
Capitolul I. 
Consideraţii introductive 

Secţiunea 1. Justificarea instituirii regimului  
juridic al armelor, muniţiilor, materialelor  

nucleare şi al materiilor explozive 

§1. Armele, muniţiile, materialele nucleare şi materiile explo-
zive, mijloace de săvârşire a celor mai grave infracţiuni 

1. Datele statistice şi examinarea practicii judiciare pun în lumi-
nă faptul că armele, materialele nucleare şi materiile explozive 
constituie mijloacele cele mai eficiente şi des utilizate în comiterea 
faptelor care se săvârşesc prin violenţă. De aceea, se impune insti-
tuirea unui cadru juridic de reglementare a regimului armelor, mu-
niţiilor, materialelor nucleare şi materiilor explozive care să aibă 
menirea de a ocroti un ansamblu de relaţii sociale a căror existenţă 
şi dezvoltare sunt asigurate prin apărarea unui complex de valori 
sociale, cum sunt: ordinea publică, în general, dar mai ales, când 
este tulburată grav prin intimidare, prin teroare sau prin crearea 
unei stări de panică pentru securitatea socială, viaţa şi integritatea 
corporală a persoanei, patrimoniul public şi privat, securitatea na-
ţională, apărare care este asigurată prin stabilirea unor reguli de 
conduită a acelora care efectuează orice activitate privitoare la 
arme, muniţii, materiale nucleare şi materii explozive[1], implicit şi 

                                                            
[1] V. Dongoroz ş.a., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. IV, 

Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1973, p. 329; A. Boroi, Drept penal, Partea 
specială, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 457; T. Toader, Drept penal, Partea 
specială, Ed. Hamangiu, ed. a 2-a revizuită şi actualizată, Bucureşti, 2007, p. 276; 
A. Boroi, Gh. Nistoreanu, Drept penal, partea specială, ed. a 2-a, Ed. All Beck, Bu-
cureşti, 2002, p. 354; I. Pascu, V. Lazăr, Drept penal, partea specială, Ed. Lumina 
Lex, Bucureşti, 2004, p. 447; O. Loghin, T. Toader, Drept penal român, Partea spe-
cială, Casa de editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1996, p. 450-255; V. Cio-
clei, Drept penal, Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 19; 
V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotca, I. Chiş, M. Gorunescu, N. Neagu, M. Dobrinoiu, 
M.C. Sinescu, Noul Cod penal comentat, Partea specială, ed. a 2-a, revizuită şi 
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relaţiile sociale a căror ocrotire este asigurată prin apărarea aces-
tor valori sociale. 

Observarea criminalităţii reale demonstrează că armele, ma-
terialele nucleare şi materiile explozive constituie mijlocul cel mai 
frecvent folosit de către infractori, nu numai pentru a săvârşi fapte 
incriminate de legea penală, dar şi pentru a-şi asigura o posibilitate 
de scăpare în cazul când sunt surprinşi în momentul săvârşirii fap-
telor. De aceea, permiterea nelimitată de a deţine ori purta arme şi 
muniţii, ca şi de a efectua alte operaţiuni cu acestea ori cu materia-
le nucleare sau explozive constituie o încurajare şi o incitare la 
activităţi infracţionale[1]. 

§2. Supravegherea şi controlul de către autorităţile abilitate a 
oricăror operaţiuni efectuate de persoanele fizice şi juridice cu 
arme şi muniţii, măsuri eficiente de apărare a unei valori sociale 
fundamentale 

2. Având în vedere periculozitatea directă a armelor şi a mu-
niţiilor, relevată mai sus, dar şi periculozitatea indirectă generată 
de faptele care pot fi comise prin utilizarea lor, s-a resimţit necesi-
tatea de a se ţine o evidenţă riguroasă şi unitară a armelor şi muni-
ţiilor. Astfel, la nivel naţional s-a înfiinţat prin Legea nr. 295/2004[2] 
Registrul Naţional al Armelor. În temeiul art. 97 din acest act nor-
mativ, „în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se con-
stituie Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de pre-
lucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor, a deţinătorilor de 
arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, necesar pentru 
îndeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicării dispo-
ziţiilor Legii nr. 295 din 28 iunie 2004”. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române exercită, prin structura 
care administrează Registrul Naţional al Armelor, următoarele atri-
buţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi muniţiei: 
a) gestionează evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, precum şi 

                                                                                                                          
adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; A. Boroi, Curs universitar, Drept 
penal, partea specială, ed. a 2-a, revizuită şi adăugită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2014. 

