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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

                    
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

Nr.32/467/2008 
 

                 Bucureşti, 24.09/2008 
        PL. x. 362/2007   

 

 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 

privind regimul armelor şi al muniţiilor 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2001 privind regimul armelor şi al muniţiilor, trimis cu adresa nr. PL.x. 362 din 17 iunie 2008 şi înregistrat cu 
nr.32/467 din 18.06.2008. 

Consiliul Legislativ, cu nr. 221/29.02.2008, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr.26/2811 din 02.07.2008 a avizat favorabil proiectul de 

lege.  
Comisia pentru industrii şi servicii, cu nr. 23/287 din 03.07.2008 a avizat favorabil proiectul de lege.  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PLx 362 din 10.09.2008 a avizat favorabil proiectul de lege.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 în sensul instituirii unui regim juridic mai restrictiv 

privind deţinerea, procurarea, portul şi folosirea armelor neletale, precum şi înăsprirea regimului sancţionator. 
 2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
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3. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnii Mircea Alexandru, 
secretar general adjunct, Ovidiu Simina, consilierul secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Daniel Cosgarea, şeful Registrului Naţional al Armelor 
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, toţi reprezentanţi din partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

La şedinţa Comisiei pentru apărare din 9 septembrie au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 24 membri ai  
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
5. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 mai 2008.  
În urma dezbaterii, în şedinţele din 9 şi 17 septembrie 2008, cu unanimitate  de voturi pentru, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

cu modificări a acestui proiect de lege. 
 

Amendamente  admise 
 

Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1. 

 Titlul legii 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2008 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor 

Nemodificat  

2. 

 Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 26 din 12 
martie 2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 203 din 17 
martie 2008, cu următoarele 
modificări şi completări: 

Nemodificat 

 

3. 
Titlul ordonanţei 

Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor 

4. 

 Art. I. - Legea nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 
2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 

 Nemodificat  

5. 

 1. La articolul 2 punctul II, poziţiile 1 şi 
3 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
    "1. arme şi muniţii interzise - armele şi 
muniţiile prevăzute în categoria A din 
anexă, a căror procurare, deţinere, port şi 
folosire sunt interzise persoanelor fizice 
şi juridice, cu excepţia instituţiilor 
publice care au competenţe în domeniul 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale, a unităţilor aflate în 
subordonarea sau coordonarea acestora, 
înfiinţate prin acte normative, precum şi 
a companiilor naţionale şi societăţilor 
comerciale constituite prin acte 
normative în vederea producerii acestui 
tip de armament şi muniţie;  
..............................................................  
    3. arme şi muniţii neletale - armele şi 
muniţiile destinate pentru un scop utilitar 
sau pentru agrement ori autoapărare, 

 

Nemodificat 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
confecţionate astfel încât, prin utilizarea 
lor, să nu se cauzeze moartea 
persoanelor; sunt asimilate acestei 
categorii şi armele vechi."  

6. 
 
 
 
 
 
 

 2. La articolul 2 punctul VI, poziţiile 1 
şi 4 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
    "1. permis de armă - documentul 
emis, în condiţiile legii, de autoritatea 
competentă, prin care o persoană fizică 
dovedeşte dreptul de a deţine şi, după 
caz, de a purta şi folosi arme letale sau 
arme neletale supuse autorizării, ale 
căror tip, marcă, serie şi calibru sunt 
înscrise în acest document, precum şi 
muniţia aferentă;  
..............................................................  
    4. certificat de deţinător - documentul 
emis, în condiţiile legii, de autoritatea 
competentă, prin care se dovedeşte faptul 
că titularul acestuia a îndeplinit 
procedura legală de înregistrare a 
armelor neletale la această autoritate, cu 
excepţia armelor neletale supuse 
autorizării;".  

 Nemodificat  

7. 3. La articolul 5, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "(3) Armele neletale pot fi deţinute şi, 
după caz, purtate şi folosite de persoane 
fizice sau juridice, cu condiţia 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
îndeplinirii procedurilor de înregistrare 
sau autorizare a acestora, după caz, la/de 
către autorităţile competente, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege."  

8. 4. La articolul 8, denumirea marginală şi 
alineatul (1) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
    "Principalele obligaţii ale 
deţinătorilor armelor  
    Art. 8. - (1) Deţinătorii armelor letale 
sau neletale sunt obligaţi să anunţe de 
îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel 
mai apropiat organ de poliţie despre 
dispariţia, pierderea sau furtul acestor 
arme."  

 Nemodificat  

9. 
 
 

 5. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:  
    "Art. 9. - (1) Persoana care ia 
cunoştinţă despre existenţa unei arme 
militare, a unei arme letale, a unei arme 
neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, 
pierdute sau abandonate, este obligată să 
anunţe de îndată cel mai apropiat organ 
de poliţie.  
    (2) Persoana care găseşte o armă 
militară, o armă letală, o armă neletală 
ori muniţii este obligată să le predea sau 
să anunţe la cel mai apropiat organ de 
poliţie, de îndată ce este posibil, dar nu 
mai târziu de 24 de ore."  

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
10. 

 
 
 
 
 
 

11. 

