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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Secţiunea 1 

 Titlul proiectului de act normativ 

Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 

    Precursorii de explozivi sunt substanțe chimice care pot fi utilizate în scopuri 

legitime, dar a căror utilizare ar putea fi și deturnată pentru fabricarea ilicită de 

explozivi.  

    În scopul de a împiedica fabricarea ilicită de explozivi, Regulamentul (UE) 

nr.98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind 

comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi1, a restrâns punerea la 

dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea de către publicul larg, a unor 

precursori de explozivi selecționați și a stabilit norme privind raportarea tranzacțiilor 

suspecte.      

    Ca urmare a intrării în vigoare la 1 martie 2013 a Regulamentului (UE) 

nr.98/2013, cantitatea de precursori de explozivi disponibilă pe piață pentru 

consumul public a scăzut. De asemenea, statele membre ale Uniunii Europene au 

raportat o creștere a numărului de tranzacții suspecte, dispariții și furturi raportate.    

     Prin instituirea de restricții și controale la nivelul Uniunii, Regulamentul (UE) 

nr.98/2013 și-a propus să asigure condiții de concurență echitabile pentru toate 

întreprinderile vizate.  

     Cu toate acestea, regulamentul precitat nu a atins decât parțial acest obiectiv, 

deoarece a permis niveluri diferite de restricții în ansamblul statelor membre. În acest 

fel nu s-a asigurat cel mai înalt grad de uniformitate pentru operatorii economici. Mai 

mult, în această situație, nu s-a garantat un nivel suficient de protecție a siguranței 

publicului larg. Restricțiile și controalele realizate s-au dovedit a fi insuficiente 

pentru a împiedica fabricarea ilicită de explozivi artizanali.  

     În februarie 2017, Comisia Europeană a adoptat un raport privind aplicarea 

Regulamentului (UE) nr.98/2013, care a subliniat o serie de provocări la nivelul 

statelor membre și lanțul de aprovizionare, și a evidențiat multitudinea de sisteme 

diferite din întreaga Uniune, ceea ce a creat lacune și provocări importante în materie 

de securitate pentru actorii din lanțul de aprovizionare ce desfășoară activități 

economice în întreaga UE.  

     În Agenda europeană privind securitatea2, adoptată de Comisia Europeană în 

aprilie 2015, a fost subliniată din nou importanța unor restricții și controale pentru a 

împiedica activitățile rețelelor teroriste prin îngreunarea atacurilor asupra țintelor, a 

accesului la substanțe periculoase și a utilizării acestora.  

     După atacurile de la Paris din 13 noiembrie 2015 și de la Bruxelles din 22 martie 

2016, Comisia a evidențiat, atât în Planul de acțiune împotriva traficului și utilizării 

ilegale de arme de foc și explozivi3, cât și în Comunicarea privind punerea în aplicare 

a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul4, faptul că 

                                                 
1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.39 din 9 februarie 2013; 
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea, COM(2015) 185 final, 30 aprilie 2015 
3 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea: 

planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi, COM(2015) 624 final din 2 

decembrie 2015; 
4 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu: „Punerea în aplicare a Agendei europene 
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precursorii de explozivi sunt în continuare prea ușor accesibili și că ar trebui 

consolidate controalele existente.  

     Pentru a corecta deficiențele constatate în decursul aplicării dispozițiilor 

Regulamentului (UE) nr.98/2013, la data de 20 iunie 2019 a fost adoptat 

Regulamentul (UE) nr. 2019/1148 al Parlamentului European și Consiliul Uniunii 

Europene privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului 

(UE) nr. 98/20135, cu aplicabilitate de la 01 februarie 2021, denumit în continuare 

Regulamentul (UE) nr. 1148/2019 sau regulamentul. 

     În ceea ce privește obiectul de reglementare al Regulamentului (UE) 

nr.1148/2019, acesta este identic cu acela al Regulamentului (UE) nr.98/2013, 

instituind norme armonizate privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și 

utilizarea substanțelor sau a amestecurilor a căror utilizare ar putea fi deturnată, fiind 

folosite la fabricarea ilicită de explozivi, ce au ca scop limitarea accesului publicului 

larg la acestea.  

     În plus, acesta stabilește norme pentru a asigura raportarea adecvată a tranzacțiilor 

suspecte de-a lungul lanțului de aprovizionare.  

     În raport de domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr.1148/2019, acesta 

stabilește faptul că substanțele sau amestecurile vizate de normele armonizate 

prevăzute în regulament sunt acelea enumerate în anexele I și II. Actualul 

regulament, însă, efectuează unele modificări ale respectivelor anexe prin comparație 

cu Regulamentul (UE) nr. 98/2013.  

     La fel ca Regulamentul (UE) nr. 98/2013, Regulamentul (UE) nr.1148/2019 

exclude „articolele” în sensul art.3 pct.3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), 

de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 

1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a 

Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale 

Comisiei6, precum și articolele și echipamentele pirotehnice, capsele de percuție 

destinate jucăriilor și anumite medicamente.  

      În ceea ce privește definițiile conceptelor utilizate în regulament, în timp ce 

majoritatea definițiilor rămân nemodificate față de Regulamentul (UE) nr. 98/2013, 

sunt introduse o serie de noi definiții și le modifică pe cele existente. Regulamentul 

(UE) nr.1148/2019 menține definiția „precursorului de exploziv restricționat”, care 

nu poate fi pus la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg și nu poate fi 

introdus, deținut sau utilizat de acestea [ar.5 alin.(1) din regulament]. Conceptul de 

„precursor de exploziv restricționat” include atât substanțe, cât și amestecuri, însă 

exclude „articolele” [art.2 alin.(2) litera (a) din regulament].  