[1] V. Dongoroz ş.a., op. cit., vol. IV, p. 328. 
[2] Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (M. Of. nr. 584 din 30 

iunie 2004), a fost republicată în M. Of. nr. 814 din 17 noiembrie 2011 şi, ulterior, în 
M. Of. nr. 425 din 10 iunie 2014. 
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cu privire la persoanele care le-au procurat şi către care s-au în-
străinat acestea; b) gestionează evidenţa armurierilor şi interme-
diarilor care desfăşoară operaţiuni cu arme, piese şi muniţii; c) ges-
tionează evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile 
competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distru-
gerii armelor şi muniţiilor aflate în circulaţie, operand menţiunile co-
respunzătoare în evidenţe; d) cooperează cu instituţiile similare din 
străinătate şi cu reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare 
ale României din străinătate, pentru monitorizarea operaţiunilor cu 
arme, piese şi muniţii. 

Termenul de păstrare a datelor cuprinse în R.N.A. este de 20 
de ani. 

Aceste prevederi cu caracter general se completează cu cele 
cuprinse în H.G. nr. 130/2005[1] pentru aprobarea Normelor meto-
dologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 
al muniţiilor şi Ordinul M.A.I. nr. 389/2004[2] privind organizarea şi 
funcţionarea Registrului Naţional al Armelor. În conformitate cu 
chiar primul articol din acest ordin, Registrul Naţional al Armelor 
este un sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la eviden-
ţa armelor, a deţinătorilor legali de arme[3], precum şi a operaţiu-
nilor cu arme şi muniţii, organizat la nivelul Inspectoratului General 
al Poliţiei Romane, fiind administrat de structura ce coordonează 
domeniul de activitate „Arme şi muniţii”. 

Articolul 3 din Ordinul nr. 389/2004, cu modificările şi completă-
rile ulterioare[4], reia atribuţiile care revin Inspectoratului General al 
Poliţiei Române în domeniul Registrului Naţional al Armelor, în 
conformitate cu Legea nr. 295/2004, şi adaugă şi altele, la fel de 
importante. Astfel, atribuţiile sunt următoarele: a) emite, preschim-
bă şi, după caz, retrage în vederea suspendării sau anulării cărţile 
de identitate ale armelor; b) administrează evidenţa operaţiunilor 
cu arme şi muniţii, operând menţiunile corespunzătoare în cărţile 

                                                            
[1] M. Of. nr. 241 din 23 martie 2005. 
[2] M. Of. nr. 107 din 2 februarie 2005. 
[3] Statistica armamentului deţinut de persoane fizice la sfârşitul anului 2013 

evidenţiază că 162.138 de persoane fizice deţin legal un număr de 219.277 arme, 
din care 122.282 sunt arme letale şi 96.985 arme neletale. 

