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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra proiectului de Lege privind 

regimul articolelor pirotehnice,  trimis cu adresa nr. PLx. 556 din 28 octombrie 

2019 şi înregistrat cu nr. 4c-15/691 din 04.05.2020.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

Preşedinte 

Constantin Șovăială 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind regimul articolelor pirotehnice 
 

 1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

a fost sesizată spre dezbatere pe fond, cu  proiectului de Lege privind regimul 

articolelor pirotehnice, trimis cu adresa nr. PLx. 556 din 28 octombrie 2019 şi 

înregistrat cu nr. 4c-15/691 din 29.10.2019.  

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 499/14.06.2019, a avizat 

favorabil propunerea legislativă.  

Consiliului Economic şi Social, conform avizului cu nr. 2999/11.06.2019, a 

avizat nefavorabil inițiativa legislatvă. 

Comisia pentru muncă și protecție socială, conform avizului cu nr. 4c-

9/703 din 26 noiembrie 2019, a avizat favorabil acestă inițiativă legislativă.  

Senatul a adoptat ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 

potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicata,  în ședința 

din 21 octombrie 2019. 

         Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimului articolelor 

pirotehnice, în sensul stabilirii unui cadru general pentru activităţile cu articole 

pirotehnice cum ar fi fabricarea, prepararea, depozitarea, transportul, transferul, 

distribuirea, utilizarea, importul, exportul, comercializarea precum şi alte operaţiuni 

specifice. Astfel, prin prezenta iniţiativă legislativă se propune modificarea 

regimului juridic aplicabil în privinţa acestor articole prin extinderea categoriilor de 

produse care pot fi vândute publicului cât şi prin reducerea vârstei cumpărătorilor. 

2. Prin obiectul de reglementare inițiativa legislaivă, face parte din categoria 

legilor organice. 

          3. La lucrări au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 

Administrației și Internelor, domnul secretar de stat Dl Mureșan Gabriel – Secretar 

de stat Ministerul Afacerilor Interne . 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75


4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

5.  Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 

fost prezenţi la ședință conform listei de prezență. 

6. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 13.04.2021, cu unanimitate  de voturi, 

membrii comisiei au hotărât, respingerea proiectului de lege din următoarele 

considerente: 

 

     -  Prin prevederile art. 26 din propunerea legislativă, se instituie posibilitatea ca 

articolele pirotehnice de divertisment să poată fi puse la dispoziția tuturor 

persoanelor din publicul larg doar cu respectarea unei limite de vârstă, respectiv: 

       a) categoria F1 – 12 ani; 

       b) categoria F2 – 16 ani; 

       c) categoria F3 – 18 ani. 

     Din datele statistice deţinute la nivelul Inspectoratului General al Poliției 

Române, reiese că în anul 2005 când articolele pirotehnice doar din clasa/categoria 

2/F2 se comercializau „la liber” către publicul larg, numai în perioada sărbătorilor 

de iarnă, la nivel naţional, au fost înregistrate peste 350 de răniri şi un deces, cauzate 

de folosirea necorespunzătoare a acestor articole pirotehnice.   După modificarea, în 

anul 2006, a legislației în domeniu, în sensul restricţionării comercializării către 

publicul larg a acestor categorii de articole pirotehnice, în perioadele similare ale 

anilor 2006-2016, anual, a fost înregistrată o medie de aproximativ 30 accidente 

(răniri persoane) cauzate de folosirea necorespunzătoare sau ilicită a articolelor 

pirotehnice din această categorie și nu numai. Dintre acestea, statistic, se evidențiază 

că aproximativ 75% erau cauzate de folosirea ilegală de petarde și pocnitori.  

   Așadar, restricția prevăzută în cuprinsul Legii nr. 126/1995 privind regimul 

materiilor explozive, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a 

avut efectul scontat atât în ceea ce privește diminuarea accidentelor, cât și a 

incendiilor cauzate de folosirea de către persoane fără cunoștințe de specialitate 

a articolelor pirotehnice.  

   De menționat că articolele pirotehnice din categoria F3 sunt articole de foarte mari 

dimensiuni și cu un potențial pericol deosebit pentru viața și integritatea persoanelor 

care le utilizează ilegal sau incorect, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană 

fiind restricționate din motive de ordine și siguranță publică. 

 

- Din anul 2017, după apariția pe piața românească a „emițătoarelor de sunet” 

(petarde) încadrate în categoria P1, pe parcursul sărbătorilor de iarnă 2017/2018 au 

fost înregistrate 61 de accidente cu articole pirotehnice, iar pe parcursul sărbătorilor 

de iarnă 2018/2019 au fost înregistrate 136 de astfel de accidente (din care peste 90% 

cu petarde și pocnitori). 



Articolele pirotehnice încadrate în categoria P1 și vândute de societățile 

comerciale sunt denumite „emițătoare de sunet”  și conform etichetei se folosesc la 

îndepărtarea animalelor sălbatice sau agresive. Deoarece categoria P1 de articole 

pirotehnice este comercializată fără restricții către publicul larg, persoanele fizice le 

achiziționează și le folosesc în scop recreativ/distractiv fără a ține seama de 

destinația lor și fără a respecta indicațiile producătorului.   

În fapt, aceste articole pirotehnice erau încadrate anterior în categoriile de risc 

F2 și F3, fiind destinate uzului profesional datorită periculozității deosebite. Ulterior, 

exploatând o lacună a legislației europene, producătorii au solicitat la diferite 

organisme notificate evaluarea conformității acestor produse, fiind încadrate în 

categoria P1 și certificate pentru introducerea pe piață pe baza scopului declarat, 

respectiv cel de îndepărtare a animalelor sălbatice sau speriere a celor agresive.   

Prin urmare, având în vedere faptul că numărul de accidente a crescut 

exponențial, este necesar un regim sancționator mai sever cu privire la articolele 

pirotehnice din categoriile P1 și T1 similar cu cel în vigoare pentru categoriile F2 și 

F3. 

       -   Totodată, analizând propunerea legislativă în discuție, se constată faptul că 

pe lângă legalizarea, fără nicio restricție, a folosirii articolelor pirotehnice de mari 

dimensiuni, prin intermediul acesteia se elimină în totalitate și măsurile de 

protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului. 

Având în vedere aceste aspecte, apreciem că o eventuală aplicare a unor 

astfel de prevederi legale ar produce efecte negative asupra ordinii și liniștii 

publice.  

Având în vedere aspectele prezentate, apreciem că această propunere 

legislativă  creează premisele folosirii necontrolate a articolelor pirotehnice de mari 

dimensiuni, cu un impact major asupra vieții, integrității corporale și sănătății 

persoanelor.  

Totodată, arătăm faptul că, în prezent, se află în dezbaterea comisiilor de 

specialitate ale Camerei Deputaților proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 

126/1995 privind regimul materialelor explozive (Plx.151/2019) ce are ca obiect 

restricționarea regimului articolelor pirotehnice din motive de ordine și siguranță 

publică, tocmai pentru a minimiza riscul folosirii ilegale sau ilicite a articolelor 

pirotehnice și pentru a preîntâmpina eventualele victime omenești și pagube 

materiale.  

 

Preşedinte, 

 

Secretar, 

Constantin Șovăială 

 

         Antonel Tănase  

 

 