     Precursorii de explozivi enumerați în anexa I la regulament sunt „restricționați” 

începând cu o limită de concentrație mai mare decât cea prevăzută în coloana 2 din 

respectiva anexă. Printre criteriile de stabilire a măsurilor care se aplică diferiților 

precursori de explozivi se numără nivelul de amenințare aferent precursorului de 

exploziv în cauză, volumul schimburilor comerciale cu precursorul de exploziv în 

cauză și posibilitatea determinării unui nivel de concentrație sub care precursorul de 

                                                                                                                                                                            
privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică”, 

COM(2016) 230 final din 20 aprilie 2016; 
5 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019; 
6 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 29 mai 2005, cu modificările ulterioare; 
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exploziv să poată fi totuși utilizat în scopurile legitime pentru care este pus la 

dispoziție, nivel la care să fie mult mai puțin probabil să poată fi utilizat pentru 

fabricarea ilicită de explozivi.  

     Comparativ cu Regulamentul (UE) nr.98/2013, domeniul de aplicare al 

„precursorilor de explozivi restricționați” este extins prin anexa I în trei moduri. În 

primul rând, Regulamentul (UE) introduce acidul sulfuric în anexa I.  

     Potrivit informațiilor incluse în memorandumul explicativ aferent Regulamentului 

(UE) nr.1148/2019, explozivii ilegali utilizați în mai multe atacuri teroriste comise în 

UE în ultimii ani au fost fabricați cu acid sulfuric. Introducerea pe piață a acidului 

sulfuric este deja reglementată în UE din cauza proprietăților sale periculoase ca 

substanță chimică corozivă pentru piele. Sub limita de concentrație de 15 % g/g 

stabilită în coloana 2 din anexa I, este mult mai dificil să se fabrice explozivi ilegali 

cu acid sulfuric, în timp ce acesta poate fi utilizat în continuare în scopurile legitime 

pentru care este pus la dispoziție.  

     În al doilea rând, comparativ cu Regulamentul (UE) nr.98/2013, actualul 

regulament reduce limita de concentrație pentru nitrometan în anexa I de la 30 % g/g 

la 16 % g/g. Sub limita de 16 % g/g, este mult mai dificil să se fabrice explozivi 

ilegali cu nitrometan, în timp ce acesta poate fi utilizat în continuare în scopurile 

legitime pentru care este pus la dispoziție. Volumul de schimburi comerciale cu 

nitrometan din UE este mic, la fel ca și proporția de nitrometan care se pune la 

dispoziția persoanelor din rândul publicului larg.  

     În al treilea rând, există deja în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (anexa XVII) 

restricția privind nitratul de amoniu în concentrație de 16 % sau mai mare în greutate 

azot având drept proveniență nitratul de amoniu; această restricție se transferă în 

Regulamentul (UE) nr.1148/2019 [anexa I, art.5 alin.(2) și art.18 din regulament].  

     Regulamentul (UE) nr.1148/2019 prevede că fermierii vor avea în continuare 

acces la nitratul de amoniu care conține o concentrație de azot mai mare sau egală cu 

16 % în greutate provenind din nitrat de amoniu pentru activități agricole. Prin 

urmare, ca parte a transferului, în regulament se introduce definiția noțiunii de 

„activitate agricolă”, astfel cum se prevede în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 

1907/2006.  

     Comparativ cu Regulamentul (UE) nr.98/2013, actualul regulament elimină 

referințele din anexa II la acidul sulfuric și la nitratul de amoniu, deoarece acestea 

sunt acum incluse în anexa I. Art.9 din Regulamentul (UE) nr.1148/2019 prevede că 

operatorii economici trebuie să raporteze tranzacțiile suspecte privind precursorii de 

explozivi reglementați enumerați în anexa I sau II. Definiția noțiunii de „operator 

economic” în actualul regulament a fost formulată mai precis, față de reglementarea 

anterioară, pentru a viza numai acele entități care introduc pe piață precursori de 

explozivi reglementați sau servicii legate de precursori de explozivi reglementați. 

Mai mult, se clarifică faptul că noțiunea de „operator economic” include și entitățile 

care își desfășoară activitatea online, inclusiv piețele digitale care le permit 

consumatorilor și/sau comercianților să încheie tranzacții unii cu alții pe site-ul 

aceleiași piețe digitale sau pe un alt site care utilizează serviciile informatice 

furnizate de piața digitală.  

     Definiția noțiunii de „persoană din rândul publicului larg” este extinsă pentru a 

include și „persoanele juridice” și se introduce, de asemenea o definiție pentru 

„utilizatorul profesional”. Distincția dintre un „utilizator profesional” căruia i se pot 

pune la dispoziție precursori de explozivi restricționați și „o persoană din rândul 

publicului larg” căreia nu i se pot pune la dispoziție astfel de precursori depinde de 

scopul în care persoana în cauză intenționează să utilizeze precursorul de exploziv 
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respectiv, și anume dacă intenționează să îl folosească în scopuri legate de 

activitatea, meseria sau profesia sa. În cazul „utilizatorului profesional”, trăsătura 

distinctivă este aceea că „operatorul economic” pune precursorul de exploziv 

restricționat la dispoziția unei alte persoane, în timp ce „utilizatorul profesional” nu 

face acest lucru. Orice persoană fizică sau juridică care pune la dispoziția unei alte 

persoane un precursor de exploziv trebuie considerată operator economic și trebuie 

să respecte obligațiile prevăzute în regulament.  