[4] Ordinul M.A.I. nr. 389/2004 a fost modificat şi completat prin Ordinul M.A.I. 
nr. 146/2009 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului de stat, minis-
trul administraţiei şi internelor nr. 389/2004 privind organizarea şi funcţionarea Re-
gistrului Naţional al Armelor (M. Of. nr. 500 din 20 iulie 2009). În cazul acestui arti-
col prin ordinul menţionat a fost introdusă lit. g1) şi a fost modificată lit. n). 
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de identitate ale armelor; c) administrează evidenţa deţinătorilor le-
gali de arme şi muniţii, persoane fizice şi juridice române şi străine; 
d) administrează evidenţa armelor şi muniţiilor deţinute de persoa-
nele fizice şi juridice române şi străine; e) administrează evidenţa 
armurierilor care desfăşoară operaţiuni cu arme şi muniţii; f) admi-
nistrează evidenţa documentelor de deţinere şi, după caz, de port 
şi folosire a armelor şi muniţiilor pentru persoanele fizice şi juridice 
române şi străine; g) administrează evidenţa etapelor procedurale 
parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pier-
derii, furtului sau distrugerii armelor aflate în circulaţie; g¹) gestio-
nează evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate persoanelor 
fizice şi juridice pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei refe-
ritoare la regimul armelor şi muniţiilor; h) cooperează cu structurile 
operative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor prin 
schimb de date şi informaţii referitoare la circulaţia armelor şi muni-
ţiilor, precum şi la furtul sau dispariţia acestor materiale; i) coope-
rează cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul ar-
melor şi muniţiilor, pe linia schimbului de date care să asigure mo-
nitorizarea circulaţiei acestor materiale supuse autorizării; j) coope-
rează, în baza acordurilor internaţionale la care România este 
parte, cu instituţiile similare din străinătate; k) cooperează cu repre-
zentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru 
monitorizarea operaţiunilor cu arme şi muniţii; l) la cerere, pune la 
dispoziţie datele şi informaţiile necesare structurilor operative de 
poliţie în vederea identificării deţinătorilor ilegali şi recuperării ar-
mamentului şi muniţiei furate/pierdute; m) administrează evidenţa 
armelor furate, pierdute sau descoperite, în cooperare cu Direcţia 
de investigaţii criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Româ-
ne; n) cooperează şi realizează schimb de date şi informaţii privind 
operaţiunile cu arme de foc şi muniţii efectuate pe teritoriul naţio-
nal, de persoane fizice şi juridice, cu instituţiile similare din statele 
membre ale Uniunii Europene. 

Categoriile de evidenţe pe care le conţine Registrul Naţional al 
Armelor şi le prelucrează în sistem informatic sunt următoarele[1]: 
a) evidenţa armelor letale; b) evidenţa armelor neletale; c) evidenţa 
deţinătorilor legali[2] de arme, muniţii şi a datelor privind documen-
tele de autorizare, deţinere, folosire şi transfer; d) evidenţa armuri-

                                                            
[1] Art. 5 din Ordinul M.A.I. nr. 389/2004. 
[2] În primele luni ale anului 2006 au fost eliberate 2973 de permise pentru port 

armă şi au fost retrase în aceeaşi perioadă 1400 de permise. 
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erilor şi a datelor privind documentele de autorizare, deţinere, folo-
sire şi transfer; e) evidenţa poligoanelor de tragere; f) evidenţa 
armelor şi muniţiei furate, pierdute sau găsite; g) evidenţa armelor 
şi muniţiei urmărite general pe teritoriul României şi internaţional. 
Toate datele care trebuie să se regăsească în aceste evidenţe 
sunt indicate în mod expres în anexele la ordin. Spre exemplu, în 
anexa A sunt indicate elementele care se înscriu în evidenţa arme-
lor letale. Între acestea se numără: datele generale de identificare 
a armei; documente care trebuie să însoţească arma; date privind 
documente de deţinere şi după caz de port şi folosire a armei; date 
de identificare a deţinătorului armei letale. 

 
3. Datele sunt implementate în Registrul Naţional al Armelor de 

către structura centrală din Inspectoratul General al Poliţiei Româ-
ne şi de structurile teritoriale de arme, explozivi, substanţe toxice 
din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţiei 
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Operarea în baza de 
date se face imediat după avizul dat de şeful nemijlocit al operato-
rului şi în baza aprobării conducerii structurilor arme, explozivi, 
substanţe toxice. 

În teritoriu, la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie, respec-
tiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, se consti-
tuie staţii locale de lucru ale Registrului Naţional al Armelor, care 
administrează la nivel teritorial activitatea informatică de implemen-
tare şi exploatare în interes operativ a datelor din categoriile de 
evidenţe prevăzute de ordin. Deservirea Registrului Naţional al 
Armelor este asigurată de poliţişti, cunoscători ai limbii engleze, 
specializaţi în domeniul de activitate „Arme şi muniţii”, precum şi în 
exploatarea sistemului informatic.  

