HOTĂRÂRE
Nr. 95 din 04.02.2015
PRIVIND PROCEDURILE PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE PERICLITARE VIAŢĂ ŞI ELIBERARE DE
AUTORIZAŢII SPECIALE PENTRU PORT ARME
În conformitate cu art. 100 din Constituţie şi în baza art. 30 al. 2 Legea armelor nr. 74/2014 din
10.07.2014 , la propunerea Ministrului Afacerilor Interne, Consiliul Miniştrilor deliberează
HOTĂRÂRE:
1. Poliţia de stat este responsabilă pentru evaluarea riscului de periclitare viaţă a persoanelor care
din cauza activităţilor de stat sau împrejurări personale deosebite sunt expuse riscului de viaţă
şi cărora se recunoaşte dreptul la protectie deosebita.
2. Evaluarea riscului care pune în pericol viaţa şi eliberarea autorizaţiei corespunzătoare pentru
port armă se efectueaza pentru două categorii de persoane:
a) Persoanele periclitate din cauza activităţii de stat;
b) Persoanele periclitate din cauza împrejurărilor personale deosebite.
3.
Poliţia de stat formează comisia pentru evaluarea riscului persoanelor periclitate din cauza
activităţilor de stat pe care le-au îndeplinit sau le îndeplinesc, precum şi pentru acele persoane
care sunt periclitate din cauza împrejurărilor personale deosebite. Comisia este compusă din 5
membri:
a) Director pentru securitatea publică – preşedinte
b)

Director pentru infracţiuni grave -membru

c) Director pentru criminal - membru
d) Juristul administraţiei – membru
e) Şef sector servicii pentru persoane terţe – membru.
4. Pentru evaluarea riscului care pune în pericol viaţa, documentaţia se examinează în termen de
72 ore de la formularea cererii astfel cum urmează:
a) Cererea individuala a persoanei perivclitată din cauza activităţii de stat sau a împrejurărilor
personale deosebite;
b) Raportul postului de poliţie din locul domiciliului persoane privind existenţa ameninţării
pentru viaţa persoanei care a îndeplinit mai înainte activitate de stat, sau din cauza împrejurărilor
personale deosebite;
c) Extrase din informaţii, materiale emanate din cercetare, materiale rezultate din efectuarea
operaţiilor sau tehnicilor speciale etc. de care dispune poliţia sau alte instituţii de stat privind
existenţa ameninţărilor sau riscului pentru viaţa persoanei care a predat cererea;
d) Copia de pe documentul de identificare al persoanei ameninţate;
e) Atestarea credibilităţii persoanei ameninţate, efectuată de către postul de poliţie din
localitatea domiciliului.
5. Aceste documente de care dispune postul de poliţie în termen de 3 (tre) zile se trimit
administraţiei poliţiei locale spre înregistrare, apoi din această administraţie se transmit
Comisiei centrale a Direcţiei poliţiei spre aprobare.
6. Împrejurările speciale personale include:
a) Împrejurările care intervin ca rezultat al ameninţării reale pentru viaţă, pentru persoana care
ajută poliţiei şi altor structuri de stat, în legătură cu identificarea infractiunilor, făptuitorilor lor
precum şi din cauza asigurării altor probe;
b) Împrejurările care apar din cauza activităţilor de stat pe care le-a îndeplinit sau le îndeplineşte
persoana ameninţată;

c) Împrejurările care intevin ca rezultat al sesizarii în cazul când este periclitată viaţa persoanei
care a reclamat fapta;
7.
Comisia se întruneşte în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii cererii şi examinează
documentaţia comunicată de administraţia poliţie locale/regionale care se află în locul
domiciliului persoanei ameninţate din cauza activităţii de stat sau a împrejurărilor personale
speciale.
8. Comisia deliberează hotărârea preliminară, cu vot majoritar privin evaluarea riscului şi eliberarea
autorizaţiei pentru port armă în vederea protejării vieţii.
9. Autorizaţia de port armă o semnează directorul general al administraţiei de stat în termen de 24
ore de la deliberarea hotărârii de către comisie.
10. Termenul pentru examinarea cererii pentru protecţie speciale şi eliberarea/respingerea
autorizaţiei pentru port armă este de 15 (cincisprezece) zile.
11. Termenul de valabilitate al autorizaţiei speciale pentru port armă depinde de existenţa
ameninţarii şi riscului pentru viaţă.
12. După eliberarea permisului pentru port armă în cazul pericolului din cauza activităţii de stat sau
din cauza împrejurărilor personale speciale, documentaţia împreună cu hotărârile comisiei şi
copia autorizaţiei se introduce în registru special şi se păstrează în cartotecă.
13. Pentru documentaţie în cazul când nu se aprobă eliberarea autorizaţiei pentru deţinere armă,
termenul de păstrare cartotecă este 2 (doi) ani. După aceasta, dosarul se distruge cu process
verbal conform regulilor prevăzute pentru altă documentaţie.
14. Sesiunile comisiei se ţin cu consemnare proces verbal care se păstrează împreună cu registrul şi
altă documentaţie examinată.
15. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor cărora statul le recunoaşte dreptul la port
armă.
16. Ministerul Afacerilor Interne se obligă să aducă la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre intră în vigoare după publicarea în Monitorul oficial.
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