 6. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
    "Condiţii generale privind exercitarea 
dreptului de procurare, respectiv 
deţinere, port şi folosire a armelor  
    Art. 11. - (1) Dreptul de procurare, de 
deţinere sau, după caz, de port şi folosire 
a armelor letale se dobândeşte de la data 
emiterii de către autorităţile competente 
a autorizaţiei de procurare a armei sau, 
după caz, a permisului de armă.  
    (2) Dreptul de procurare, de deţinere 
sau, după caz, de port şi folosire a 
armelor neletale supuse autorizării se 
dobândeşte de la data emiterii de către 
autorităţile competente a autorizaţiei de 
procurare a armei şi, după caz, a 
permisului de armă.  
    (3) Armele neletale, altele decât cele 
prevăzute la alin. (2), pot fi deţinute, 
purtate şi folosite numai după ce acestea 
au fost înregistrate la autorităţile 
competente, în condiţiile prezentei legi."  

 Nemodificat  

12.  
 
 

__ 

1. La articolul I, după punctul 6 se 
introduce un nou punct, pct.61, cu 
următorul cuprins: 
„61. La articolul 15, litera d) a 
alineatului (1) va avea următorul  
cuprins: 
 

Se elimină.  
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

Textul a fost introdus 
identic de către Art.I pct.1 
al Legii nr.152/2008 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi 
muniţiilor, publicată în 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
d) nu sunt învinuite sau inculpate în 
cauze penale pentru fapte săvârşite cu 
intenţie, prevăzute în Codul penal, 
Partea specială, titlurile I-III, titlurile X-
XI şi în art.239, art.264, art.266-272, 
art.279-281, art.312, art.317-322, de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.243/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, de Legea 
nr.143/2000 privind combaterea 
traficului şi consumului ilicit de 
droguri, cu modificările şi completările 
ulterioare, de prezenta ordonanţă de 
urgenţă, precum şi pentru orice alte 
infracţiuni săvârşite cu violenţă.” 

Monitorul Oficial nr.544 
din 18.07.2008, ulterior 
adoptării formei 
Senatului. 

13. 
 
 
 

14. 

7. Articolul 58 se modifică şi avea 
următorul cuprins:  
    "Procurarea şi înstrăinarea armelor 
neletale  
    Art. 58. - (1) Cetăţenii români şi 
străinii cu şedere legală în România, care 
au împlinit vârsta de 18 ani, pot să 
procure arme neletale, precum şi muniţia 
aferentă, de la orice armurier autorizat să 
comercializeze astfel de arme:  
    a) după obţinerea autorizaţiei de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul I punctul 7, după 
alineatul (1) al articolului 58 se 
introduce un nou alineat, alineatul (11) 
cu  următorul cuprins: 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
procurare potrivit alin. (2), pentru armele 
prevăzute la categoria E din anexă;  
    b) după notificarea prealabilă a 
organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), 
pentru armele prevăzute la categoria F 
din anexă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (2) Autorizaţia de procurare a armelor 
neletale se acordă persoanelor prevăzute 
la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiţii:  
    a) nu au fost condamnate prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă pentru 
săvârşirea cu intenţie a uneia dintre 
infracţiunile prevăzute de prezenta lege 
sau la o pedeapsă privativă de libertate 
mai mare de 2 ani pentru infracţiuni 
comise cu intenţie;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
„(11) Persoanele fizice prevăzute la 
alin. (1) pot procura în scopul 
deţinerii, respectiv, al portului şi 
folosirii, cel mult două arme neletale 
de autoapărare sau de tir sportiv din 
categoria celor prevăzute la categoria 
E din anexă.” 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere situaţia 
existentă privind 
producerea de infracţiuni 
folosind arme neletale, 
precum şi caracterul de 
excepţie a reglementării 
introduse de Ordonanţa de 
urgenţă, respectiv de 
instituire a unui regim mai 
restrictiv pentru deţinerea şi 
utilizarea armelor neletale, 
considerăm că este nevoie 
să se limiteze numărul de 
arme neletale deţinute. 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
 
  b) nu sunt învinuite sau inculpate în 
cauze penale pentru fapte săvârşite cu 
intenţie, pentru care legea prevede o 
pedeapsă al cărei maxim special este mai 
mare de 2 ani sau pentru fapte 
incriminate ca infracţiuni prevăzute de 
prezenta lege;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    c) sunt apte din punct de vedere 
psihologic şi medical;  
    d) în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat 
sau, după caz, anulat dreptul de port şi 
folosire a armelor supuse autorizării, în 
condiţiile prevăzute de art. 583 alin. (2) 
lit. e) sau pentru obţinerea acestui drept 
pe baza unor documente ori informaţii 
false.  
    (3) Prevederile art. 15 alin. (2) - (4) şi 

