanele fizice, precum și 

comercializarea de către persoanele juridice, cu excepția celor care au competențe în domeniul 

apărării, ordinii publice și securității naționale, a încărcătoarelor care se pot monta pe arme de 

foc semiautomate cu percuție centrală sau cu repetiție, care: 

a)  pot conține mai mult de 20 de cartușe, sau 

b)  în cazul armelor de foc cu țeavă lungă, pot conține mai mult de 10 cartușe;” 

 

11. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu 

următorul cuprins: 

„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au împlinit 18 ani pot 

folosi arme de tir în scopul practicării tirului sportiv, cu permisiunea părinților sau a tutorelui, 

în cadrul federațiilor naționale de specialitate sau a cluburilor sportive afiliate acestora, sub 

supravegherea și îndrumarea antrenorilor de tir.” 

 

12. La articolul 13, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(5) Colecționarii de arme pot procura numai arme de colecție, fără muniția aferentă, cu 

excepția celor prevăzute în categoria B pct. 1 din anexă, proiectate după anul 1945, în 

condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.” 

 

13. La articolul 57, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 2 din anexă pot fi procurate, în scopul 

deținerii, respectiv al portului și folosirii, numai de către sportivii și antrenorii de tir.” 

 

14. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către structura de poliție 

competentă în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de 

rezidență titularul dreptului dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4). 

Prevederile art. 25 alin. (1), (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.” 

 

15. La articolul 67, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„(4) Muzeele pot fi autorizate, în condițiile prezentei legi, să procure și să dețină arme 

interzise din categoria A, arme letale de colecție, precum și arme neletale după caz, cu 

respectarea condițiilor prevăzute la articolul 69 alin. (3).”  
  

16. La articolul 89, alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(1) Armele și munițiile prevăzute în categoriile A - C și categoria D pct. 1 - 3 din 

anexă, fabricate pe teritoriul României, pot fi deținute sau comercializate numai dacă 

îndeplinesc următoarele condiții:” 

 

17. La articolul 89, alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Armele și munițiile prevăzute în categoriile A - C și categoria D pct. 1 - 3 din 

anexă, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi 

comercializate sau, după caz, deținute de persoane fizice ori juridice din România numai 

dacă:” 

 

18. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 90 - (1) Armurierii care produc, transferă sau importă arme și muniții pe teritoriul 

României dintre cele prevăzute în categoriile A - C și categoria D pct. 1 - 3 din anexă au 

obligația ca, în procesul de fabricație a acestora, să aplice pe arme, muniții și pachete de 

muniții marcaje unice, clare și permanente destinate identificării și urmăririi acestora sau după 

caz, să se asigure că au fost realizate, în mod cumulativ, pentru orice armă sau componentă 

esențială introdusă pe piață, următoarele operațiuni:  

a) arma/componenta esențială a fost prevăzută cu un marcaj unic, clar și permanent 

imediat după fabricare și cel târziu înaintea introducerii sale pe piață, sau imediat după 

importul în Uniunea Europeană;  

b) arma/componenta esențială a fost înregistrată în condiţiile prevăzute de prezenta lege 

ori în condițiile prevăzute de Directiva 91/477/CEE, imediat după fabricare și cel târziu 

înaintea introducerii sale pe piață, sau imediat după importul în Uniunea Europeană. 

(2) Marcajul unic pentru arma asamblată trebuie să indice: 

a) denumirea producătorului; 

b) țara sau locul fabricării; 

c) seria și, după caz, anul de fabricație, dacă acesta nu face parte din numărul de serie și 

modelul, dacă este posibil. 

(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe cel puțin o componentă esențială a armei 

de foc, componentă a cărei distrugere ar face imposibilă utilizarea armei de foc. În cazul în 

care o componentă esențială este prea mică pentru a fi marcată în conformitate cu prezentul 

articol, aceasta este marcată cel puțin cu un număr de serie sau un cod alfanumeric sau digital. 

