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RAPORT 
asupra propunerii legislative  pentru modificarea  
şi completarea  Legii nr. 17/ 1996 privind regimul 

armelor de foc şi al muniţiilor. 
 

 În urma  examinării propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor 
( lege organică ), înregistrată sub Nr.XVIII/12/ 50 din 17 februarie  1998, în 
şedinţele din 9 aprilie, 6 şi 27 mai 1998, Comisia a hotărât că aceasta  nu 
poate fi acceptată  şi propune Plenului respingerea pentru următoarele  
motive: 
 1. În Anexa nr.1 a Convenţiei Europene cu privire la  controlul 
achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari - invocată  de 
iniţiatori în Expunerea  de motive a propunerii legislative, ca temei al 
extinderii sferei de cuprindere a noţiunii de armă de foc -  acestui termen i se 
desemnează  o  anumită semnificaţie, circumscrisă exclusiv scopurilor 
Convenţiei, respectiv controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de 
către particulari. Numai în acest fel se explică faptul că termenul " armă de 
foc" desemnează, conform Anexei, pe lângă obiectele cu propulsie explozivă 
(caracteristică specifică armelor de foc) şi alte obiecte - care nu au nimic 
comun cu această caracteristică a armelor de foc - cum ar fi telescoapele far 
sau telescoapele cu amplificator electronic precum şi amortizoarele destinate 
a fi montate pe obiectele concepute sau adaptate pentru a servi ca armă. 
 2. Documentul internaţional despre care se face  vorbire în  Expunerea 
de motive şi care este invocat ca temei al propunerii legislative, nici nu are 
ca obiect  reglementerea  regimului armelor de foc ci, după cum s-a arătat 
mai sus, controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către 
particulari. 
 3. Cu privire  la modificarea art.14  lit.b) din Legea nr.17/1996, în 
sensul excluderii vânătorilor  din categoria celor care pot fi autorizaţi să 
deţină, să poarte şi să folosească arme de tir, în motivarea propunerii se face 
referire, exclusiv, la armele de calibru 5,6 mm. cu percuţie pe ramă care ar 
trebui folosite  numai de sportivi şi antrenori, nu şi de vânători, având în 
vedere pericolul utilizării acestora pentru braconaj. 
 În art.14 lit.b) din Legea nr.17/1996, se face referire  la armele de tir, în 
general ( şi nu la armele de tir, calibru 5,6 mm. cu percuţie pe ramă), 
arătându-se că pot fi autorizaţi să le deţină, să le poarte şi să le folosească 



 2

anumiţi antrenori şi sportivi, precum şi vânători autorizaţi, corespunzător 
reglementărilor proprii în vigoare. Această normă de trimitere  conduce la 
coroborarea prevederii din art.14 lit.b) din Legea nr.17/1996, cu art.32 lit.k) 
din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996, potrivit 
căruia  armele de foc cu calibrul 5,6 mm. cu percuţie pe ramă sunt excluse de 
la vânătoare, fiind improprii ca putere de omorâre a vânatului. 
  În aceste condiţii, este discutabil dacă un vânător sportiv - în ideea că  
s-ar deda la braconaj - ar folosi pentru aceasta o armă inproprie şi nu arma de 
vânătoare pe care o are în dotare. 
 4. Referitor la modificarea art.80 alin. 2) şi abrogarea alin.4) din acelaşi 
articol, pentru punerea de acord a prevederilor acestora cu cele din art.31, 
apreciem că între art.80 şi art.31 din Legea  nr.17/1996 nu există contradicţie, 
fiecare din acestea conţinând reglementări diferite, astfel: 
 - art.80 alin.1) - doterea cu arme militare a instituţiilor publice 
autorizate, de către Ministerul de Interne, în mod gratuit; 
 - art. 80 alin.2) - închirierea armelor militare de către celelalte 
persoane juridice, precum şi persoanele fizice autorizate, de la Ministerul 
de Interne; 
 - art. 80 alin.4)  şi art.31, prin excepţie de la regula instituită în art.80 
alin.2), prevăd că  regiile autonome autorizate  beneficiază timp de 3 ani  
(de la intrarea în vigoare a legii) de gratuitate pentru armele militare cu 
care au fost dotate de Ministerul de Interne, iar "Regia Autonomă 
Romsilva" şi subunităţile aparţinând acesteia precum şi asociaţiile de vânători 
sportivi legal constituite, pot procura şi  deţine cu orice titlu, arme militare 
şi muniţii pentru paza fondului forestier sau a fondurilor de vânătoare, cu 
avizul Ministerului de Interne. 
 5. Modificarea art.80 alin.2) din Legea nr.17/1996, astfel cum a fost 
propusă, nu poate fi  acceptată şi datorită faptului că lasă în afara 
reglementării persoanele fizice autorizate  să deţină arme militare. 
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