2. La articolul I punctul 7, litera b) a 
alineatului (2) al articolului 58 va avea 
următorul cuprins: 
 
„b) nu sunt învinuite sau inculpate în 
cauze penale pentru fapte săvârşite cu 
intenţie, prevăzute în Codul penal, 
Partea specială, titlurile I-III, titlurile X-
XI şi în art.239, art.264, art.266-272, 
art.279-281, art.312, art.317-322, de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2001, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.243/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, de Legea 
nr.143/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, precum şi pentru 
orice alte infracţiuni săvârşite cu 
violenţă;” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină.  
(Autor: Comisia pentru apărare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Având în vedere caracterul 
de excepţie a reglementării 
introduse de Ordonanţa de 
urgenţă, respectiv de 
instituire a unui regim mai 
restrictiv pentru deţinerea şi 
utilizarea armelor neletale, 
considerăm că forma 
propusă de Guvern este mai 
acoperitoare. 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
ale art. 17-19 se aplică în mod 
corespunzător pentru situaţia prevăzută 
la alin. (2), cu excepţia termenului de 
soluţionare a cererii de eliberare a 
autorizaţiei de procurare, care este de 30 
de zile de la data primirii acesteia.  
    (4) Dreptul de procurare a armelor 
prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar 
autorizaţia de procurare a acestora se 
retrage de către organul care a eliberat-o, 
dacă titularul nu mai îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la alin. (2).  
    (5) Pentru armele neletale prevăzute la 
categoria F poziţia 26 din anexă, pot 
notifica în prealabil organele de poliţie 
competente doar persoanele care 
îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (2) 
lit. a).  
    (6) Armele prevăzute la alin. (1) nu 
pot fi înstrăinate, încredinţate sau 
împrumutate de către posesorii acestora, 
cu excepţia cazului în care acestea sunt 
depuse la organul de poliţie competent, 
la personalul abilitat prin lege să păstreze 
şi să asigure securitatea temporară a 
armelor, la intrarea în instituţiile publice, 
în mijloacele de transport naval ori 
aerian, precum şi în alte locuri stabilite 
prin lege sau la armurieri, în vederea 
depozitării ori înstrăinării.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
    (7) Procedura de acordare a 
autorizaţiei de procurare a armelor 
neletale se stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei 
legi."  

 
Nemodificat 

15. 
 
 
 

16. 

8. După articolul 58 se introduc trei noi 
articole, articolele 581, 582 şi 583, cu 
următorul cuprins:  
    "Drepturile şi obligaţiile posesorilor 
armelor neletale supuse autorizării  
    Art. 581. - (1) Dispoziţiile referitoare 
la acordarea permisului de armă, la 
înscrierea armei în permisul de armă, la 
drepturile şi obligaţiile solicitantului 
armei letale, prevăzute la art. 24 alin. (1) 
şi (2), art. 25 alin. (1), art. 28 şi 51, se 
aplică şi în ceea ce priveşte armele 
neletale supuse autorizării.  
    (2) Permisul de armă se vizează de 
către autoritatea competentă dacă 
titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art. 58 alin. (2). Prevederile art. 27 
alin. (1) şi (2) se aplică în mod 
corespunzător.  
    (3) În cazul armelor prevăzute la 
categoria E poziţia 25 din anexă, 
destinate pentru colecţie, autorităţile 
competente pot acorda numai un drept de 
deţinere. Prevederile art. 29 se aplică în 
mod corespunzător.  

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
    Încetarea şi suspendarea dreptului de 
deţinere a armelor neletale. Aplicarea 
măsurii de încetare sau anulare a 
permisului de armă şi efectele acesteia  
    Art. 582. - (1) Dreptul de deţinere a 
armelor neletale supuse autorizării se 
pierde dacă titularul se află în una dintre 
următoarele situaţii:  
    a) nu mai îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a);  
    b) nu se prezintă, fără motive 
întemeiate, la viza permisului de armă, în 
interval de un an de la împlinirea 
termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);  
    c) a decedat sau a fost declarat 
dispărut prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă;  
    d) a săvârşit două contravenţii 
prevăzute de prezenta lege sau a săvârşit 
o infracţiune la regimul armelor şi al 
muniţiilor;  
    e) renunţă să mai deţină armele 
înscrise în permis;  
    f) se constată faptul că titularul a 
folosit armele deţinute, fără îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi 
(4);  
    g) pleacă definitiv din România sau 
pierde cetăţenia română;  
    h) titularul a pierdut armele sau 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
acestea i-au fost sustrase în împrejurări 
imputabile acestuia.  
    (2) Dreptul de deţinere a armelor 
neletale supuse autorizării se suspendă în 
următoarele situaţii:  
    a) titularul nu mai îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. 
b) şi c);  
    b) titularul a săvârşit una sau mai 
multe contravenţii pentru care legea 
prevede sancţiunea contravenţională 
complementară a suspendării dreptului 
de deţinere a armelor.  
    (3) În cazul în care persoana se află în 
una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) 
sau (2), organul de poliţie competent 
retrage permisul de armă, iar titularul 
este obligat să facă dovada faptului că a 
depus armele la un armurier autorizat, cu 
excepţia situaţiei în care armele se ridică 
de către organele de poliţie. Prevederile 
art. 31 şi 32 se aplică în mod 
corespunzător.  
    Suspendarea, revocarea şi anularea 
dreptului de port şi folosire a armelor 
neletale supuse autorizării  
    Art. 583. - (1) Suspendarea dreptului 
de port şi folosire a armelor neletale 
supuse autorizării se dispune de către 
organul competent care a acordat acest 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
drept, cu aplicarea corespunzătoare a 
prevederilor art. 46 alin. (2)-(4), în 
următoarele situaţii:  
    a) titularul dreptului nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 
58 alin. (2) lit. b) şi c);  
    b) a săvârşit una sau mai multe 
contravenţii, pentru care legea prevede 
sancţiunea contravenţională 
complementară a suspendării dreptului 
de port şi folosire a armelor.  
    (2) Revocarea dreptului de port şi 
folosire a armelor neletale supuse 
autorizării se dispune de către organul 
competent care a acordat acest drept 
atunci când titularul dreptului se află în 
una dintre următoarele situaţii:  
    a) renunţă să mai deţină armele 
înscrise în permisul de armă;  
    b) nu mai îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a);  
    c) pleacă definitiv din ţară;  
    d) pierde cetăţenia română;  
   e) nu se prezintă, fără motive 
întemeiate, la viza permisului de armă în 
interval de un an de la împlinirea 
termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);  
    f) a decedat sau a fost declarat dispărut 
prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă.  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
    (3) Anularea dreptului de port şi 
folosire a armelor neletale supuse 
autorizării se dispune de către organul 
competent care a acordat acest drept, în 
situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (2).  
    (4) Măsura revocării şi cea a anulării 
dreptului de port şi folosire a armelor 
neletale supuse autorizării se comunică, 
în scris, titularului dreptului sau, în 
situaţia prevăzută la alin. (2) lit. f), 
succesorilor acestuia. Prevederile art. 47 
alin. (4) şi (5) se aplică în mod 
corespunzător."  

