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 91/477 

ANEXA I 

I. În înțelesul prezentei directive, „armeˮ înseamnă: 

 

 2008/51 art. 1. pct. 13 litera (a) 

(adaptat) 

– orice armă de foc, astfel cum este definită la articolul 1, 

 

 91/477 

1 2017/853 art.1 pct. 19.1 

litera (a) 

– alte arme decât armele de foc, astfel cum sunt definite în legislațiile interne. 

II. 1 În sensul prezentei directive, armele de foc se clasifică în următoarele 

categorii:  

Categoria A –Arme de foc interzise 

1. Instrumente și lansatoare militare cu efect exploziv. 

2. Arme de foc automate. 

3. Arme de foc camuflate sub forma unui alt obiect. 

4. Munițiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca și proiectilele 

pentru aceste muniții. 

5. Munițiile pentru pistolete și revolvere cu proiectile expansive, ca și aceste proiectile, 

mai puțin în ceea ce privește armele de vânătoare sau de tir cu țintă, pentru 

persoanele obișnuite să folosească aceste arme. 

 

 2017/853 art.1 pct. 19.1 

litera (b)(ii) 

6. Arme de foc automate care au fost transformate în arme de foc semiautomate fără a 

aduce atingere articolului 10 alineatul (5). 

7. Oricare dintre următoarele arme de foc semiautomate cu percuție centrală: 

(a) arme de foc cu țeavă scurtă care permit lansarea a peste 21 de cartușe fără 

reîncărcare, în cazul în care: 

(i) un încărcător cu o capacitate de peste 20 de cartușe face parte din arma 

de foc respectivă; sau 

(ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care 

depășește 20 de cartușe; 
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(b) arme de foc cu țeavă lungă care permit lansarea a peste 11 cartușe fără 

reîncărcare, în cazul în care: 

(i) un încărcător cu o capacitate de peste 10 cartușe face parte din arma de 

foc; sau 

(ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care 

depășește 10 cartușe. 

8. Arme de foc semiautomate cu țeavă lungă (adică arme de foc concepute inițial pentru 

tragere de la nivelul umărului) a căror lungime poate fi redusă la mai puțin de 60 cm 

fără ca acestea să își piardă funcționalitatea, cu ajutorul unui pat rabatabil sau 

telescopic sau al unui pat ce poate fi demontat fără a folosi unelte. 

9. Orice arme din această categorie care au fost transformate în arme cu muniție oarbă, 

pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau 

care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice. 

 

 2017/853 art.1 pct. 19.1 

litera (b)(iii) 

Categoria B – Arme de foc supuse autorizării 

1. Arme de foc cu țeavă scurtă cu repetiție. 

2. Arme de foc cu bătaie scurtă cu tragere foc cu foc, cu percuție centrală. 

3. Arme de foc cu bătaie scurtă cu tragere foc cu foc, cu percuție anulară, cu o lungime 

totală sub 28 cm. 

4. Arme de foc semiautomate cu țeavă lungă ale căror încărcătoare și camere pot 

conține împreună mai mult de trei cartușe în cazul armelor de foc cu percuție pe ramă 

și mai mult de trei, dar mai puțin de 12 cartușe în cazul armelor de foc cu percuție 

centrală. 

5. Arme de foc semiautomate cu țeavă scurtă, altele decât cele enumerate la punctul 7 

litera (a) din categoria A. 

6. Arme de foc semiautomate cu țeavă lungă enumerate la punctul 7 litera (b) din 

categoria A ale căror încărcătoare și camere nu pot conține împreună mai mult de trei 

cartușe, al căror încărcător este detașabil sau pentru care nu poate fi garantată 

imposibilitatea transformării, cu ajutorul unor unelte obișnuite, în arme ale căror 

încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de trei cartușe. 

7. Arme de foc cu țeavă lungă cu repetiție și semiautomate cu țeavă netedă care nu 

depășește 60 cm. 

8. Orice arme de foc din această categorie, care au fost transformate în arme cu muniție 

oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție 

pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice. 

9. Arme de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu armele cu mecanisme 

automate, altele decât cele enumerate la punctele 6, 7 sau 8 din categoria A 
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 2017/853 art.1 pct. 19.1 

litera (b)(iv) 

Categoria C – Arme de foc și arme care fac obiectul declarării 

1. Arme de foc cu țeavă lungă cu repetiție, altele decât cele menționate la categoria B 

punctul 7. 

2. Arme de foc cu țeavă lungă cu tragere foc cu foc prin țeavă spiralată. 

3. Arme de foc semiautomate cu țeavă lungă, altele decât cele enumerate la categoria A 

sau B. 

4. Arme de foc cu țeavă scurtă cu tragere foc cu foc, cu percuție anulară, de o lungime 

totală mai mare sau egală cu 28 cm. 

5. Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme cu muniție 

oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție 

pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice. 

6. Arme de foc clasificate în categoria A sau B sau în prezenta categorie care au fost 

dezactivate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403. 

7. Arme de foc cu țeavă lungă cu tragere foc cu foc prin țeavă netedă introduse pe piață 

la 14 septembrie 2018 sau ulterior datei respective. 

 

 2017/853 art.1 pct. 19.2 

III. În sensul prezentei anexe, nu sunt incluse în definiția armelor de foc obiectele care 

corespund definiției, dar care: 

(a) sunt concepute în scopul de alarmare, semnalizare, protejare, abataj, pescuit cu 

harpon sau în scopuri industriale sau tehnice, cu condiția să nu poată fi utilizate decât 

în acel scop; 

(b) sunt considerate drept arme antice în măsura în care nu au fost incluse în categoriile 

prevăzute în partea II și li se aplică legislația națională. 

Până la coordonarea la nivelul Uniunii, statele membre pot aplica legislațiile lor 

naționale în ceea ce privește armele de foc enumerate în prezenta parte. 

 

 91/477 

IV. În înțelesul prezentei anexe: 

(a) „armă de foc cu bătaie scurtă” înseamnă o armă de foc a cărei țeavă nu depășește 

30 cm sau a cărei lungime totală nu depășește 60 cm; 

(b) „arme de foc cu bătaie lungă” înseamnă toate armele de foc, altele decât cele cu 

bătaie scurtă; 

(c) „armă automată” înseamnă toate armele de foc care, după fiecare foc tras, se încarcă 

automat și care nu pot, printr-o singură apăsare de trăgaci, să lanseze mai multe 

focuri; 
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(d) „armă semiautomată” înseamnă toate armele de foc care, după fiecare foc tras, se 

încarcă automat și care nu pot, printr-o singură apăsare de trăgaci, să lanseze mai 

mult de un singur foc; 

(e) „armă cu repetiție” înseamnă o armă de foc care, după fiecare foc tras, se încarcă 

manual, prin introducerea în țeavă a unui cartuș extras din încărcător și transportat cu 

ajutorul unui mecanism; 

(f) „armă cu tragere foc cu foc” înseamnă o armă de foc fără încărcător care este 

încărcată înaintea fiecărei trageri prin introducerea manuală a cartușului în cameră 

sau într-un spațiu prevăzut în acest scop la intrarea în țeavă; 

(g) „muniție cu proiectile perforante” înseamnă muniție de utilitate militară, cu proiectile 

blindate care au nucleu dur perforant; 

(h) „muniție cu proiectile explozive” înseamnă muniție de utilitate militară, cu proiectile 

conținând o încărcătură care explodează în timpul impactului; 

(i) „muniție cu proiectile incendiare” înseamnă muniție militară, cu proiectile conținând 

un amestec chimic inflamabil la contactul cu aerul sau în momentul impactului. 

_____________ 
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 91/477 (adaptat) 

ANEXA II  

PERMISUL EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC 

Permisul trebuie să conțină următoarele rubrici: 

(a) identitatea deținătorului; 

(b) identificarea armei sau a armelor de foc, cuprinzând menționarea categoriei, în sensul 

 prezentei  directive; 

(c) perioada de valabilitate a permisului; 

(d) partea rezervată indicațiilor statului membru care a eliberat permisul (natura și 

referințele de autorizare etc.); 

(e) partea rezervată indicațiilor altor state membre (autorizații de intrare etc.); 

 

 2017/853 art.1 pct. 20 

(f) mențiunea: 

„Dreptul de a efectua o călătorie în alt stat membru cu una sau mai multe arme din 

categoriile B, C sau D, menționat în prezentul permis, este subordonat unei autorizări 

corespunzătoare prealabile a statului membru vizitat. Această autorizație sau aceste 

autorizații pot fi înscrise în permis. 

Formalitatea de autorizare prealabilă prevăzută anterior nu este, în principiu, 

necesară, pentru a efectua o călătorie cu armă din categoria C sau D pentru a practica 

vânătoarea sau o armă din categoriile B, C sau D pentru a practica tirul sportiv, cu 

condiția de a fi în posesia unui permis de armă și de a putea explica motivul 

călătoriei.” 

În cazul în care un stat membru a informat celelalte state membre, conform 

articolului 11 alineatul (3), că deținerea anumitor arme de foc din categoriile B, C 

sau D este interzisă sau supusă autorizării, este necesară una dintre mențiunile 

următoare: 

„O călătorie în.… [statul (statele) implicat(e)] cu arma.… (identificare) este 

interzisă.” 

„O călătorie în.… [statul (statele) implicat(e)] cu arma.… (identificare) este supusă 

autorizării.” 