     În egală măsură, Regulamentul (UE) nr.1148/2019 enunță principiul liberei 

circulații în legătură cu precursorii de explozivi reglementați, ținând seama de 

celelalte restricții întemeiate pe dreptul Uniunii referitoare la precursorii de 

explozivi, cum ar fi, de exemplu, normele Uniunii privind clasificarea, etichetarea și 

ambalarea substanțelor respective.  

     În ceea ce privește punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea de 

precursori de explozivi restricționați, astfel cum am indicat mai sus, pentru nitratul 

de amoniu destinat activităților agricole, este instituită o excepție de la această 

interdicție, în conformitate cu restricțiile existente în anexa XVII la Regulamentul 

(CE) nr. 1907/2006. Fermierii, în măsura în care nu sunt deja acoperiți de definiția 

„utilizatorilor profesionali”, pot achiziționa, introduce, deține și utiliza, în scopuri 

agricole, nitrat de amoniu care conține o concentrație de azot mai mare sau egală cu 

16 % în greutate provenind din nitrat de amoniu. Excepția de la interdicția prevăzută 

în Regulamentul (UE) nr. 98/2013, potrivit căreia statele membre pot menține sau 

institui un sistem de înregistrare care să permită punerea la dispoziție sau deținerea 

ori utilizarea anumitor precursori de explozivi restricționați de către persoane din 

rândul publicului larg dacă operatorul economic care pune la dispoziție precursorii 

înregistrează tranzacția, este eliminată prin Regulamentul (UE) nr.1148/2019.  

      În referire la posibilitatea de a menține sau de a institui un regim de acordare de 

licențe, aceasta este păstrată în Regulamentul (UE) nr.1148/2019.  

      În mod similar contextului aplicării Regulamentului (UE) nr.98/2013, în 

aplicarea art.5 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.1148/2019, România înțelege să nu 

aplice sistemul de licențiere a persoanelor din rândul publicului larg, în cazul acestei 

categorii de persoane fiind interzisă punerea la dispoziție de către operatorii 

economici și piețele online, a precursorilor de explozivi restricționați, din motive de 

ordine și siguranță publică, respectiv, de securitate națională. 

     În scopul îmbunătățirii aplicării practice a Regulamentului (UE) nr.1148/2019, 

acesta conține dispoziții privind informarea în cadrul lanțului de aprovizionare. 

Astfel, fiecare actor implicat în lanțul de aprovizionare este conștient de faptul că 

produsul pe care îl manipulează face obiectul restricțiilor din regulament.  

     În temeiul Regulamentului (UE) nr.98/2013, un operator economic care intenționa 

să pună la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg precursori de explozivi 

restricționați se asigura, fie aplicând o etichetă adecvată, fie verificând că este 

aplicată o etichetă adecvată, că ambalajul indică în mod clar că achiziționarea, 

deținerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricționat de către persoane din 

rândul publicului larg face obiectul unei restricții, astfel cum se menționează în 

Regulamentul (UE) nr.98/2013. Această dispoziție a condus la incertitudine în 

privința cui îi revine responsabilitatea de a eticheta precursorii de explozivi, respectiv 

cei care fabrică sau cei care vând produsul respectiv, ceea ce a avut drept rezultat că 

multe produse nu sunt etichetate. Aplicarea corectă a regulamentului cere ca atât 

comercianții cu amănuntul, cât și comercianții en gros să conștientizeze faptul că 

achiziționarea, deținerea sau utilizarea de către publicul larg a unui anumit produs 

este restricționată. Operatorul economic cel mai în măsură să stabilească dacă 
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produsul se încadrează în domeniul de aplicare al actualului regulament este 

operatorul economic care fabrică sau ambalează produsul. Astfel, fiecărui operator 

economic i se cere să informeze operatorul economic care recepționează produsul că 

acesta face obiectul restricțiilor în temeiul art.5 din regulament. În ceea ce privește 

personalul implicat în vânzarea de precursori de explozivi restricționați, la momentul 

primirii informațiilor, comercianții cu amănuntul și comercianții en gros trebuie să se 

asigure atât că personalul lor implicat în vânzări este conștient de produsul pe care îl 

oferă și care conține precursori de explozivi, cât și că personalul respectiv este 

instruit în ceea ce privește obligațiile prevăzute de regulament.  

Totodată, noul regulament introduce o obligație explicită pentru operatorii economici 

de a verifica faptul că nu efectuează tranzacții care ar încălca art.5 din regulament. 

Regulamentul (UE) nr. 98/2013 le impunea operatorilor economici să verifice licența 

atunci când puneau la dispoziție de precursori de explozivi restricționați unei 

persoane din publicului larg în conformitate cu sistemul de licențe prevăzut la 

articolul 5 alineatul (3). Adițional față de reglementarea conținută de vechiul 

regulament, operatorii economici trebuie să verifice dovada identității clientului 

potențial. O persoană din rândul publicului larg nu ar trebui să fie în măsură să 

achiziționeze precursori de explozivi restricționați pretinzând că este un utilizator 

profesional. Operatorii economici trebuie să verifice, la fiecare tranzacție, că 

potențialul client are într-adevăr nevoie de un precursor de exploziv restricționat în 

scopurile legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională, 

în conformitate cu definiția termenului „utilizator profesional” prevăzută la articolul 

3 punctul (8) din actualul regulament.  

