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Către, 

 

 

  Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 
   

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, trimis, spre 

dezbatere şi examinare în fond, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, cu adresa nr. PL-x 472/2022 din 12 septembrie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT  

asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

126/1995 privind regimul materiilor explozive 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

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

naţională a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor 

explozive, trimis cu adresa nr. PL-x 472 din 12.09.2022 şi înregistrat la Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c-15/309 din 

12.09.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr. 126/1995, în sensul interzicerii comercializării către publicul larg a 

articolelor pirotehnice din categoria P1. Totodată, sunt aduse modificări sferei 

articolelor pirotehnice care pot fi deţinute şi utilizate de persoanele care au împlinit 

18 ani, precum şi a celor care pot fi utilizate pentru organizarea de jocuri cu 

articole pirotehnice 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de lege 

în şedinţa din data de 06.09.2022. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a avut în vedere: 



 avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 

505 din 05.05.2022); 

 avizul favorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 2358 din 19.04.2022); 

 Punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr. 10075/06.09.2022);  

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. 4c-

13/717/11.10.2022); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr. 4c-

3/520/2022); 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

deputaţii şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a 

participat domnul Adrian Petcu, subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor 

Interne. 

Conform dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat, în şedinţa din 

21.11.2022, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, acordarea unui raport de 

adoptare a Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu amendamente admise, 

prevăzute în Anexă, parte integrantă a raportului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

           PREŞEDINTE                                                                SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                Dumitru RUJAN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar, Mircea STAN 



PL-x nr. 472/2022 

 

ANEXĂ – AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 

crt. 

Textul Legii Text adoptat de Senat Amendamente propuse/ autorul Motivația 

1. LEGE nr. 126 din 27 

decembrie 1995 privind 

regimul materiilor 

explozive 

LEGE pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 126/1995 

privind regimul materiilor explozive 

Nemodificat  

2.  Art. I: 

Legea nr. 126/1995 privind regimul 

materiilor explozive, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, 

nr. 177 din 12 martie 2014, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

Art. I. – Legea nr. 126/1995 privind 

regimul materiilor explozive, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 177 din 12 

martie 2014, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

(2) Personalul special 

instruit poate manipula 

materii explozive numai 

sub supravegherea unui 

artificier sau a unui 

pirotehnician autorizat. 

 

_______ 

1.La articolul 7, alineatul (2) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Personalul special instruit poate 

manipula explozivi de uz civil numai 

sub supravegherea unui artificier 

autorizat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificările propuse 

pentru alin. 2, 

conturează o mai bună 

siguranță în executarea 

fizică a unor operațiuni 

cu articole pirotehnice, 

prin accentuarea 

pregătirii profesionale a 

persoanelor ce 

manipulează astfel de 

materiale, care să 

conducă la minimizarea 

riscurilor producerii 

unor evenimente ce pot 

https://idrept.ro/00014485.htm
https://idrept.ro/00014485.htm


Autori: Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 

 

cauza suferințe fizice sau 

distrugeri. 

4. _______ _______ 2. La articolul 7, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (21), cu următorul 

cuprins: 

 

„(21) Personalul special instruit 

poate manipula articole pirotehnice 

numai sub supravegherea unui 

pirotehnician autorizat.‟ 

De asemenea, s-a 

constatat necesitatea 

introducerii unor noi 

prevederi care să 

delimiteze în concret 

domeniul explozivilor de 

uz civil de cel al 

articolelor pirotehnice, 

din care să decurgă și 

calitățile, atribuțiile și 

responsabilitățile 

persoanelor ce activează 

în cadrul acestora. 