În ceea ce priveşte accesul la Registrul Naţional al Armelor, pe 
plan intern, în interes operativ, dispeceratul, structurile operative şi 
Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspec-
toratului General al Poliţiei Române pot interoga on-line baza de 
date a Registrului Naţional al Armelor. Structurile operative şi meto-
dologia de acces se stabilesc prin dispoziţie a Inspectorului general 
al Inspectoratului General al Poliţiei Române[1]. Poliţia de Frontieră 
Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Ins-
pectoratul General al Jandarmeriei Române au acces on-line, în re-
gim de interogare, la datele din Registrul Naţional al Armelor. Con-
                                                            

[1] Art. 8 din Ordinul M.A.I. nr. 146/2009. 
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diţiile şi modalitatea de interogare a Registrului Naţional al Armelor 
din locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea unităţi ale structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne se stabilesc prin dispoziţie comună a 
inspectorului general al Poliţiei Române şi a şefilor acestor structuri, 
cu asigurarea condiţiilor de securitate a datelor, potrivit legii[1]. 

La nivel extern, structura care administrează Registrul Naţional 
al Armelor transmite semnalări privind armele de foc prin interme-
diul Sistemului Informatic Naţional de Semnalări pentru a fi intro-
duse în Sistemul Informatic Schengen, în conformitate cu prevede-
rile legislaţiei naţionale în domeniu. 

Cooperarea Registrului Naţional al Armelor cu alte instituţii că-
rora le revin competenţe în domeniu se realizează prin intermediu-
lui sistemului informatic. Astfel, sistemul informatic de evidenţe al 
Registrului Naţional al Armelor se conectează la sistemul informa-
tic al Autorităţii Naţionale de Omologare a Armelor şi Muniţiilor, în 
vederea schimbului operativ de date privind omologarea armelor şi 
muniţiilor, eliberarea certificatelor de omologare şi a certificatelor 
de inspecţie tehnică a armelor. Accesul la datele din Registrul Na-
ţional al Armelor, respectiv la cele din banca de date aparţinând 
Autorităţii Naţionale de Omologare a Armelor şi Muniţiilor, se stabi-
leşte prin dispoziţie comună a Inspectorului general al Poliţiei Ro-
mâne şi a şefului autorităţii. 

Ministerul Public şi Ministerul Afacerilor Externe au acces on-line, 
în regim de interogare, la datele din Registrul Naţional al Armelor, 
regulile şi modalităţile de acces fiind stabilite prin protocoale de co-
laborare. Regulile şi procedurile prin care se realizează schimbul de 
date între structurile de poliţie din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei Române şi alte instituţii de drept public cu atribuţii în domeniu 
se stabilesc prin protocoale de colaborare distincte. 

Pentru a se asigura completarea datelor din Registrul Naţional 
al Armelor, Ordinul nr. 389/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, a prevăzut şi constituirea la nivelul Institutului de Crimi-
nalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a 
„Sistemului de evidenţă a tuburilor şi proiectilelor trase experimen-
tal cu armele procurate de deţinătorii legali de arme letale”. 

Acelaşi ordin face referire expresă la modalităţi de realizare a 
securizării sistemului informatic privind Registrul Naţional al Arme-
lor. În primul rând, în baza art. 18 din acesta, accesul la banca de 
date a Registrului Naţional al Armelor este permis pe niveluri de 
                                                            

[1] Art. 9 din Ordinul M.A.I. nr. 146/2009. 
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securitate stabilite conform legii. Mai mult, poliţiştii care au acces la 
Registrul Naţional al Armelor pentru implementarea datelor sau 
pentru consultare sunt desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului 
general al Poliţiei Române pentru structura centrală de arme, 
explozivi, substanţe toxice, respectiv prin dispoziţie a inspectoru-
lui-şef/directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Munici-
piului Bucureşti, pentru structurile teritoriale de profil de la nivelul 
judeţelor şi al municipiului Bucureşti. O altă măsură vizează faptul 
că datele obţinute în urma interogării sistemului vor fi utilizate în 
sensul şi în limitele stabilite prin aprobare acordată de conducerea 
structurilor de arme, explozivi, substanţe toxice, iar implementarea 
datelor în evidenţele registrului se realizează numai de către per-
soanele desemnate în acest sens. 

