
HOTĂRÂRE 
 

Nr. 94, din 04.02.2015 
 

PRIVIND PROCEDURILE REFERITOARE LA ARME, ÎN CAZ  DE PROCLAMARE A PERSOANEI CĂ ESTE 
DECEDATĂ, ÎNCETAREA LEGALĂ  A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII  ÎN LEGĂTURA CU ARMA, PENTRU 

NECESITĂŢI DE CERCETARE, ÎN CAZ DE PIERDERE/FURT ARMĂ SAU A DOCUMENTULUI 
ÎNSOŢITOR/AUTORIZAŢIE  

 
 

În conformitate cu art.  100 din Constituţie,  art. 44 al 3  Legea armelor nr. 74/2014, din 10.07.2014, la 
propunerea Ministrului afacerilor interne , Consiliul Miniştrilor deliberează: 

 
                                                                                   HOTĂRÂRE: 
 

I. DISPUNERE DE ARMĂ ÎN CAZ DE DECES AL PROPRIETARULUI  
1.   În caz de deces al proprietarului sau colecţionarului  oricărei tip de armă, membrii familiei sale 

sau cei mai apropiaţi trebuie să anunte postul de poliţie locală unde arma a fost înregistrată, 
dacă acesta este cunoscut, sau cel mai apropiat post de poliţie, în termen de 10 (zece) zile.  

2.   Arma va fi retrasă de funcţionarul postului de poliţie unde a fost arma înregistrată şi se păstrează 
până la proclamarea  moştenitorului legitim care poate prelua arma şi se înregistrează ca  proprietar.   
3.   Unicul moşţenitor legitim al armei sau persoana pe care o determină ceilalţi moştenitori ai 

proprietarului defunct,  sau poate decide să o vândă subiecţilor (persoane juridice sau fizice)  
autorizate pentru achiziţia armelor. 

4.   Întrucât după  6  (şase)  luni de la decesul proprietarului armei, moştenitorii nu au decis cu 
privire la procedarea din continuare cu arma, organul responsabil de poliţie de stat eliberează o 
decizie executorie de anulare autorizaţie de deţinere armă executorilor hotărârii care 
înstrăinează arma prin procedură de licitaţie publică. 

 
II.   DISPUNERE DE ARMĂ ÎN URMA ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII  
5.   După obţinerea informaţiei despre încetarea legală a activităţii, organul poliţiei de stat, în 
prezenţa subiectului juridic, imediat demarează blocarea armei şi muniţiei aferente, cu consemnare 
de process verbal ccorespunzător,  cu ce ocazie un exemplar  predă persoanei interesate.  
6.   În cazul încetării legale a activităţii autorizate în legătură cu arma, comisia care a eliberat 

permisul menţionat, deliberează  hotărâre privind revocarea permisului.   
7.   În baza hotărârii comisiei centrale privind revocarea permisului, postul de poliţie are dreptul să  

acorde subiectului un termen de 6 (şase) luni pentru înstrăinare armă, în conformitate cu legea 
armelor în vigoare.  

8.  Dupa expirarea acestei perioade, organul responsabil al poliţiei de stat comunica o decizie 
executorie de anulare autorizaţie de deţinere armă executorilor hotărârii care vor efectua 
înstrăinarea armei prin procedura de licitaţie publică. 

9.   Regulile sus menţionate au aceaşi valoare şi în caz când comisia competenta revocă permisul în 
caz de încălcare lege.  

 
III.  DISPUNERE DE ARMĂ PENTRU NECESITĂŢILE DE CERCETARE  
10. După finalizarea procesului judiciar, armele şi muniţia care sunt sechestrate ca probe materiale, 

prin hotărârea judiciară definitivă se pot preda departamentului poliţiei de forensica spre 
dispunere în scop de cercetare, după obţinerea aprobării de la directorul general al poliţiei de 
stat.  



11. Armele, piesele şi muniţia obţinute pentru necesităţi de cercetare nu pot fi utilizate în alte 
scopuri. La arma, care prezintă obiectul cercetării ştiinţifice, nu este permisă nici un fel de 
schimbare, marcare, înlocuire sau modificare a pieselor sale. 

12. Armele, piesele aferente şi muniţia obţinute pentru necesităţi de cercetare, după finalizarea 
cercetării vor fi predate depozitului central al poliţiei de stat.  

13. Când armele se solicită pentru necesităţile de ţinere la academia de poliţie, ca exemplar 
permanent,  arma trebuie precedent  dezactivată. Hotărârea privind aprobarea cantităţii, tipului şi 
calibrului armei care va fi dezactivată s e  deliberează de către Ministrul afacerilor interne.  Arma 
dezactivată se marchează cu litere  „LB“. 

 
IV.  PROCEDURA PENTRU ARMELE PROCLAMATE CA FIIND PIERDUTE SAU FURATE  
14. În caz de pierdere sau furt de arme, piese aferente sau muniţie, persoanele fizice sau juridice 

sunt datoare în termen de 24 ore de la momentul constatării să notifice postul de poliţie despre  
locul unde s-a întâmplat aceasta şi unde a fost arma înregistrată.    

15. Postul de poliţie sesizează procurorul privind arma furată sau pierdută pentru a se cerceta 
împrejurările.  
16. În caz de pierdere sau furt de arme, comisia locală examinează împrejurările şi ia hotărâre privind 

anularea autorizaţiei de deţineră armă. Cu privire la proprietatea armei, se procedează conform 
prevederilor Legii armelor nr. 74/2014  şi prezenta hotărâre. 

17. În caz de pierdere sau furt autorizaţie pentru achiziţie/deţinere armă de foc sau autorizaţie de 
colecţionar, precum şi fiecare altă autorizaţie, indiferent dacă este temporară, persoana fizică 
sau juridică are obligaţia să notifice postul de poliţie cu privire la locul unde s-a întâmplat 
aceasta.  

18. După finalizarea procedurii de notificare poliţie, arma de foc pierdută sau furată se radiază din 
registrul armelor şi se introduce în evidenţa registrului de arme pierdute. 
19. Ministerul AfacerilorI Interne se obligă pentru a aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.   

Prezenta hgotărâre intră în vigoare după publicarea în Monitorul oficial.   
 
 
 
 

PREMIER 
Edi Rama 


