1. La art. 2, definiţia noţiunii de „armă albă” s-a completat cu parametrii
cuţitelor care se atribuie la arme albe. Astfel vor constitui arme albe cuţitele
la care grosimea lamei depăşeşte 2,6 mm sau lungimea lamei depăşeşte 95
mm;”;
Portul armelor albe este interzis, cu excepţia cuţitelor de vânătoare, portul
cărora se permite doar pe terenurile de vânătore.
2. Art. 2, se completează cu noţiunea „modificarea ilicită a construcţiei
armelor” şi astfel se va considera „modificarea ilicită a construcţiei armelor –
schimbarea sau transformarea, fără autorizaţia corespunzătore sau cu
încălcarea procedurii stabilite, a pieselor sau componentelor esenţiale a armei
(ţeava, închizătorul, mecanismul de dare a focului) care creează posibilitatea
utilizării armei în alte scopuri decât cele prevăzute de producător, cum ar fi
retezarea ţevilor la armele lungi până la lungimea mai mică de 500 mm;
adaptarea armelor pentru montarea dispozitivelor pentru reducerea
zgomotului provocat de tragerea unui foc de armă; modificarea mecanismului
de dare a focului pentru a efectua trageri în serii; modificarea construcţiei
armelor cu pat pliant, astfel încât să fie posibilă efectuarea tragerilor atunci
când patul este strâns; înlocuirea sau modificarea percutorului, ghearei
extractoare şi a peretelui frontal a închizătorului, înlocuirea ţevii sau
modificarea canalului ţevii;”;
3. Art. 5, se completează cu alin. (1l) şi astfel se permite doar comercializarea,
procurarea, înstrăinarea, deţinerea şi folosirea armelor confecţionate prin
modificarea armelor militare automate, care se aflau legal în circuitul civil
până la intrarea în vigoare a modificărilor, fără drept de import sau export a
acestor arme, care ulterior în cazul în care acestea vor ajunge în custodia
poliţiei vor fi retrase din circuit cu ulterioara nimicire.
4. La art. 5, alin. (5) se completează astfel încât se face excepţie de la norma
generală şi armurierii licenţiaţi în domeniul comercializării armelor şi
muniţiilor, vor avea posibilitatea să asigure creditele cu gaj constituit din arme
şi muniţii ce le aparţin.
5. La art. 7, alin. (1) lit. b), se completează astfel încât angajaţii atestaţi trecuţi
în rezervă care au activat în cadrul autorităţilor administraţiei publice care au
competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi al ordinii
publice, precum şi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Procuraturii şi
Departamentului Instituţiilor Penitenciare, vor fi absolvite de obligaţia să
treacă un curs de instruire teoretică şi practică de mânuire a armei de foc,

organizat de o persoană juridică acreditată în domeniu, în condiţiile legii,
pentru a fi autorizat să procure, să deţine sau să poarte şi să folosească arme
şi muniţii cu destinaţie civilă.
6. Odată cu completarea art. 7, alin. (2), la lit. d), posesorii de arme care au
pierdut sau le-au fost sustrase arme din vina proprie vor avea dreptul să
procure şi să deţină arme după 5 ani, deoarece în asemenea cazuri se limitează
dreptul de proprietate prin interdicţia de posesie a armelor pe un termen de 5
ani,
7. Art. 7, alin. (2), la lit. e), a fost modificat astfel încât se permite celora care
au comis infracţiuni din imprudenţă să poată procura şi deţin e arme, iar
persoanele care au fost trase la răspundere penală pentru purtarea, păstrarea,
procurarea, producerea, fabricarea, transportarea sau comercializarea ilegală
a armelor, nu vor avea dreptul să procure şi să deţină arme şi muniţii supuse
autorizării”.
8. Art. 7, s-a completat cu alin. (2)1 cu următorul cuprins:
„(2)1 Persoanelor care deţin în posesie arme letale şi neletale supuse
autorizării şi se află în una din situaţiile prevăzute la alin.(2) permisul de armă
şi, după caz, permisul de procurare a armelor li se retrage şi se anulează sau,
după caz, se suspendă.”. Nu era anterior clar ce se face cu permisul de armă
şi, după caz, cu permisul de procurare a armelor a persoanelor recent
condamnate care se află în una din situaţiile prevăzute la alin.(2) art. 7 al Legii
nr. 130/2012.