Pe aceeaşi linie a menţinerii securităţii datelor înscrise în Regis-
trul Naţional al Armelor, art. 20 din ordin prevede că pentru preve-
nirea pierderilor accidentale ale datelor stocate în Registrul Naţio-
nal al Armelor se constituie Arhiva electronică a Registrului Naţio-
nal al Armelor, care este administrată de Centrul de comunicaţii şi 
informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Româ-
ne. Arhiva electronică se reactualizează trimestrial de către Centrul 
de comunicaţii şi informatică, pe baza datelor puse la dispoziţie de 
persoanele desemnate din cadrul structurii Arme, explozivi şi sub-
stanţe toxice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

Acesta este modul în care funcţionează Registrul Naţional al 
Armelor ca mecanism ce are rolul de asigura o bună supraveghere 
a activităţii din domeniul armelor şi muniţiilor, realizând, în acest fel 
şi o activitate de prevenire a fenomenelor infracţionale ce privesc 
deţinerea sau utilizarea acestui tip de dispozitive. 

§3. Evoluţia reglementării regimului juridic al armelor, mu-
niţiilor şi al materialelor nucleare în convenţii internaţionale 

4. Întrucât armele constituie instrumentele cele mai utilizate în 
săvârşirea unor crime sau delicte care interesează deopotrivă co-
munitatea europeană, a apărut necesitatea instituirii unui cadru 
juridic adecvat care să permită efectuarea unui control riguros al 
achiziţionării armelor de foc de către particulari[1]. 

                                                            
[1] Gh. Diaconescu, C. Duvac, Drept penal, partea specială, vol. II, Ed. România 

de mâine, Bucureşti, 2006, p. 327. 
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În acest scop, la Strasbourg, la 28 iunie 1978 a fost adoptată 
Convenţia Europeană cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii 
armelor de foc de către particulari. Această convenţie a fost ratifi-
cată de Parlamentul României prin Legea nr. 116 din 3 iulie 1997[1] 
fără nicio rezervă. 

De asemenea, nu putem omite rolul Recomandării nr. 1382/1998 
a Consiliului Europei privind vânzările de arme, prin care Adunarea 
Consiliului Europei stabileşte principalele măsuri ce trebuie respec-
tate de ţările europene, în ceea ce priveşte vânzarea de arme. 

Având în vedere necesitatea instituirii unui cadru legal unitar 
care să reglementeze activităţile nucleare de către toate statele lu-
mii, la 23 octombrie 1956 la New York a avut loc Conferinţa Naţiu-
nilor Unite cu ocazia căreia s-a înfiinţat Agenţia Internaţională pri-
vind Energia Atomică, cu sediul la Viena, având ca obiectiv princi-
pal accelerarea şi mărirea contribuţiei energiei atomice la pace, să-
nătate şi bunăstare peste tot în lume. Agenţia a adoptat un model 
de lege nucleară de care vor ţine seama cele 138 de state membre 
ale acesteia, printre care şi România[2]. 

Un rol de seamă în atingerea şi menţinerea la un nivel ridicat de 
securitate nucleară, în întreaga lume, prin întărirea măsurilor la ni-
vel naţional şi prin cooperarea internaţională, incluzând, atunci 
când este cazul, cooperarea tehnică în domeniul securităţii nuclea-
re, îl au: Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, 
semnată la Viena la 3 martie 1980[3]; Convenţia din 20 septembrie 
1994 privind securitatea nucleară[4], adoptată la Viena la 17 iunie 
1994[5] şi Convenţia comună asupra gospodăririi în siguranţă a 
combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor 
radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997[6]. 