      În acest scop, Regulamentul (UE) nr.1148/2019 prevede că potențialilor clienți ar 

trebui să li se pună întrebări cel puțin cu privire la activitatea lor comercială, 

industrială, artizanală sau profesională și cu privire la utilizarea pe care intenționează 

să o dea precursorilor de explozivi restricționați. În cazul în care operatorul economic 

suspectează că potențialul client nu are o necesitate profesională pentru precursorul 

de exploziv restricționat solicitat, tranzacția ar trebui refuzată și raportată autorităților 

competente în conformitate cu art.9 din regulament, în cazul în care există motive 

rezonabile de a se suspecta că se intenționa utilizarea substanței sau a amestecului 

pentru fabricarea ilicită de explozivi.  

      În ceea ce privește raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor, 

art.9 din Regulamentul (UE) nr.1148/2019 are rolul de a crește nivelul de identificare 

a fabricării ilicite de explozivi solicitându-se operatorilor economici să instituie 

proceduri pentru a identifica tranzacțiile suspecte. Procedurile sunt orientate în 

funcție de mediul în care sunt oferiți precursorii de explozivi reglementați, cum ar fi 

online sau nu, și în funcție de destinatar: publicul larg, utilizatorii profesionali sau 

alți operatori economici. Regulamentul (UE) nr. 98/2013 le impunea operatorilor 

economici să raporteze tranzacțiile suspecte, în special atunci când clientul potențial 

intenționa să achiziționeze precursori de explozivi reglementați în cantități, 

combinații sau concentrații neobișnuite pentru uz „privat”. Cu toate acestea, 

utilizatorii profesionali puteau fi, de asemenea, clienți potențiali și tranzacțiile 

acestora nu deveneau suspecte numai pentru că ei intenționau să utilizeze precursorul 

de exploziv reglementat în alte scopuri decât pentru uz „privat”. În actualul 

regulament, tranzacțiile trebuie considerate suspecte atunci când clientul potențial 

intenționează să achiziționeze precursori de explozivi reglementați în cantități, 

combinații sau concentrații neobișnuite pentru uz „legitim”. În cazul în care 

operatorii economici au motive rezonabile de a suspecta că substanța sau amestecul 

este destinat fabricării ilicite de explozivi, ei trebuie să raporteze acest lucru 



6 

 

punctelor naționale de contact stabilite la nivelul statelor membre, care sunt 

disponibile 24 de ore din 24 în fiecare zi a săptămânii. Deoarece timpul este esențial 

pentru a preveni posibile atacuri teroriste, raportarea trebuie făcută în termen de 24 

de ore. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 98/2013, operatorii economici raportau 

disparițiile și furturile semnificative de precursori de explozivi reglementați 

punctului național de contact din statul membru în care a avut loc dispariția sau 

furtul, iar actualul regulament extinde această obligație la utilizatorii profesionali și, 

în măsura în care este vorba despre precursori de explozivi restricționați, la persoane 

din rândul publicului larg care au achiziționat precursori de explozivi restricționați pe 

baza unei licențe.  

       În scopul conștientizării aplicării unitare a Regulamentului (UE) nr.1148/2019, 

sunt introduse obligații pentru statele membre de a organiza acțiuni de formare și de 

sensibilizare. În temeiul art.10 alin.(2) din regulament, statele membre organizează, 

cel puțin o dată pe an, acțiuni de sensibilizare care vizează aspectele specifice ale 

fiecărui sector care utilizează precursori de explozivi reglementați. 

      Pentru a oferi asistență actorilor din lanțul de aprovizionare, și după caz, 

autorităților competente în vederea facilitării cooperării dintre autoritățile competente 

și operatorii economici, după consultarea Comitetului permanent pentru precursori, 

Comisia poate furniza orientări, axate pe trei secțiuni: 

 prin introducerea obligației de a institui autorități de inspecție, se vor elabora 

orientări privind modul în care să fie conduse astfel de inspecții și la ce 

intervale.  

 având în vedere că restricțiile Regulamentului (UE) nr.1148/2019 se aplică, 

de asemenea, bunurilor comandate online și clarifică, prin urmare, faptul că 

operatorii economici trebuie să respecte obligațiile din regulament atunci 

când operează online, orientările vor aborda aspecte practice care decurg din 

comanda la distanță, precum modul în care se realizează verificările cerute în 

conformitate cu art.8 și se depistează tranzacțiile suspecte în conformitate cu 

art.9 din regulament.  

 având în vedere că principalul obstacol în calea schimbului de informații în 

cazurile transfrontaliere sunt legate de chestiuni practice cum ar fi metoda 

prin care se realizează schimbul, orientările Comisiei se vor concentra și pe 

acest segment. 

     În privința sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor conținute de 

regulament, este menținută norma din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 potrivit căreia, 

în cazul încălcării regulamentului, trebuie să fie în vigoare sancțiuni eficace, 

proporționale și cu efect de descurajare.  

     În egală măsură, este menținută clauza de salvgardare din Regulamentul (UE) nr. 