(4) Marcajul aplicat pe pachete de muniţii trebuie să indice: 

a) denumirea producătorului; 

b) numărul de identificare a lotului; 

c) calibrul; 

d) tipul de muniţie. 
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(5) Marcajul aplicat pe muniţie trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. 

a), c) şi d).” 

 

19. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 91 - Trecerea armelor și a componentelor esențiale în circuitul civil 

(1) Armele și componentele esențiale deținute de instituțiile publice care au competențe 

în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot fi trecute în circuitul civil 

numai dacă sunt marcate în condițiile prezentei legi. 

(2) Marcarea armelor și a componentelor esențiale potrivit alin. (1) se efectuează de 

către armurieri autorizați în condițiile legii să producă arme sau de către instituțiile publice 

care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.” 

 

20. La articolul 95, alineatele (2) și (5) se abrogă. 

 

21. La articolul 97, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidențele Registrului Național al 

Armelor este de 30 de ani de la data distrugerii armelor de foc sau a componentelor esențiale 

în cauză.” 

 

22. La articolul 106 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„b) să comercializeze armele, componentele esențiale, încărcătoarele și munițiile numai 

către persoanele fizice și juridice autorizate să le procure;” 

 

23. La articolul 106 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu 

următorul cuprins: 

„l) să refuze finalizarea tranzacțiilor pentru achiziția de muniție completă sau de 

componente de muniție pe care le consideră în mod rezonabil suspecte din cauza naturii sau 

amplorii lor și să informeze autoritățile competente prevăzute la art. 104 alin. (2) cu privire la 

aceste tranzacții.” 

 

24. La articolul 118, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(4
1
), cu 

următorul cuprins:  

„(4
1
) Titularul pașaportului european pentru arme de foc este obligat să dețină acest 

document în permanență asupra sa, la momentul portului sau utilizării armei de foc.” 

 

25. La articolul 120, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5), (6) și 

(7), cu următorul cuprins: 

„(5) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul transferului efectuat în temeiul unui 

contract la distanță, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 7 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 

profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu 

modificări, prin Legea nr.157/2015. 
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 (6) Inspectoratul General al Poliției Române comunică autorităților competente ale 

statelor membre ale Uniunii Europene refuzurile de acordare a autorizațiilor în conformitate 

cu articolele 6 și 7 din Directiva 91/477/CEE, din motive de securitate sau legate de 

credibilitatea persoanei vizate.” 

(7) În aplicarea alin.(4) și (6), Inspectoratul General al Poliției Române este abilitat să 

comunice și să primească informări prin intermediul mijloacelor electronice.  

 

26. La articolul 129, punctele 3 și 44 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„3. încredințarea armelor letale pentru care s-a obținut dreptul de deținere, respectiv de 

port și folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condițiile prezentei 

legi; 

…………………………………………………………………………………….. 

44. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. e), h)-j) și l);” 

 

27. La articolul 129, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5
1
, cu 

următorul cuprins: 

„5
1
. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 9 alin. (3); 

 

28. La articolul 129, după punctul 49 se introduce un nou punct, pct. 49
1
, cu următorul 

cuprins: 

„49
1
. nerespectarea obligației prevăzute la art. 118 alin. (4

1
)” 

 

29. La articolul 130 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 5
1
, 7, 8, 10, 20, 39 și 

49
1
;” 

 

30. La articolul 130, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Următoarelor contravenții prevăzute la art. 129 li se aplică sancțiuni 

complementare, după cum urmează: 

a) suspendarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor pentru o 

perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 32, 39 și 53; 

b) anularea dreptului de deținere, de port și folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 

3, 5
1
, 8, 11, 12, 14 - 16, 19, 24 și 52; 

c) confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor prevăzute la pct. 3, 5
1
, 8, 20, 24, 25, 

30, 32 și 33; 

d) retragerea definitivă a autorizației eliberate în condițiile art. 104 alin. (1), pentru 

contravențiile prevăzute la pct. 5
1
, 43 - 49 și 51.” 