                                                            
[1] M. Of. nr. 143 din 8 iulie 1997. 
[2] Acordul dintre România şi Agenţia Internaţională privind Energia Atomică a 

fost ratificat prin Decretul nr. 394/1972 (B. Of. nr. 123 din 08 noiembrie 1972). 
[3] M. Of. nr. 265 din 15 noiembrie 1993. 
[4] J.O.U.E. din 1 ianuarie 2007, ediţia specială. 
[5] M. Of. nr. 104 din 21 mai 1995. 
[6] M. Of. nr.283 din 21 iunie 1999. 
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3.1. Convenţia europeană din 28 iunie 1978 cu privire la con-
trolul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari[1] 

5. Statele membre ale Consiliului Europei, luând în considerare 
ameninţarea pe care o constituie folosirea crescândă a armelor de 
foc în scopuri criminale, conştiente de faptul că, adesea, aceste 
arme de foc sunt achiziţionate în străinătate, dornice de a institui 
pe plan internaţional metode eficace de control al circulaţiei arme-
lor de foc peste frontiere, au convenit asupra acestei convenţii. 

Convenţia este sistematizată pe patru capitole. În primul Capi-
tol, intitulat „Definiţii şi dispoziţii generale” se precizează scopul 
Convenţiei şi se explică înţelesul unor termeni sau expresii folosite 
în cuprinsul convenţiei. 

Convenţia are drept scop: instituirea pe plan internaţional a 
unor metode eficiente de control al tranzacţiilor cu arme de foc; 
evitarea unor măsuri de natură să impieteze asupra comerţului licit 
sau care s-ar concretiza în controale, la frontiere, impracticabile 
sau excesiv de costisitoare, în contradicţie cu obiectivele moderne 
ale libertăţii de circulaţie a bunurilor şi persoanelor; acordarea de 
asistenţă mutuală între statele membre ale Convenţiei prin inter-
mediul autorităţilor administrative abilitate să acţioneze pentru re-
primarea traficului ilicit cu arme de foc şi pentru căutarea şi desco-
perirea armelor de foc transportate de pe teritoriul unui stat pe 
teritoriul altui stat. 

Statele membre ale Convenţiei au libertatea de a elabora legi şi 
regulamente privind regimul armelor de foc, cu condiţia ca aceste 
legi şi regulamente să nu fie incompatibile cu dispoziţiile con-
venţiei. 

Convenţia pe care o examinăm nu se aplică tranzacţiilor cu ar-
me de foc în care toate părţile sunt state sau acţionează în numele 
statului. 

6. Termenul „armă de foc”, în accepţiunea Convenţiei desem-
nează: 

1. fiecare obiect care: este conceput sau adoptat, pentru a servi 
ca armă prin care un plumb, un glonţ ori un alt proiectil sau o sub-
stanţă nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare poate fi descărcată 
cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice sau 

                                                            
[1] Ratificată prin Legea nr. 116/1997 (M. Of. nr. 143 din 8 iulie 1997). 
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prin intermediul altor agenţi propulsori şi corespunde uneia dintre 
descrierile specifice următoare: 

a) arme automate; b) arme scurte semiautomate sau cu repe-
tiţie ori cu un singur foc; c) arme lungi semiautomate sau cu repe-
tiţie cu cel puţin cu o ţeavă ghintuită; d) arme lungi cu un foc, cu cel 
puţin o ţeavă ghintuită; e) arme lungi semiautomate sau cu repe-
tiţie, doar cu ţeava (ţevi) lisa (lise); f) lansator de rachete portative; 
g) orice arme sau alt instrument astfel conceput încât să cauzeze 
un pericol pentru viaţa sau sănătatea persoanelor, prin proiectarea 
substanţelor stupefiante, toxice ori corosive; h) lansator de flăcări 
destinat atacului sau apărării; i) arme lungi cu foc, doar cu ţeavă 
(ţevi) lisa (lise); k) arme lungi cu propulsie cu gaz; l) arme lungi cu 
propulsie cu aer comprimat; m) arme scurte cu propulsie cu aer 
comprimat; n) arme care trag proiectile propulsate doar printr-un 
resort; 

Cu condiţia să fie exclus din acest paragraf 1 fiecare obiect 
care ar fi altfel inclus aici, dar care: a fost făcut definitiv impropriu 
utilizării; nu este supus, în ţara de provenienţă, controlului datorită 
puterii sale reduse; este conceput în scopuri de alarmă, de semna-
lizare, de salvare, de sacrificare de animale, de vânătoare sau de 
pescuit cu harpon ori destinat unor scopuri industriale sau tehnice, 
cu condiţia ca acesta să nu poată fi folosit decât în aceste scopuri 
precise; nu este supus, în ţara de provenienţă, unui control datorită 
vechimii sale; 