98/2013, care permite statelor membre să introducă restricții suplimentare prin 

adăugarea de substanțe în regimul prevăzut în anexa I sau II sau prin impunerea unor 

limite de concentrație mai scăzute în anexa I. Statele membre trebuie să își prezinte 

motivele pentru care au introdus aceste restricții suplimentare, pe care Comisia le 

examinează imediat. Comisia este deja împuternicită să modifice sau să propună 

modificarea anexelor ca urmare a examinării. Actualul regulament conferă, de 

asemenea, Comisiei autoritatea de a decide, după consultarea cu statul membru în 

cauză, că măsura luată de statul membru nu se justifică și de a solicita statului 

membru în cauză să retragă măsura adoptată.  

     În ceea ce privește modificarea anexelor la regulament, Comisia Europeană este 

autorizată să adopte acte delegate pentru a adăuga unele substanțe la anexele I și II și 

pentru a modifica valorile-limită din anexa I în măsura necesară pentru a ține seama 
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de evoluțiile deturnării utilizării substanțelor ca precursori de explozivi sau în 

temeiul cercetării și al testelor.  

      În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și transmiterea 

acestora către terți în cazul tranzacțiilor suspecte, aceasta se va realiza cu respectarea 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE, inclusiv cu principiile generale în materie de 

protecție a datelor care se referă la legalitate, echitate și transparență, limitarea 

scopului, reducerea la minimum a datelor, acuratețea, limitarea stocării, integritate și 

confidențialitate, precum și cu cerința de a respecta în mod corespunzător drepturile 

persoanei vizate. 

11. În cazul 

proiectelor de 

acte normative 

care transpun 

legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Prezentul proiect de act normativ creează cadrul pentru aplicarea Regulamentului 

(UE) nr. 1148/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 

privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 

98/2013, cu modificările ulterioare. 

2. Schimbări 

preconizate 

      Prezentul proiect de act normativ instituie o serie de reguli privind efectuarea de 

operațiuni cu precursorii de explozivi, astfel cum aceștia sunt individualizați în 

anexele la Regulamentul (UE) nr. 1148/2019, preluând majoritatea reglementărilor 

instituite prin Legea nr. 49/2018. 

      Astfel, în aplicarea art.5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019, prin 

proiect se prevede în continuare faptul că în România este interzisă punerea la 

dispoziţie de către operatorii economici către persoanele din rândul publicului larg a 

precursorilor de explozivi restricţionaţi, prevăzuți în Anexa nr. I la regulamentul 

precitat. 

     De asemenea, este menținută, în sarcina persoanelor din rândul publicului larg, și 

interdicția de introducere pe teritoriul României, deţinere sau utilizare a  

precursorilor de explozivi restricţionaţi, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) 

din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019. 

     În contextul deciziei adoptate de instituire a interdicțiilor menționate, nu este 

necesară punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1148/2019 

referitoare la instituirea unui sistem de licențiere. 

    Totodată, prin proiect, se desemnează în continuare: 

- Inspectoratul General al Poliţiei Române din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne în calitate de autoritate națională competentă în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 1148/2019, respectiv 

- Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Inspectoratului General 

al Poliţiei Române, în calitate de punct naţional de contact în conformitate cu art. 9 

alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019. 

         Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, că desfășurarea operațiunilor 

cu precursori de explozivi restricţionaţi se poate face cu respectarea de către 

operatorii economici a următoarelor obligații: 

a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi 

restricţionaţi şi comunicarea datelor de contact ale acesteia către Inspectoratul 

General al Poliţiei Române; 
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b) asigurarea și păstrarea unui registru anume destinat, în care se înscriu informații 

detaliate pentru fiecare tranzacție efectuată (date de identificare ale 

vânzătorului/cumpărătorului datele de identificare ale reprezentantului care face 

vânzarea/cumpărarea, date despre precursorul de exploziv restricționat 

vândut/achiziționat precum cantitate, tip, data vânzării respectiv data livrării, locul 

livrării, metoda de plată, numele persoanei care face vânzarea, informaţii referitoare 

la cumpărător, din care să rezulte dacă acesta este cumpărător final sau revânzător); 

c) asigurarea etichetării corespunzătoare; 

d) asigurarea măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de explozivi restricționați 

în locaţiile unde acestea se utilizează şi se depozitează; 

e) transmiterea către Inspectoratul General al Poliţiei Române, la cerere, a 

informaţiilor referitoare la operațiunile cu precursori de explozivi restricționați. 

     În calitate de autoritate națională competentă în sensul Regulamentului nr. 

1148/2019, în sarcina Inspectoratului General al Poliției Române se stabilesc, prin 

proiect, următoarele funcții principale: 

a) monitorizează și controlează operatorii economici, piețele online şi operaţiunile cu 

precursori de explozivi reglementați, desfășoară controale în vederea asigurării 

legalităţii operaţiunilor cu aceste substanţe, şi aplică, în acest scop, măsurile 

prevăzute de lege; 

b) coordonează, la nivel naţional, elaborarea strategiilor şi a politicilor în domeniul 

controlului şi supravegherii operaţiunilor cu precursori de explozivi reglementați; 

c) asigură cooperarea şi schimbul de informaţii din domeniul precursorilor de 

explozivi reglementați cu serviciile specializate ale Comisiei Europene, cu 

autorităţile competente şi punctele naţionale de contact din celelalte state membre ale 