5.  1.La articolul 7 alineatul (3), litera a) se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

„a) persoanele care au împlinit vârsta de 

18 ani pot deţine şi utiliza articole 

pirotehnice din categoria FI şi TI”; 

 

3. Nemodificat 

 

 

„a) persoanele care au împlinit vârsta 

de 16 ani pot deţine şi utiliza articole 

pirotehnice din categoria F1”. 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește art. 7 

alin. (3) lit. a) din 

propunerea legislativă 

supusă analizei, 

menționăm faptul că 

limita de vârstă de 16 ani 

în cazul articolelor 

pirotehnice din categoria 

F1 este reglementată în 

legislația națională la 

art. 16 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori: Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 

nr. 1102/2014 privind 

stabilirea condițiilor 

pentru punerea la 

dispoziție pe piaţă a 

articolelor pirotehnice.  

De asemenea, alin. (2) al 

aceluiași articol din 

Hotărârea Guvernului 

nr. 1102/2014 stipulează 

faptul că, pentru 

categoria T1 limita de 

vârstă este de 18 ani. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. La articolul 7 alineatul (3), după 

litera b) se introduce o nouă literă, litera 

c), cu următorul cuprins: 

 

          „c) articolele pirotehnice din 

categoria PI destinate vehiculelor, 

inclusiv airbagurile şi sistemele de 

pretensionare a centurilor de siguranţă, 

sunt puse la dispoziţia persoanelor 

fizice doar integrate într-un vehicul sau 

într-o piesă detaşabilă a unui vehicul.” 

 

 

4.Nemodificat 
 

 

         

„c) articolele pirotehnice din 

categoria P1 destinate vehiculelor, 

inclusiv airbagurile şi sistemele de 

pretensionare a centurilor de 

siguranţă, sunt puse la dispoziţia 

persoanelor fizice doar integrate într-

un vehicul sau într-o piesă detaşabilă 

a unui vehicul.” 

 

 

 

 

 

Tehnică legislativă 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 3. Alineatul (3) al articolului 34 va avea 

următorul cuprins: 

 

 

„(3) Organizarea de jocuri cu articole 

pirotehnice din categoriile F2, F3 şi F4 

este permisă numai în condiţiile în care 

există acordul primăriei, al 

inspectoratului pentru situaţii de 

urgenţă judeţean sau, după caz, al 

municipiului Bucureşti şi avizul 

inspectoratului judeţean de poliţie, 

respectiv al Direcţiei Generale de 

Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a 

căzui rază se execută jocurile 

respective”. 

5. La articolul 34, alineatul (3) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

(3) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La articolul 34, după alineatul 

(3) se introduc două noi alineate, 

alineatele (4) și (5), cu următorul 

cuprins: 

„(4) În cazul jocurilor cu articole 

pirotehnice de divertisment din 

categoriile F2 şi T1 distanţele 

prevăzute la alin. (2) lit. c) şi g) se 

reduc la jumătate. 

(5) Prevederile alin. (2) nu sunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerile de 

modificare a distanțelor 

de securitate ale 

categoriilor de articole 

pirotehnice F2 și T1, 

datorită gradului de 

pericol diminuat, care nu 

poate fi comparat cu cel 

al articolelor pirotehnice 

din categoriile 

superioare F3 și F4, ale 

căror distanțe de 



aplicabile articolelor pirotehnice 

din categoria F1, în cazul cărora 

vor fi respectate condițiile de 

securitate stabilite de producător.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori: Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 

 

securitate sunt mult mai 

mari. Pe cale de 

consecință, din punctul 

nostru de vedere, este 

necesar ca tratarea 

categoriilor de articole 

pirotehnice să se facă 

diferențiat, în funcție de 

pericolul efectiv la care 

sunt supuse persoanele 

ce utilizează sau asistă la 

un astfel de joc de 

artificii.  

În cele mai multe cazuri, 

articolele pirotehnice de 

mici dimensiuni se pot 

folosi și în interiorul 

clădirilor, astfel că 

păstrarea acelorași 

distanțe de securitate ca 

în cazul categoriilor 

superioare nu este 

rezonabilă. 