17. 
 

18. 

 9. La articolul 59, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "Art. 59. - (1) Persoanele care au 
procurat arme neletale în condiţiile 
notificării prealabile au obligaţia ca, în 
termen de 5 zile de la data procurării, să 
se prezinte cu acestea la autorităţile 
prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea 
eliberării certificatului de deţinător."  

 Nemodificat  

19. 
 

20. 

10. Articolul 61 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
    "Introducerea armelor neletale pe 
teritoriul României de către străini  
    Art. 61. - (1) Introducerea de către 
străini a armelor neletale din categoria 
celor supuse autorizării pe teritoriul 
României este interzisă, cu excepţia 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
cazurilor în care titularul face dovada 
faptului că urmează să participe la un 
concurs de tir organizat de o asociaţie ori 
un club de tir sportiv dintre cele 
recunoscute de Federaţia Română de Tir 
Sportiv sau de Federaţia Română de Schi 
şi Biatlon ori, după caz, prezintă invitaţia 
unui colecţionar de arme român.  
    (2) Străinii pot introduce în România 
arme neletale legal deţinute, din 
categoria celor supuse notificării 
prealabile, numai după obţinerea 
autorizaţiei de introducere a armelor în 
ţară.  
    (3) Autorizaţia de introducere a 
armelor în ţară se acordă dacă 
solicitantul îndeplineşte următoarele 
condiţii:  
    a) a împlinit vârsta de 18 ani;  
    b) motivează, în scris, necesitatea 
introducerii armei pe teritoriul României. 
    (4) Procedura acordării autorizaţiei 
prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi."  

21.  11. La articolul 62 alineatul (2), după 
litera b) se introduce o literă nouă, litera 
c), cu următorul cuprins:  
    "c) neînsoţite de documentul care 
atestă dreptul de port şi folosire." 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
22. 

 
 

23. 

 12. Articolul 65 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
    "Procurarea muniţiei pentru armele 
neletale  
    Art. 65. - (1) Muniţia aferentă armelor 
neletale poate fi procurată numai în baza 
permisului de armă sau, după caz, a 
certificatului de deţinător, de la 
armurierii autorizaţi să o comercializeze. 
    (2) Pentru armele neletale prevăzute la 
categoria E din anexă, procurarea 
muniţiei aferente este limitată la 100 de 
bucăţi."  

3. La articolul I punctul 12, alineatul (2) 
al articolului 65 va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
„(2) Pentru armele neletale prevăzute la 
categoria E pct.24 din anexă, 
procurarea muniţiei aferente este 
limitată la 100 de bucăţi.” 

2. La articolul I punctul 12,  alineatul (2) 
al articolului 65 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
Nemodificat.  
 
 
 
 
„(2) Posesorii armelor neletale prevăzute 
la categoria E pct. 24 din anexă pot 
deţine maximum 100 cartuşe pentru 
fiecare armă dintre cele pentru care 
are drept de port şi folosire.” 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

 
 
 
Având în vedere situaţia 
existentă privind 
producerea de infracţiuni 
folosind arme neletale, 
precum şi caracterul de 
excepţie a reglementării 
introduse de Ordonanţa de 
urgenţă, respectiv de 
instituire a unui regim mai 
restrictiv pentru deţinerea şi 
utilizarea armelor neletale, 
considerăm că este nevoie 
să se limiteze numărul de 
cartuşe deţinute. 

24. 
 
 

25. 

13. Articolul 103 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
    "Efectuarea operaţiunilor cu arme  
    Art. 103. - (1) Operaţiunile cu arme şi 
muniţii pe teritoriul României pot fi 
efectuate numai de către sau prin 
intermediul armurierilor, în condiţiile 
stabilite prin prezenta lege, cu excepţia 
persoanelor fizice care, în baza 
autorizaţiei de procurare sau a dovezii 
notificării, după caz, pot cumpăra din 
străinătate şi introduce în ţară, în 
condiţiile legii, arme letale şi neletale.  
    (2) Armurierii constituiţi în 

 Nemodificat   
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
subordonarea sau coordonarea 
instituţiilor publice cu atribuţii în 
domeniul apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale pot efectua 
operaţiuni cu arme şi muniţii, în 
condiţiile stabilite prin ordin al 
conducătorului fiecăreia dintre aceste 
instituţii.  
    (3) Operaţiunile cu arme şi muniţii pot 
fi efectuate şi de către armurierii 
constituiţi prin acte normative în 
subordonarea sau coordonarea altor 
instituţii publice.  
    (4) Persoanele juridice de drept privat 
constituite ca armurieri pot efectua 
operaţiuni cu arme şi muniţii, în 
condiţiile prezentei legi.  
    (5) Procedura autorizării persoanelor 
fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni 
cu arme şi muniţii în structura 
armurierilor prevăzuţi la art. 104 alin. (2) 
se stabileşte prin normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi."  

26. 
 

27. 