Uniunii Europene şi din statele Spaţiului Economic European şi, după caz, cu 

autorităţile competente din state terţe, precum şi cu societatea civilă, prin organizarea 

sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanţi ai acestora, prin 

informări, schimburi de date, precum şi orice alte activităţi necesare îndeplinirii 

funcţiilor specifice; 

d) constituie şi gestionează baza naţională de date privind operatorii economici care 

efectuează operaţiuni cu precursorii de explozivi restricţionaţi, respectiv baza 

naţională de date referitoare la tranzacţiile suspecte, furturile şi dispariţiile 

semnificative de precursori de explozivi reglementați,  

e) constituie și gestionează aplicația electronică Registrul național electronic privind 

operațiunile cu precursori de explozivi restricționați;  

f) reprezintă, prin structura de specialitate care coordonează domeniul de activitate 

arme, explozivi şi substanţe periculoase, punctul naţional de contact, în conformitate 

cu art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019; 

g) urmăreşte, prin structura prevăzută la lit.f), aplicarea prevederilor Regulamentului 

(UE) nr. 1148/2019 în ceea ce priveşte raportarea tranzacţiilor suspecte, a furturilor 

şi a dispariţiilor semnificative de precursori de explozivi reglementați prevăzută la 

art. 9 alin. (3) din același regulament; 

h) transmite Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale 

Spaţiului Economic European, precum și operatorilor economici și piețelor online 

comunicările prevăzute la art. 14 alin. (4), (5) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 

1148/2019, după caz; 

i) transmite și furnizează Comisiei Europene informațiile, datele și probele prevăzute 

la art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (3) și art. 21 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 

1148/2019. 

     În ceea ce privește asigurarea unei etichetări corespunzătoare, prin proiect se 
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prevede, în continuare, că operatorii economici care pun la dispoziţie precursori de 

explozivi restricţionaţi sunt obligaţi să asigure etichetarea corespunzătoare a 

acestora, fie prin ataşarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenţei unei 

etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziţionarea, deţinerea sau 

utilizarea precursorului de exploziv restricţionat de către persoane din rândul 

publicului larg sunt interzise. 

     Trebuie menționat faptul că instituirea acestei obligații de etichetare nu aduce 

atingere obligațiilor ce revin operatorilor economici potrivit prevederilor 

Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006. 

     Astfel, în vederea evitării generării de cheltuieli suplimentare pentru operatorii 

economici care au procedat la tipărirea de etichete în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, costuri generate de modificarea acestora, 

proiectul prevede posibilitatea îndeplinirii obligației de atașare a unei etichete 

adecvate fie prin aplicarea unei etichete suplimentare cuprinzând avertizarea 

„Achiziționarea, deținerea sau utilizarea de către publicul larg sunt interzise”, fie 

prin menționarea acestei avertizări în secțiunea pentru informații suplimentare de pe 

etichetă cu respectarea prevederilor art.25 alin.(3) din Regulamentul (CE) 

nr.1272/2008. 

     În ceea ce privește asigurarea măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de 

explozivi restricţionaţi în locaţiile unde acestea se utilizează şi se depozitează, se 

prevede faptul că aceasta se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

     Referitor la depozitarea precursorilor de explozivi restricționați, aceasta urmează 

a se realiza cu respectarea indicațiilor producătorului prevăzute în fișa cu date de 

securitate a acestora, fișă întocmită conform Anexei nr. II la Regulamentul (CE) 

nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările ulterioare. 

     În considerarea interdicției instituite – limitarea accesului persoanelor din rândul 

publicului larg la aceste substanțe – prin proiectul de act normativ se prevede, în 

continuare, faptul că punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi restricționați 

către operatori economici se realizează numai în spații special amenajate în care nu 

au acces persoanele din rândul publicului larg.  

     Având în vedere considerentele reținute de către Parlamentul European şi 

Consiliu la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1148/2019 în ceea ce privește 

păstrarea unor evidențe ale tranzacțiilor suspecte raportate în scopul de a preveni și 

detecta eventuale utilizări ilicite ale precursorilor de explozivi, proiectul prevede în 

continuare constituirea și gestionarea de către Inspectoratul General al Poliției 

Române a: 

- bazei naţionale de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu 

precursori de explozivi restricţionaţi, respectiv a 

- bazei naționale de date referitoare la tranzacţii suspecte, dispariţii şi furturi 

semnificative. 

     Ca element de noutate, proiectul de act normativ prevede constituirea Registrului 

național electronic privind operațiunile cu precursori de explozivi restricționați, 

denumit în continuare, registrul național electronic, aplicație informatică ce va fi 

pusă la dispoziția operatorilor economici, cu titlu gratuit, de către Inspectoratul 

General al Poliției Române, pentru a ţine evidenţa strictă a precursorilor de explozivi 
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restricționați, în vederea monitorizării tranzacţiilor efectuate cu aceștia, și în care se 

înscriu anumite date referitoare la fiecare tranzacţie cu aceștia. 

     La aceste baze de date vor putea avea acces autoritățile și instituțiile publice cu 

atribuții în controlul respectării regimului instituit prin proiect, precum și instituțiile 

din sistemul de apărare, ordine publică și siguranţă naţională, la cererea motivată a 

acestora, în considerarea existenței posibilității utilizării improprii la fabricarea ilicită 

de explozivi. Se prevede că accesul se va putea realiza pe bază de protocol încheiat 

cu Inspectoratul General al Poliției Române, urmând ca prin aceste protocoale să se 

stabilească competenţele de acces, precum şi orice alte proceduri referitoare la 

gestionarea baze de date. În raport de acest aspect, este de precizat faptul că și Legea 

nr.49/2018 reglementa un mecanism similar de cooperare, în baza unor protocoale 

încheiate cu I.G.P.R. 