_____________ 
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ANEXA III 

Partea A 

Directiva abrogată cu lista modificărilor sale ulterioare 

(menţionate în articolul 26) 

Directiva 91/477/CEE a Consiliului  (OJ L 256, 13.9.1991, p. 51) 

Directiva 2008/51/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

(OJ L 179, 8.7.2008, p. 5) 

Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

(OJ L 137, 24.5.2017, p. 22) 

Partea B 

Termenele de transpunere în dreptul intern  

(menţionate în articolul 26) 

Directiva Termene de transpunere 

91/477/CEE 31. decembrie 1992 

2008/51/CE 28. iulie 2010 

(UE) 2017/853 14. septembrie 2018
1
 

_____________ 

                                                 
1
 Însă, potrivit articolului 2 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/853, 'Prin derogare de la alineatul (1) 

din prezentul articol, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma articolului 4 alineatul (3) și articolului 4 alineatul (4) din 

Directiva 91/477/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă, până la 14 decembrie 

2019'.  
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ANEXA IV 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ 

Directiva 91/477/CEE Prezenta directivă 

Articolul 1 Articolul 1 

Articolul 2 Articolul 2 

Articolul 3 Articolul 3 

Articolul 4 alineatele (1) şi (2) Articolul 4 alineatele (1) şi (2) 

Articolul 4 alineatul (2a) Articolul 4 alineatul (3) 

Articolul 4 alineatul (3) Articolul 4 alineatul (4) 

Articolul 4 alineatul (4) Articolul 4 alineatul (5) 

Articolul 4 alineatul (5) Articolul 4 alineatul (6) 

Articolul 4a Articolul 5 

Articolul 5 Articolul 6 

Articolul 5a Articolul 7 

Articolul 5b Articolul 8 

Articolul 6 Articolul 9 

Articolul 7 alineatele (1) - (4) Articolul 10 alineatele(1) - (4) 

Articolul 7 alineatul (4a) Articolul 10 alineatul (5) 

Articolul 7 alineatul (5) Articolul 10 alineatul (6) 

Articolul 8 alineatul (1) primul subparagraf Articolul 11 alineatul (1) primul subparagraf  

Articolul 8 alineatul (1) al doilea subparagraf – 

– Articolul 11 alineatul (1) al doilea 

subparagraf  

Articolul 8 alineatele (2) şi (3) Articolul 11 alineatele (2) şi (3) 

Articolul 9 alineatul (1) teza introductivă Articolul 12 alineatul (1) teza introductivă 

Articolul 9 alineatul (1) prima liniuță Articolul 12 alineatul (1) litera (a) 

Articolul 9 alineatul (1) a doua liniuță Articolul 12 alineatul (1) litera (b) 
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Articolul 9 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (2) 

Articolul 10 Articolul 13  

Articolul 10a Articolul 14 

Articolul 10b Articolul 15 

Articolul 11, alineatul (1) Articolul 16 alineatul (1) 

Articolul 11 alineatul (2) primul subparagraf 

teza introductivă 

Articolul 16 alineatul (2) primul subparagraf 

teza introductivă  

Articolul 11 alineatul (2) primul subparagraf 

prima liniuță 

Articolul 16 alineatul (2) litera (a) 

Articolul 11 alineatul (2) primul subparagraf a 

doua liniuță 

Articolul 16 alineatul (2) litera (b) 

Articolul 11 alineatul (2) primul subparagraf a 

treia liniuță 

Articolul 16 alineatul (2) litera (c) 

Articolul 11 alineatul (2) primul subparagraf a 

patra liniuță  

Articolul 16 alineatul (2) litera (d) 

Articolul 11 alineatul (2) primul subparagraf a 

cincea liniuță 

Articolul 16 alineatul (2) litera (e) 

Articolul 11 alineatul (2) primul subparagraf a 

şasea liniuță  

Articolul 16 alineatul (2) litera (f) 

Articolul 11 alineatul (2) al doilea al treilea şi 

al patrulea subparagraf 

Articolul 16 alineatul (2) al doilea al treilea şi 

al patrulea subparagraf 

Articolul 11 alineatele (3) şi (4) Articolul 16 alineatele (3) şi (4)  

Articolul 12 Articolul 17 

Articolul 13 Articolul 18 

Articolul 13a Articolul 19 

Articolul 13b Articolul 20 

Articolul 14 teza introductivă Articolul 21 teza introductivă  

Articolul 14 prima liniuță Articolul 21 litera (a) 

Articolul 14 a doua liniuță Articolul 21 litera (b) 

Articolul 15 Articolul 22 

Articolul 16 Articolul 23 
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Articolul 17 Articolul 24 

Articolul 18 – 

– Articolele 25, 26 şi 27 

Articolul 19 Articolul 28 

Annexa I Annexa I 

Annexa II Annexa II 

– Annexa III 

– Annexa IV 

_____________ 
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