 

 

31. După articolul 135
 
se introduce un nou articol,

 
art. 135

1
 , cu următorul cuprins: 

  „Art. 135
1
 - (1) Armele confecționate special pentru a produce  zgomot sau pentru a 

împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de semnalizare și de start produse, 

importate sau transferate în România ulterior intrării în vigoare a prezentelor dispoziții trebuie 
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omologate din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de siguranță a tragerii și pentru a 

certifica că acestea nu pot fi  transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil 

prin acțiunea unui combustibil de propulsie de către organisme abilitate din țară sau din cadrul 

Uniunii Europene. 

  (2) Armele prevăzute la alin. (1) care nu îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și 

pentru care nu există garanția că nu pot fi  transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau 

un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie se încadrează în categoria A din 

anexă. 

  (3) Producătorii sau importatorii din România ai armelor confecționate special pentru a 

produce  zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armelor de 

semnalizare și de start sunt obligați să solicite pentru fiecare model de armă produsă sau 

importată omologarea din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) de 

către organisme abilitate din țară sau din cadrul Uniunii Europene. 

  (4) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) nu este necesară în cazul în care armele 

prevăzute la alin. (1) au fost importate anterior transferului în România de către alt stat 

membru al Uniunii Europene. 

  (5) În situația prevăzută la alin. (3) importatorul este obligat să asigure marcarea armelor 

importate cu elemente care să permită identificarea exportatorului, importatorului și a anului 

efectuării operațiunii. 

 

32. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta lege. 

 

33. În tot cuprinsul legii, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:  

a) „piese” cu „componente esențiale”; 

b) „arme de recuzită” cu „arme de spectacol și arme acustice”; 

c) „arme de panoplie” cu „arme de foc dezactivate”; 

d) „stat/state membru/membre” cu „stat/state membru/membre al/ale Uniunii 

Europene.” 

 

Art. II. - (1) Armele de foc dezactivate înainte de data de 8 aprilie 2016 în conformitate 

cu standardele și tehnicile naționale de dezactivare, respectiv cele transformate în arme de 

panoplie până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi deținute în continuare fără a fi 

necesară o nouă intervenție asupra lor, fără însă a putea fi transferate sau exportate. 

(2) Armele de foc dezactivate după data de 8 aprilie 2016 în conformitate cu 

specificațiile tehnice pentru dezactivarea armelor de foc prevăzute în anexa I la Regulamentul 

de punere în aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor 

orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de 

foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale, pot fi comercializate, transferate și, după 

caz, exportate numai însoțite de certificatul de dezactivare. 

 

ART. III. - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și 
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completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

           Art. IV. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

  1. La articolul 342, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „(7) Fabricarea sau asamblarea de arme de foc, de componente esențiale sau de muniție 

pentru acestea: 

  a) din orice componente esențiale traficate ilicit; 

  b) fără o autorizație eliberată de către o autoritate competentă a statului membru al 

Uniunii Europene în care are loc fabricarea sau asamblarea; 

  c) fără marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor, în conformitate cu 

prevederile legale, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.” 

 

  2. La articolul 342, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu 

următorul cuprins: 
  „(8) Achiziționarea, vânzarea, livrarea, circulația sau transferul armelor de foc, al 

componentelor esențiale ale acestora sau al muniției din sau pe teritoriul unui stat membru al 

Uniunii Europene către teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, fără drept, sau 

dacă armele de foc, componentele esențiale sau muniția nu sunt marcate în conformitate cu 

prevederile legale, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.” 

 

  3. La articolul 343, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „(1) Uzul de armă de foc, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani.” 

 

  4. În cuprinsul art.342 alin.(1) și al art.344 sintagma „armă/arme letală/letale” se 

înlocuiește cu sintagma „armă/arme de foc”.  

 

 

* 

** 

*** 

 

  Prezenta lege transpune prevederile art. 1 pct. 1 - 3, 6, 9, 10, 12, 14, și 19 din Directiva 

2017/853/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a 

Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 137 din 24 mai 2017.  

 
  

 
 