     De asemenea, prin proiect se menține, în continuare, posibilitatea pentru 

autoritățile publice cu competențe de cercetare penală de a indisponibiliza pentru o 

perioadă maximă de 30 de zile mijloacele de transport utilizate de operatori 

economici sau utilizatori în scopul efectuării de verificări în cazul în care se 

suspectează că substanțele sunt destinate fabricării/producerii ilegale de explozivi. 

     În ceea ce privește probele prelevate de la operatori economici, prin proiect se 

prevede în continuare analiza acestora din punct de vedere fizico-chimic în 

laboratoarele de specialitate ale I.G.P.R. sau în alte laboratoare de profil, acreditate 

pentru încercări în acest sens. 

      În vederea efectuării analizelor din punct de vedere fizico-chimic, prin proiect se 

menține obligația ca I.G.P.R. să adopte măsurile necesare dotării cu aparatură 

specifică a laboratoarelor de specialitate ale Institutului Național de Criminalistică, 

precum şi acreditării acestora conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, de 

către organismul național de acreditare. 

     Totodată, se prevede sancționarea cu amendă contravențională a unor fapte ce țin 

în principal de nerespectarea obligațiilor de asigurare și păstrare a unei evidențe 

stricte a operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați, respectiv a celor de 

colaborare cu instituțiile și autoritățile de control abilitate.  

     De asemenea, în considerarea art.9 alin.(6) din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019, 

se prevede faptul că I.G.P.R. asigură aducerea la cunoştinţa operatorilor economici 

care efectuează operaţiuni cu substanţele enumerate în anexele la Regulamentul (UE) 

nr. 1148/2019 sau cu amestecuri ori substanţe care conţin astfel de substanţe, a 

orientărilor elaborate de Comisia Europeană, prin orice modalitate pe care o 

consideră adecvată îndeplinirii scopului acestora. 

     În vederea asigurării unei bune funcționări a activităților întreprinse de operatorul 

economic, inclusiv piața online, care pune la dispoziție un precursor de explozivi 

restricţionat, și a respectării măsurilor prevăzute, prin proiectul de act normativ este 

instituită obligația de a verifica dacă clientul potențial este operator economic sau 

utilizator profesional. 

     De asemenea, în scopul efectuării verificării, operatorul economic, inclusiv piața 

online, solicită clientului potențial, pentru fiecare tranzacţie, comunicarea 

următoarelor informaţii: 

a) dovada identităţii persoanei îndreptăţite să reprezinte clientul potenţial; 

b) activitatea comercială, economică sau profesională a clientului potenţial, împreună 

cu denumirea, sediul social şi codul unic de înregistrare al societății sau datele 

personale în cazul utilizatorului profesional; 

c) utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricţionaţi de către clientul 

potenţial. 
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     Această verificarea nu este obligatorie în cazul în care pentru clientul potențial 

aceasta s-a realizat deja într-o perioadă de cel mult un an înainte de data noii 

tranzacţii, iar noua tranzacţie nu diferă semnificativ faţă de tranzacţiile anterioare. 

     De asemenea proiectul instituie pentru utilizatorii profesionali ai nitratului de 

amoniu, prevăzut în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1148/2019, inclusiv obligația 

de a face dovada activității comerciale, economice sau profesionale prin prezentarea 

de documente justificative, cum ar fi atestatul de producător însoțit de carnetul de 

comercializare a produselor agricole, în care este înscrisă suprafața agricolă pe care o 

cultivă, actul de proprietate sau contractul de arendă pentru terenurile deținute, 

utilizând modelul de declarație a clientului potențial prevăzută în anexa la proiect. 

    În ceea ce privește Legea nr.49/2018, având în vedere modificările substanțiale 

care ar trebui operate în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) 

nr.1148/2019, în considerarea art.61 alin.(1) teza a doua din Legea nr.24/20007, este 

necesară elaborarea unui nou act normativ în domeniul precursorilor de explozivi. În 

atare context, odată cu intrarea în vigoare a noilor dispoziții în materie de precursori 

de explozivi, se va abroga Legea nr.49/2018, cu excepția art.28-34 din cadrul 

Capitolului VI - Dispoziţii privind modificarea şi completarea  unor acte normative.      

    Astfel, art.28-32 din Capitolul VI al Legii nr.49/2018 conțin dispoziții privind 

infracțiunile la regimul precursorilor de explozivi restricționați, domeniu care nu 

suferă modificări prin efectul aplicării Regulamentului (UE) nr.1148/2019, având în 

vedere că definiția precursorilor de explozivi restricționați este similară celei 

conținută de Regulamentul (UE) nr.98/2013, iar art.33 și 34 din același capitol al 

Legii nr.49/2018 se referă la categoria precursorilor de explozivi [ca și terminologie 

specifică Regulamentului (UE) nr.98/2013], și vizează modificarea art.26 alin.(1) 

pct.17 al Legii nr.218/20028 (în forma în vigoare la momentul intrării în vigoare a 

Legii nr.49/2018) și al art.1 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.14/20079.  

    Având în vedere că Regulamentul (UE) nr.1148/2019 apelează la sintagma 

„precursori de explozivi reglementați”, pentru unitate terminologică este necesară 

modificarea, în mod corespunzător a art.26 alin.(1) pct.19 (la momentul intrării în 

vigoare a Legii nr.49/2018 fiind pct.17) al Legii nr.218/2002, și al art.1 alin.(4) din 

Ordonanța Guvernului nr.14/2007.  