14. La articolul 104 alineatul (1), după 
litera b) se introduce o nouă literă, litera 
c), cu următorul cuprins:  
    "c) companiile naţionale şi societăţile 
comerciale constituite în baza unor acte 
normative în vederea efectuării de 
operaţiuni cu arme şi muniţii."  

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
28. 15. La articolul 105 alineatul (1), după 

litera b) se introduce o nouă literă, litera 
c), cu următorul cuprins:  
    "c) companiile naţionale şi societăţile 
comerciale constituite în baza unor acte 
normative, pentru efectuarea 
operaţiunilor în vederea cărora au fost 
constituite."  

 Nemodificat  

29. 16. La articolul 105, alineatele (2) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
    "(2) Persoanele juridice prevăzute la 
art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la 
cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme 
şi muniţii.  
    (3) Importul şi exportul armelor de 
apărare şi pază sunt supuse controlului 
autorităţilor cu atribuţii în domeniul 
produselor strategice."  

 Nemodificat  

30. 17. Articolul 106 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
    "Constituirea armurierilor  
   Art. 106. - (1) Societăţile comerciale 
prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot 
constitui ca armurieri, în baza 
autorizaţiei eliberate de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române, după 
includerea în obiectul de activitate a 
operaţiunilor cu arme şi muniţii.  
    (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
acordă numai dacă toţi asociaţii şi 
administratorii îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) şi 
nu figurează cu menţiuni în certificatul 
de cazier fiscal, iar cei care desfăşoară 
activităţi ce implică accesul efectiv la 
arme şi muniţii letale îndeplinesc şi 
condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. 
a) şi lit. e)-g)."  

31. 18. Articolul 107 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
    "Reînnoirea şi retragerea autorizaţiei 
de constituire a armurierilor  
    Art. 107. - (1) Societăţile comerciale 
constituite ca armurieri sunt obligate să 
solicite reînnoirea autorizaţiei ori de câte 
ori se schimbă asociaţii sau 
administratorii acestora, precum şi cu 
ocazia schimbării sediului social.  
    (2) Autorizaţia prevăzută la art. 106 
alin. (1) se retrage de către autoritatea 
care a acordat-o, în situaţia în care 
aceasta constată că asociaţii şi 
administratorii armurierului legal 
constituit nu mai îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 106 alin. (2). Retragerea 
autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii 
de armurier a societăţii comerciale."  

 Nemodificat  

32. 19. Articolul 108 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
    "Autorizarea desfăşurării 
operaţiunilor cu arme şi muniţii  
    Art. 108. - (1) Armurierii constituiţi în 
condiţiile prevăzute la art. 106 pot 
efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, cu 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor 
legii privind regimul monopolului de 
stat, numai după obţinerea autorizaţiei 
pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, 
acordată de autorităţile competente 
pentru fiecare categorie de operaţiuni 
dintre cele prevăzute la alin. (3) - (6).  
    (2) Autorităţile competente să acorde 
autorizaţia prevăzută la alin. (1) sunt 
Direcţia Generală de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti ori inspectoratele 
judeţene de poliţie în a căror rază 
teritorială îşi are sediul social armurierul 
sau, după caz, punctul de lucru unde 
urmează să se desfăşoare operaţiunile 
pentru care se solicită autorizarea.  
    (3) Autorizaţia pentru desfăşurarea 
operaţiunilor de producere a armelor 
letale şi armelor neletale, precum şi a 
componentelor acestora se acordă numai 
dacă armurierul îndeplineşte următoarele 
condiţii:  
    a) deţine spaţii destinate efectuării 
operaţiunilor de producere a armelor şi 
muniţiilor, asigurate cu amenajări 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
tehnice de protecţie şi sisteme 
electronice de alarmare, avizate de 
organele de poliţie şi conectate la 
dispecerate de alarmare şi intervenţie 
specializate;  
    b) deţine spaţii corespunzătoare, 
destinate depozitării armelor, precum şi 
spaţii destinate exclusiv depozitării 
muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru 
muniţie, autorizate de inspectoratul 
teritorial de muncă;  
    c) deţine, după caz, poligoane de 
tragere pentru verificarea armelor şi 
muniţiilor.  
    (4) Autorizaţia pentru desfăşurarea 
operaţiunilor de comercializare sau, după 
caz, depozitare a armelor şi muniţiilor se 
acordă armurierului care îndeplineşte 
următoarele condiţii:  
    a) deţine, după caz, spaţii 
corespunzătoare destinate efectuării 
operaţiunilor de comercializare a armelor 
şi muniţiilor, asigurate cu amenajări 
tehnice de protecţie şi sisteme 
electronice de alarmare, avizate de 
organele de poliţie şi conectate la 
dispecerate de alarmare şi intervenţie 
specializate;  
    b) deţine, după caz, spaţii 
corespunzătoare, destinate depozitării 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
armelor, precum şi spaţii destinate 
exclusiv depozitării muniţiilor, capselor 
sau pulberilor pentru muniţie, autorizate 
de inspectoratul teritorial de muncă.  
    (5) Autorizaţia pentru desfăşurarea 
operaţiunilor de reparare a armelor se 
acordă numai dacă armurierul 
îndeplineşte următoarele condiţii:  
    a) deţine spaţii corespunzătoare, 
destinate depozitării armelor, precum şi 
spaţii destinate exclusiv depozitării 
muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru 
muniţie, autorizate de inspectoratul 
teritorial de muncă şi asigurate în 
condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a);  
    b) deţine, după caz, poligoane pentru 
verificarea armelor, autorizate în 
condiţiile prezentei legi.  
    (6) Autorizaţia pentru desfăşurarea 
operaţiunilor de transport al armelor şi 
muniţiilor letale se acordă numai dacă 
armurierul îndeplineşte următoarele 
condiţii:  
    a) deţine în mod legal şi utilizează 
mijloace de transport omologate în 
condiţiile legii de Registrul Auto Român; 
    b) deţine spaţii corespunzătoare, 
destinate depozitării armelor, precum şi 
spaţii destinate exclusiv depozitării 
muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
muniţie, autorizate de inspectoratul 
teritorial de muncă şi asigurate în 
condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a).  
    (7) Este interzisă amenajarea 
depozitelor de muniţii în incinta 
imobilelor de locuinţe.  
    (8) În autorizaţia prevăzută la alin. (1) 
se menţionează în mod expres categoriile 
de operaţiuni cu arme şi muniţii care pot 
fi efectuate de către armurier, iar în 
funcţie de spaţiul destinat acestora şi de 
nivelul de securitate, cantitatea de 
muniţie ce poate fi depozitată în acestea, 
conform avizului emis de inspectoratul 
teritorial de muncă."  