9. La art. 7, alin. (3) s-a făcut claritate în limitele competenţei inspectorilor
supraveghere armament din cadrul Inspectoratelor de poliţie şi Secţia
supraveghere armament şi activităţi licenţiate, a căror competenţă se extinde
şi pentru armele cu ţeava lisă, deoarece conform principiului ghişeului unic,
dacă o persoană depune actele la recepţia Secţiei supraveghere armament şi
activităţi licenţiate pentru autorizarea procurării şi deţinerii armelor cu ţeava
ghintuită, să poată face concomitent acelaşi lucru şi pentru armele cu ţeava
lisă ca să nu fie nevoit să se prezinte la două ghişee diferite, simplificând astfel
procedura şi creând condiţii optime pentru solicitanţi.
10. Art. 10 se completează cu alin. (71) cu următorul cuprins:
„(71) În cazul returnării armelor şi muniţiilor armurierului licenţiat în
domeniul comercializării acestora, în baza Legii nr. 105-XV din 13 martie
2003 privind protecţia consumatorilor, permisul de procurare a armelor sau,

după caz, permisul de armă se anulează de către organul emitent, iar un nou
permis de procurare a armelor din aceeaşi categorie se eliberează în baza
dovezii privind returnarea armei şi muniţiei aferente, precum şi materialelor
care au servit drept temei pentru eliberarea permisului precedent de procurare
a armelor”.
11. Art. 11 se completează cu alin. (5) cu următorul cuprins:
„(5) Persoanele fizice şi juridice care deţin arme letale cu ţeavă ghintuită sânt
obligate, o dată la 10 ani, să prezinte fiecare armă cu trei cartuşe aferente
pentru efectuarea tragerii experimentale, cu includerea tuburilor de cartuşe şi
a gloanţelor trase în colecţia de tuburi de cartuşe şi gloanţe a Ministerului
Afacerilor Interne. Efectuarea tragerii experimentale se atestă prin procesverbal – pentru persoanele juridice şi prin certificat – pentru persoanele
fizice.”
12. La art. 13 alin. (3), textul „18 cartuşe” se substituie cu textul
„2 încărcătoare cu cartuşe pentru pistoale sau 1 dispozitiv cu cartuşe de
încărcare rapidă pentru revolver”, care pot fi purtate de posesorii de arme.
13. Articolul 20 s-a modificat astfel încât armele scoase temporar de pe
teritoriul ţării nu vor mai fi înscrise în paşaportul posesorului de arme, dar vor
fi înscrise numai în permisul de transportare.
14.La articolul 22 alineatul (1), a fost revizuit setul de acte necesare pentru
procurarea armelor neletale, prin excluderea din listă a avizului psihologului
şi certificatului de cazier judiciar (acestea urmând a fi prezentate pentru
înregistrarea armei la poliţie), iar la procurarea armei urmează a fi prezentat
doar certificatul medical privind concluzia medicului narcolog şi psihiatru.
15. Luând în considerare multiplele incidente cu arme neletale, s-a impus
amendarea art. 24 prin completarea cu alin.(1) 1 care stabileşte condiţia de
păstrare la domiciliu a armelor şi muniţiilor neletale (într-un seif metalic fixat
de podea sau de perete).
16. Art. 43 alin. (4), se modifică astfel încât angajaţii persoanelor juridice nu
vor putea folosi în scopuri de serviciu arme persoanele în cazul când nu sunt
dotaţi cu arme de serviciu.
17. Prin modificările efectuate la art. 48 alin. (2) lit. c), se face claritate astfel
încât doar armele se introduc în Registrul de stat al armelor, fără muniţii.

18. Prin modificările efectuate la art. 55, alin. (2), licenţierea în domeniul
armelor nu trece la Ministerul Afacerilor Interne, dar rămâne în competenţa
Agenţiei Servicii Publice.
19. Art. 55, s-a completat cu alin. (4), astfel încât posesorii armelor lungi cu
ţeavă lisă au dreptul să încarce (reîncarce) cartuşe aferente numai pentru uz
personal, fără licenţe sau autorizaţii.”