   De asemenea, în considerarea modificărilor intervenite față de Legea nr.49/2018, 

pentru a permite noilor destinatari ai proiectului de act normativ [spre exemplu, 

piețele online sau utilizatorii profesionali ai nitratului de amoniu prevăzut în anexa I 

la Regulamentul (UE) nr. 1148/2019], să-și adapteze comportamentul conform noilor 

cerințe, este necesară stabilirea unei perioade de 30 de zile pentru intrarea în vigoare 

a proiectului de act normativ. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1¹ Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

                                                 
7 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
8 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu completările ulterioare; 
9 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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stat 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ furnizează mediului de afaceri un grad sporit de 

certitudine juridică prin reglementarea unitară a aspectelor legate de 

desfășurarea operațiunilor cu precursori de explozivi, în deplină 

concordanță cu prevederile legislative europene în materie. 

2¹. Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2². Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ conține dispoziții menite a descuraja deturnarea 

precursorilor de explozivi către fabricarea ilicită de explozivi. De 

asemenea, prevederile conținute de proiect, care facilitează aplicarea 

directă și eficientă a Regulamentului (UE) nr. 1148/2019, asigură o 

monitorizare riguroasă a comerțului cu aceste substanțe atât în interiorul 

Uniunii Europene cât și în relația cu țările terțe. Toate acestea se traduc 

printr-un impact pozitiv asupra societății întrucât reducerea cazurilor de 

utilizare a precursorilor de explozivi în scopul fabricării de explozivi 

contribuie la realizarea unui spațiu de securitate publică în statele membre 

UE. 

4. Impactul asupra 

mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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) 

Mii lei 

Indicatori  Anul 

curent 

 

Anul 

2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Media  

pe 5 ani 

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: 

(i) 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  
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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  Nu este cazul. 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii.  

 

 

 

- Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu completările ulterioare-modificare 

- Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului 

şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare-modificare 

- Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative-abrogare, 

cu excepția art. 28-34 din cadrul Capitolului VI - Dispoziţii privind 

modificarea şi completarea  unor acte normative. 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr.52/2019 privind 

organizarea şi funcţionarea bazei naţionale de date referitoare la 

operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de 

explozivi restricţionaţi, respectiv a bazei naţionale de date 

referitoare la tranzacţiile suspecte, furturile şi dispariţiile 

semnificative de precursori de explozivi - abrogare 
 

- Ordin al ministrului afacerilor interne privind organizarea şi 

funcţionarea bazei naţionale de date referitoare la operatorii 

economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi 

restricţionaţi, a bazei naţionale de date referitoare la tranzacţiile 

suspecte, furturile şi dispariţiile semnificative de precursori de 

explozivi, precum și a Registrului național electronic privind 

operațiunile cu precursori de explozivi restricționați. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de Prezentul act normativ creează cadrul pentru aplicarea 
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act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Regulamentului (UE) nr. 1148/2019 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea şi 

utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 şi de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 98/2013, cu modificările ulterioare. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene       

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, in condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul urmează a fi avizat de  

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței; 

6. Alte informaţii  Proiectul de act normativ va fi supus analizei 

Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție. 

De asemenea, proiectul se transmite, spre analiză, 

Asociaţiei de acreditare din România – RENAR, în 
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calitate de organism naţional de acreditare, în condiţiile 

Ordonanței Guvernului nr.23/200910, în ceea ce privește 

acreditarea laboratoarelor de specialitate ale Institutului 

Național de Criminalistică, conform standardului EN 

ISO/IEC 17025/2005. 

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 de act normativ a fost elaborat cu îndeplinirea procedurii de 

consultare publică stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, inclusiv prin publicarea 

proiectului pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne la data 

de _____________. 

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 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere in 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competentelor instituţiilor 

existente  

Proiectul nu prevede înființarea de noi instituții. Aplicarea prevederilor 

acestuia urmează a se realiza de către instituții existente, respectiv de 

către structurile de arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul 

Poliției Române și Institutul Național de Criminalistică din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române. 

În vederea conformării operatorilor economici, piețelor online, 

utilizatorilor profesionali şi a persoanelor din rândul publicului larg, cu 

privire la interdicțiile instituite în ceea ce privește deţinerea, punerea la 

dispoziţie, introducerea sau utilizarea de precursori de explozivi 

restricţionaţi, se prevede o perioadă de 30 de zile, de la intrarea în 

vigoare a dispozițiilor proiectului, în care structurile arme, explozivi și 

substanțe periculoase din cadrul Poliţiei Române vor desfăşura activităţi 

de informare a operatorilor economici, piețelor online, utilizatorilor 

profesionali şi a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la 

interdicțiile și obligaţiile ce revin acestora potrivit Regulamentului (UE) 

nr.1148/2019 și a prevederilor conținute de proiectul de act normativ. 

Informarea se va realiza prin intermediul mai multor instrumente şi/sau 

acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de 

presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe site-ul 

Poliţiei Române, organizarea unor acţiuni specifice prin poliţiştii 

specializați. 

2. Alte informaţii  Nu este cazul 

                                                 
10 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr.256/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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În forma prezentată, proiectul Legii privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea 

unor acte normative, a fost însușit de toate instituțiile interesate. 
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