33. 20. La articolul 109, litera b) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
    "b) cei autorizaţi să desfăşoare 
operaţiuni de reparare a armelor: 
reparare şi verificare a armelor, 
efectuarea inspecţiilor tehnice periodice 
în baza autorizaţiei eliberate de 
autorităţile prevăzute la art. 67."  
 

 Nemodificat  

34. 21. La articolul 109, după litera b) se 
introduce o nouă literă, litera b1), cu 
următorul cuprins:  
    "b1) cei autorizaţi să desfăşoare 
operaţiuni de producere a armelor: 
producerea, asamblarea, modificarea, 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
prelucrarea, experimentarea, casarea şi 
distrugerea de arme letale şi arme 
neletale;".  

35.  22. La articolul 110 alineatul (1), litera 
f) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
    "f) să comunice autorităţilor prevăzute 
la art. 108 alin. (2), în termen de 15 zile 
de la data procurării, lista persoanelor 
juridice care au procurat sau, după caz, 
de la care au procurat arme şi muniţii, 
precum şi datele de identificare ale 
acestor arme şi muniţii;".  

 Nemodificat  

36. 23. La articolul 110, alineatele (3) şi (4) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
    "(3) În vederea desfăşurării 
operaţiunilor comerciale de import şi 
export cu arme şi muniţii, în condiţiile 
prezentei legi, armurierii au obligaţia să 
solicite în prealabil avizul 
Inspectoratului General al Poliţiei 
Române.  
    (4) Avizul pentru import-export se 
acordă individual, pentru fiecare 
transport şi numai pentru tipul, marca şi 
cantităţile de arme şi muniţii care fac 
obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de 
valabilitate a avizului este de 3 luni de la 
data acordării. Neefectuarea în termen a 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
operaţiunii pentru care s-a acordat 
avizul, indiferent de motiv, duce la 
anularea acestuia."  

37.  24. La articolul 110, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, alineatul (6), 
cu următorul cuprins:  
    "(6) Schimbarea destinaţiei armelor 
sau a muniţiei procurate de către 
armurieri, în condiţiile prezentei legi, se 
face cu avizul autorităţilor prevăzute la 
art. 67.".  

 Nemodificat  

38. 25. La articolul 132, după punctul 22 se 
introduce un nou punct, punctul 221, cu 
următorul cuprins:  
    "221. neîndeplinirea obligaţiei de 
notificare prealabilă a organelor 
prevăzute la art. 12 alin. (1), conform art. 
58 alin. (1) lit. b);". 

   

39.  26. La articolului 132, punctul 23 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "23. uzul de armă neletală din 
categoria celor supuse notificării 
prealabile, în alte situaţii decât cele 
prevăzute la art. 63;". 

   

40.     3. La articolul I, după punctul 26 se 
introduce un nou punct, punctul 261, cu 
următorul cuprins:  
 
„261. La art. 132 după punctul 24 se 
introduce un nou punct, punctul 241, cu 

 
 
 
 
Corelare cu modificarea 
art. 65 alin. (2). 
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Nr
crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
următorul cuprins:  
 
«241. nerespectarea obligaţiei 
prevăzute la art. 65  alin. (2);»”. 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

41.  4. La articolul I, după punctul 26 se 
introduce un nou punct, pct.261, cu 
următorul cuprins: 
 
„261. La articolul 132, după punctul 34 
se introduce un nou punct, pct.341, cu 
următorul cuprins: 
 
«341. nerespectarea obligaţiei prevăzute 
la art.110 alin.(3). »” 

4. La articolul I, după punctul 261 se 
introduce un nou punct, punctul 262, cu 
următorul cuprins: 
 
„262. La articolul 132, după punctul 34 
se introduce un nou punct, pct.341, cu 
următorul cuprins: 
 
«341. nerespectarea obligaţiei prevăzute 
la art.110 alin.(3). »” 

Corelare cu modificarea 
precedentă. 