20. Art. 56 a fost completat cu lista documentelor care urmează să fie
prezentate la autoritatea de licenţiere pentru obţinerea, prelungirea sau
reperfectarea licenţei pentru activităţile în domeniul armelor şi al muniţiilor
cu destinaţie civilă (activitatea de armurier).
21. La art. 59 alin.(4) şi art.65 alin.(2), termenul valabilităţii actelor
permisive eliberate armurierilor licenţiaţi în domeniul importului şi
comercializării armelor se măreşte de la 6 luni la 12 luni, întrucât procedura
de efectuare a operaţiunilor de import este anevoioasă şi în majoritatea
cazurilor nu se reuşeşte efectuarea acestora în termen de 6 luni.
22. În anexa nr. 1, la categoria A litera d), sunt prevăzute cartuşele care potrivit
directivei europene sun interzise în circuitul civil şi anume „cu miez din
materiale dure; cu semiînveliş dum-dum; cu efect trasor, perforant, incendiar;
al cărui diametru este mai mic decât calibrul ţevii; cu spaţiul gol în interior,
precum şi cartuşele cu alice pentru arme scurte şi pentru arme cu gaze”;
23. Articolul 18 se completează cu alin.41 cu următorul cuprins:
“41) În cazul în care titularului i-a fost limitat dreptul de proprietate prin
interdicţia de posesie a armelor pe un termen de 5 ani, după expirarea acestui
termen, pentru restabilirea în dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor,
titularul este obligat să absolvească repetat un curs de instruire teoretică şi
practică de mânuire a armei de foc, organizat în modul stabilit.”
24. Conform prevederilor art. 4 alin. (14) lit. b) al Legii nr. 130 din
08.06.2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, este
interzis portul armelor letale şi neletale dacă deţinătorul se află sub influenţa
băuturilor alcoolice, a produselor sau a substanţelor stupefiante, a
medicamentelor cu efecte similare acestora ori sub afecţiuni temporare de
natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra
sa.

În proiectul de modificare şi completare a Codului contravenţional am
prevăzut completarea art. 361 cu alin. (51) cu următorul cuprins: „(51)
Refuzul, împotrivirea sau eschivarea persoanei care poartă asupra sa arme
letale şi/sau neletale supuse autorizării de la testarea alcoolscopică, de
examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de
la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical
se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale cu privarea
de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armelor pe un termen de 5 ani.”.
Subsecvent, s-a prevăzut şi norma materială, astfel încât s-a completat art. 18
alin. (3) al Legii nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al
muniţiilor cu destinaţie civilă, cu lit. c) cu următorul cuprins:
„c) a refuzat, s-a împotrivit sau s-a eschivat de la testarea alcoolscopică, de
examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de
la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical, în cazul în
care poartă asupra sa arme letale şi/sau neletale supuse autorizării.”.
Astfel, persoanelor care poartă arme în stare de ebrietate şi au refuzat să treacă
testarea alcoolscopică sau examenul medical, li se limitat dreptul de
proprietate prin interdicţia de posesie a armelor pe un termen de 5 ani.
25. În Anexa nr. 1:
la Categoria C litera a), textul „7,5 J” se substituie cu textul „0,5 J”;
la Categoria D litera a) şi d), textul „7,5 J” se substituie cu textul „0,5 J”.
Astfel vor constitui:
jucării pneumatice – cu presiune la gura ţevii până la 0,5 Jouli;
arme pneumatice – cu presiune la gura ţevii mai mare de 0,5 Jouli.
Consemnăm că, toate armele pneumatice constituie obiect al declarării şi până
la 25 octombrie 2018 urmează să fie înregistrate la poliţie.
26. Art. 57 este completat cu alin. (7), potrivit căruia în caz de retragere a
licenţei, titularul acesteia are dreptul să comercializeze sau să înstrăineze
armele şi muniţiile, care îi aparţin, armurierilor licenţiaţi în domeniul
comercializării armelor.”.
29. La art. 7, alin.(21) este prevăzută retragerea şi anularea sau, după caz,
suspendarea permisul de armă provizoriu.