9.  4. La articolul 37 alineatul (1), litera b) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

„b) comercializarea articolelor 

pirotehnice din categoria FI şi TI către 

persoane care nu au împlinit vârsta de 

18 ani;” 

7.  Articolul 37 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 „Art. 37. - (1) Constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la un an sau 

cu amendă, următoarele fapte: 

a) comercializarea articolelor 

pirotehnice din categoria F1 către 

persoane care nu au împlinit 

vârsta de 16 ani; 

b) comercializarea de către 

persoane fizice sau juridice 

neautorizate a articolelor 

pirotehnice din categoria F1; 

c) prepararea sau depozitarea 

articolelor pirotehnice din 

categoria F1 fără autorizația 

prevăzută de art. 8 sau 9; 

d) depășirea cantității maxime de 

depozitare a depozitelor autorizate 

de articole pirotehnice cu mai mult 

de 25%. 

(2) Constituie infracțiune și se 

pedepsește cu închisoare de la unu 

la 5 ani prepararea, producerea, 

experimentarea, deținerea, 

transmiterea sub orice formă, 

depozitarea, distrugerea, 

comercializarea, precum și 

folosirea de articole pirotehnice 

din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, 

Tehnică legislativă 

 
Limita de pedeapsă a 

infracțiunilor la regimul 

articolelor pirotehnice, 

nu permite o sancționare 

drastică a persoanelor 

care comit astfel de 

infracțiuni cu materiale 

pirotehnice din 

categoriile de mare risc 



P1 și P2, efectuate fără drept.” 

 

Autori: Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 

 

10. Art. 38. (1) – Constituie 

contravenţii următoarele 

fapte şi se sancţionează 

astfel: 

b) nerespectarea 

prevederilor art. 8, art. 11 

alin. (3), art. 12, 13, 14, 

21, 30 şi 36, cu amendă 

de la 2.000 lei la 5.000 

lei; 

c) nerespectarea 

prevederilor art. 32 şi 35, 

cu amendă de la 3.000 lei 

la 6.000 lei; 

d) nerespectarea 

prevederilor art. 3, 4, 5, 

7, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 

art. 25 alin. (3), art. 27 

alin. (1) şi art. 31, cu 

amendă de la 5.000 lei la 

7.500 lei. 

 

__________ 8. La articolul 38alineatul (1), 

partea introductivă și literele  b), 

c) și d) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  

„Art. 38 – (1)Constituie 

contravenţii următoarele fapte 

dacă nu sunt săvârșite în astfel de 

condiții încât, potrivit legii penale 

să fie considerate infracțiuni şi se 

sancţionează astfel: 

„b) nerespectarea prevederilor art. 

11 alin. (3), art. 12 - 14, 21, 30 şi 

35, cu amendă de la 2.000 lei la 

5.000 lei; 

c) nerespectarea prevederilor art. 

34 alin. (1) - (4), cu amendă de la 

3.000 lei la 6.000 lei; 

d) nerespectarea prevederilor art. 

3 - 5, art. 7 alin. (21), art. 9 alin. (3) 

- (7), art. 16 - 19, art. 23, art. 25 

alin. (3), art. 27 alin. (1) şi art. 31, 

cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 

lei.” 

 

Este necesară eliminare 

a normelor contradictorii 

din cuprinsul cadrului 

normativ în vigoare, 

norme care includ 

anumite operațiuni cu 

articole pirotehnice, atât 

în sfera penalului, cât și 

în cea a 

contravenționalului. 

 



Autori: Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 

11.  Art. II: 

 În termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul va modifica Hotărârea 

Guvernului nr. 1102/2014 privind 

stabilirea condiţiilor pentru punerea la 

dispoziţie pe piaţă a articolelor 

pirotehnice, potrivit prevederilor 

prezentei legi. 

 

Art. II. – În termen de 30 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, Guvernul va modifica Hotărârea 

Guvernului nr. 1.102/2014 privind 

stabilirea condiţiilor pentru punerea 

la dispoziţie pe piaţă a articolelor 

pirotehnice, potrivit prevederilor 

prezentei legi. 

 

Autori: Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 
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