42.  27. La articolul 133, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "Art. 133. - (1) Contravenţiile 
prevăzute la art. 132 se sancţionează 
după cum urmează:  
    a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, 
cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 
18 şi 30;  
    b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, 
cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 şi 
21;  
    c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 
lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15, 
22 şi 221;  

5. La articolul I punctul 27, litera e) a 
alineatului (1) al articolului 133 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La articolul I punctul 27, litera e) a 
alineatului (1) al articolului 133, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corelare legislativă. 
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crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
    d) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 
lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 
13, 14, 19, 23, 24, 29 şi 31;  
    e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 
lei, cele prevăzute la punctele 9, 10, 28, 
34, 35, 38 şi 39;  
    f) cu amendă de la 10.000 lei la 
15.000 lei, cele prevăzute la punctele 25-
27;  
    g) cu amendă de la 15.000 lei la 
30.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 
36 şi 37;  
    h) cu amendă de la 30.000 lei la 
50.000 lei, cele prevăzute la punctul 33." 

 
 
 
„e) cu amendă de la 5.000 de lei la 
10.000 de lei, cele prevăzute la pct.9, 
10, 28, 34, 341, 35, 38 şi 39;” 

 
 
 
„e) cu amendă de la 5.000 lei  la 10.000 
lei, cele prevăzute la pct. 9,10, 241, 28, 
34, 341, 35, 38 şi 39;”. 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

43.  6. La articolul I, după punctul 27 se 
introduc două noi puncte, pct.271 şi 272, 
cu următorul cuprins: 
 
„271. La articolul 133, litera d) a 
alineatului (2) va avea următorul 
cuprins: 
 
d) confiscarea armei, celei prevăzute la 
pct.221 şi 23; 
 
272. Articolul 135 va avea următorul 
cuprins: 
 

Regimul contravenţiilor 
 

6. La articolul I, după punctul 27 se 
introduc două noi puncte, pct.271 şi 272, 
cu următorul cuprins: 
 
„271. La articolul 133, litera d) a 
alineatului (2) va avea următorul cuprins: 
 
 
d) confiscarea armei, celor prevăzute la 
pct.221 şi 23; 
 
272. Articolul 135 va avea următorul 
cuprins: 
 

Regimul contravenţiilor 
 

Eroare materială. 
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crt 

Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Art.135. – Contravenţiilor prevăzute la 
art.132 le sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.180/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, cu posibilitatea de a achita 
pe loc sau în termen de cel mult 48 de 
ore jumătate din minimul amenzii.”  

Art.135. – Contravenţiilor prevăzute la 
art.132 le sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.180/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, cu posibilitatea de a achita 
pe loc sau în termen de cel mult 48 de 
ore jumătate din minimul amenzii.” 

44. 28. După articolul 136 se introduc două 
noi articolele, articolele 1361 şi 1362, cu 
următorul cuprins:  
    „DEŢINEREA SAU PORTUL DE 
ARMĂ NELETALĂ DIN CATEGORIA 
CELOR SUPUSE AUTORIZĂRII, FĂRĂ 
DREPT  
    Art. 1361. - Deţinerea sau portul de 
armă neletală din categoria celor supuse 
autorizării, fără drept, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la 1 an.  
UZUL DE ARMĂ NELETALĂ DIN 
CATEGORIA CELOR SUPUSE 
AUTORIZĂRII, FĂRĂ DREPT  
    Art. 1362. - Uzul de armă neletală din 
categoria celor supuse autorizării, fără 
drept, constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani."  

 Nemodificat  
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Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
45. 29. În anexă, denumirea punctului I şi 

poziţia 6 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
 

 "I. ARME ŞI MUNIŢII INTERZISE                      
 Categoria A 
6 arme scurte sau lungi 

(cu aer comprimat) 
care pentru aruncarea  
proiectilului folosesc 
forţa de expansiune a 
aerului comprimat  
sau a gazelor sub 
presiune aflate într-un 
recipient şi care   
dezvoltă o viteză a 
proiectilului mai mare 
de 220 m/s, precum şi 
muniţia 
corespunzătoare" 

 - - x x - - -

 

 Nemodificat  

46. 30. În anexă, punctul III se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 ''III. ARME ŞI MUNIŢII NELETALE 
 Categoria E - - arme supuse autorizării 
24 arme scurte (pistol 

sau revolver) - 
confecţionate 
special pentru a 
arunca proiectile din 
cauciuc, precum şi 
muniţia 
corespunzătoare 

 - - - x x x -

25 arme scurte sau 
lungi (cu aer 

 - - x x - - -

 Nemodificat  
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Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
comprimat) care 
pentru aruncarea  
proiectilului 
folosesc forţa de 
expansiune a aerului 
comprimat  sau a 
gazelor sub presiune 
aflate într-un 
recipient şi care nu  
dezvoltă o viteză a 
proiectilului mai 
mare de 220 m/s, 
precum   şi muniţia 
corespunzătoare 

 Categoria F - arme supuse notificării 
26 arme scurte (pistol 

sau revolver) - 
confecţionate 
special pentru a 
împrăştia gaze 
nocive, iritante sau 
de neutralizare, 
precum şi muniţia 
corespunzătoare          

 - - - x x x -

27 arme cu destinaţie 
industrială, precum 
şi muniţia  
corespunzătoare          

 - - - - - x -

28 arme de asomare, 
precum şi muniţia 
corespunzătoare          

 - - - - - x -

29 arme cu 
tranchilizante, 
precum şi muniţia 
corespunzătoare        

 - - - - - x -
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Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
30 harpoane destinate 

pescuitului, precum 
şi muniţia   
corespunzătoare 

 - - - - - x -

31 arbalete şi arcurile 
destinate tirului 
sportiv, precum şi 
muniţia 
corespunzătoare        