2. Mecanismul de propulsare, camera, butoiaşul sau ţeava fie-
cărui obiect inclus în paragraful 1 de mai sus; 

3. Fiecare muniţie expres destinată a fi descărcată printr-un 
obiect cuprins în lit. a)-f), inclusiv i), j), k) sau h) din paragraful 1 de 
mai sus şi orice substanţă sau materie expres destinată a fi des-
cărcată printr-un instrument cuprins în lit. g) al paragrafului 1 de 
mai sus. 

4. Telescoapele far sau telescoapele cu amplificator electronic 
pentru lumina infraroşie sau lumina reziduară, cu condiţia să fie 
destinate montării de un obiect inclus în paragraful 1 de mai sus; 

5. Un amortizor destinat a fi montat pe un obiect cuprins în pa-
ragraful 1 de mai sus; 

6. Orice grenadă, bombă sau alt proiectil ce conţine un dispozi-
tiv exploziv sau incendiar; 

În anexa I, partea B a Convenţiei se descrie fiecare tip de 
armă. Astfel: 
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– „armă automată” desemnează o armă care poate trage rafale 
de fiecare dată când este acţionat trăgaciul; 

– „armă semiautomată” desemnează o armă care trage un pro-
iectil de fiecare dată când este acţionat trăgaciul; 

– „armă cu repetiţie” desemnează o armă la care, pe lângă tră-
gaci, trebuie să fie manipulat un mecanism de fiecare dată când se 
foloseşte arma; 

– „armă de foc” desemnează o armă a cărei ţeavă sau ale cărei 
ţevi trebuie să fie încărcate înaintea fiecărui foc; 

– „armă scurtă” desemnează o armă a cărei ţeavă nu depăşeş-
te 30 cm sau a cărei lungime totală nu depăşeşte 60 cm; 

– „armă lungă” desemnează o armă a cărei ţeavă depăşeşte 30 
cm sau a cărei lungime totală depăşeşte 60 cm. 

Capitolul II al Convenţiei este consacrat notificării tranzacţiilor 
potrivit dispoziţiilor cuprinse în această subdiviziune a Convenţiei, 
fiecare stat semnatar se obligă să ia măsurile necesare ca orice 
persoană care vinde, transferă sau cedează, indiferent sub ce titlu, 
o armă de foc pe teritoriul său, să informeze despre tranzacţie 
autorităţile competente. 

Dacă o armă de foc aflată pe teritoriul uneia dintre statele sem-
natare este vândută, transferată sau cedată, indiferent sub ce titlu, 
unei persoane având reşedinţa pe teritoriul altui stat parte la Con-
venţie, se impune notificarea cât mai rapid cu putinţă a tranzacţiei 
sau transferului, statul pe teritoriul căreia s-a aflat arma informân-
du-l în scris pe cel de destinaţie cu privire la acest fapt. 

Aceeaşi procedură trebuie respectată şi în situaţia transferării 
unei arme de foc în mod definitiv, dar fără modificarea posesiei. 

Când statul de provenienţă a armei consideră util, poate notifica 
operaţiunile de mai sus şi statelor membre ale Convenţiei, al căror 
teritoriu este tranzitat. Notificarea trebuie să cuprindă în mod ex-
pres următoarele: a) identitatea, numărul de paşaport sau cartea 
de identitate şi adresa persoanei căreia îi este vândută, transferată 
sau cedată arma de foc, indiferent sub ce titlu, precum şi ale per-
soanei care transferă definitiv o armă de foc în interiorul unui alt 
stat membru al Convenţiei, fără modificarea posesiei; b) marca, 
tipul, caracteristicile armei de foc, seria acesteia şi orice alt semn 
distinctive. 

Notificările sunt făcute între autorităţile naţionale desemnate în 
mod expres de către părţile contractante. Dacă situaţia impune, 
notificările pot fi transmise prin intermediul Organizaţiei Internaţio-
nale a Poliţiei Criminale (Interpol). 