 - - x x - - x

32 pistoale de alarmă şi 
semnalizare, 
precum şi muniţia 
corespunzătoare          

x - - - - - x -

33 pistoale de start 
folosite în 
competiţiile 
sportive, precum   
şi muniţia 
corespunzătoare 

 - - - - - x -

34 arme de panoplie, 
precum şi muniţia 
corespunzătoare          

 - - - x - - x

35 arme de recuzită, 
precum şi muniţia 
corespunzătoare          

 - - - x - x -

36 arme vechi, precum 
şi muniţia 
corespunzătoare          

 - - - x - - -
„

 
47. Art. II. - (1) Începând cu data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
posesorii armelor neletale prevăzute la 
categoria E din anexa la Legea nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor, cu modificările şi 

7. La articolul II, litera c) a alineatului 
(1) va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 

7. La articolul II, litera c) a alineatului 
(1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 

Eroare materială 
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Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
completările ulterioare, au obligaţia de a 
se prezenta la organul de poliţie care îi 
are în evidenţă, în vederea:  
   a) obţinerii unui certificat de deţinător, 
în cazul celor care au notificat în 
prealabil, dar care la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
nu deţin un asemenea document;  
   b) înscrierii armei în permisul de armă, 
în cazul celor care posedă un asemenea 
document;  
   c) obţinerii permisului de armă, în 
cazul celor care au parcurs etapa 
prevăzută la lit. a) şi în alte cazuri decât 
cele de la lit. b).  
   (2) Termenul de îndeplinire a 
obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este cel 
prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
295/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru situaţia prevăzută la lit. 
a), respectiv 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
pentru situaţiile prevăzute la lit. b) şi c).  
   (3) Permisul de armă prevăzut la alin. 
(1) lit. c) se eliberează, în 30 de zile de la 
data depunerii cererii, solicitanţilor care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 58 
alin. (2) din Legea nr. 295/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
   (4) La împlinirea termenului de 6 luni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„c) obţinerii permisului de armă, în 
cazul celor care parcurs etapa 
prevăzută la lit.a).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„c) obţinerii permisului de armă, în 
cazul celor au care parcurs etapa 
prevăzută la lit.a).” 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 
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Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, certificatele de 
deţinător ale posesorilor armelor neletale 
prevăzute la categoria E din anexa la 
Legea     nr.295/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, care nu şi-au 
îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1) 
lit. b) sau, după caz, lit. c), conferă 
titularilor doar un drept de deţinere a 
armelor înscrise în acest document.  

48. Art. III. - Taxele referitoare la eliberarea 
autorizaţiei pentru procurarea armelor 
letale, eliberarea autorizaţiei pentru 
procurarea armei titularului de armă (a 
doua armă şi următoarele), înscrierea 
armei în permisul de armă după 
procurarea acesteia sau radierea armei 
din permisul de armă după înstrăinarea 
acesteia şi eliberarea unui nou permis de 
armă, prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 128/2000 privind 
stabilirea unor taxe pentru serviciile 
prestate pentru persoanele fizice şi 
juridice de către Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 570/2002, cu 
modificările ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător serviciilor care privesc 
eliberarea documentelor pentru armele 
neletale care fac obiectul autorizării. 

 Nemodificat  
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Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
49.  Art. IV. - (1) În termen de 45 de zile de 

la de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, la 
propunerea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, Guvernul va 
emite hotărârea de modificare şi 
completare a Hotărârii Guvernului nr. 
130/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 241 din 23 
martie 2005, cu modificările ulterioare.  
   (2) Până la intrarea în vigoare a 
hotărârii de modificare şi completare a 
Hotărârii Guvernului nr. 130/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
documentul prevăzut la art. 61 alin. (2) 
din Legea nr. 295/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se eliberează 
în conformitate cu prevederile legale 
referitoare la autorizaţia de introducere 
în ţară a armelor neletale, aplicabile 
rezidenţilor statelor membre.  

 Nemodificat  

50.  Art.II. - Dispoziţiile prevăzute la lit.g) a 
alin.(1) al art.15 din Legea nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, nu se aplică persoanelor 
care, la data intrării în vigoare a 

Se elimină.  
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

Textul a fost introdus 
identic de către Art. II al 
Legii nr.152/2008 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi 
muniţiilor, publicată în 
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Text act normativ de bază 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2008 
Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
prezentei legi, erau autorizate să poarte 
şi să folosească arme şi muniţii letale. 

Monitorul Oficial nr.544 
din 18.07.2008, ulterior 
adoptării formei Senatului. 

51.   Art. II. - (1) Persoanele fizice care 
deţin înscrise în documentele care 
atestă dreptul de deţinere, respectiv, 
de port şi folosire un număr mai mare 
de arme decât cel prevăzut la art. 58  
alin.(11) din Legea nr. 295/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
sunt obligate ca în termen de 6 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legii să procedeze la înstrăinarea lor în 
condiţiile prezentei legi. 
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute 
la alin. (1), atrage după sine 
răspunderea penală conform 
prevederilor art. 136 1  

Corelare cu prevederea 
propusă de introducere a 
alin.(11) al art. 58. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,  
 

Costică Canacheu 
 

 
 
 
expert Anca-Daria Cotoc                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

Nr.32/467 
 

                                       Bucureşti,  
                                                                                            PL. x. 362/2008   

 
Către 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.295/2001 privind regimul armelor şi al muniţiilor, trimis cu adresa nr. PL.x. 362 din 17 iunie 2008 şi înregistrat cu nr.32/467 din 
18.06.2008. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Costică Canacheu 
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