HOTĂRÂRE
NR. 96 din 02.04.2015
PRIVIND STABILIREA DE REGULI ŞI PROCEDURI DE DECLARARE, PĂSTRARE,
ÎNREGISTRARE ŞI DEZACTIVARE ARME DE COLECŢIE
În conformitate cu art. 100 din Constituţie şi al. 7 art. 45 Legea armelor nr. 74/2014 din 10.07.2014
La propunerea Ministrului Afacerilor Interne, Consiliul Miniştrilor deliberează
HOTĂRÂRE:
1.

În structura competentă din poliţie, armele de colecţie de categoria „A“, „B“, „C“ i „D“ care
întruneşte criteriile după care se tratează ca arme de foc, se înregistrează ca şi alte arme, cu
indicarea datelor privinD numărul de serie, tip, calibru şi fabrica producătoare.

2.

Armele de colecţie se impart în trei categorii, dar pentru a se considera aparţinând acestei
categorii trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) să fie produsa cel puţin cu 50 în urmă de la data formulării cererii pentru obţinere licenţă;
b) să fie înregistrata la Centrul naţional in registrul bunurilor culturale;
c) fiecare altă armă rară care se leagă de vreo personalitate, perioadă sau eveniment istoric;

3.

Pentru înregistrarea armelor de colecţie sau de muzeu care nu sunt dezactivate, persoanele
fizice sau juridice obţin autorizaţie pentru arme de colecţie emisă dela Comisia centrală a
Direcţiei centrale a poliţiei de stat în urma îndeplinirii tuturor criteriilor din art. 34 şi 35 Lege
nr. 34 şi 35 Legea armelor nr. 74/2014 , precum şi cerinţele legate de securitatea obiectivului,
criteriile pentru securitatea armelor în locul de colectie arme, sau muzeu, astfel cum este definit
prin acte sublegislative.

4. Pentru armele dezactivate, persoana fizică sau juridică înaintează documentul eliberat de către
subiectul licenţiat pentru dezactivarea armelor, care este marcat cu insemnul “D”.
5.

Pentru obţinerea autorizaţiei de colecţionar, sau autorizaţia pentru gestionarea armelor la
muzeu, pe lângă cerere şi documentaţia insotitoare care se predă comisiei, persoana fizică sau
juridică înaintează şi lista armelor pe care le posedă.

6. Armele din Lista armelor trebuie sa fie impartite in arme dezactivate şi arme care nu sunt
dezactivate. Pentru armele care nu sunt dezactivate se menţionează datele privind arma,
specificându-se tipul, calibrul, modelul şi numărul de serie al armei.
7. Înainte de a emite autorizaţie persoanei juridice sau fizice pentru arma declarată ca armă de
colecţie, comisia verifică exactitatea datelor şi după aceasta emite autorizaţie ca unui
colecţionar de arme sau ca unei persoane autorizate pentru gestionarea armelor din muzeu.
8. Sectorul relevant al poliţiei locale introduce armele de colecţie şi muzeu în evidenţa registrului
armelor în conformitate cu actele sublegislative.
9. Înstrăinarea armelor de colecţie se face în conformitate cu cerinţele legale privin patrimoniul
cultural şi în conformitate cu regulile de schimbare proprietate asupra armelor.

10. În cazul când colecţionarul doreşte să cumpere arme, mai întâi declară armele pe care doreşte să
le cumpere, menţionează datele privind armele, subiectul de la care doreşte să cumpere, precum
şi motivele şi valoarea armelor. Cumpărarea şi vânzarea armelor de colecţie, subiectul de la care
doreşte să cumpere, precum şi motivele şi valoarea armelor. Cumpărarea şi vânzarea armelor de
colecţie în străinătate se realizează cu autorizaţie emisă de poliţie.
11. Mutarea şi transportul armelor de colecţie se realizează după înaintarea cererii în care se indică
scopul mutării sau al transportului.
12. Şeful poliţiei locale aprobă transportul de arme de colecţie în scopul reparaţiei, probei pe poligon
sau expunerii la expoziţii.
13. Aprobarea sus menţionată nu se poate elibera pentru mai mult de 6 (şase) bucăţi de arme
concomitent.
14. Dezactivarea armelor de colecţie se efectuează în conformitate cu aceaşi procedură şi criterii ca şi
pentru alte arme. Dezactivarea se realizează de către subiecţii de stat licenţiate pentru reparaţii de
arme.
15. Dezactivarea permanentă a armelor de foc se execută prin aplicarea uneia din următoarele
proceduri tehnice:
a) patul cărtuşului are trei găuri poziţionate sub unghi de 120 grade, având acelaşi diametru ca
şi calibrul ţevilor armelor de foc, sau să fie închis cu metal şi sudat;
b) ţeava armei de foc trebuie să fie închisă (cu metal topit) de-a lungul lungimii ţevii;
c) ţeava armei se taie pe lungime, cu incizie de lăţime cel puţin 5 (cinci) milimetri, care începe de la
patul cărtuşului;
d) pentru revolvere, dezactivarea ţevii se execută la fel ca şi pentru armele din categoria „a“,
„b“ şi „c“, în timp ce dezactivarea cilindrului se execută prin sudare.
16. Ministerul Afacerilor Interne se obligă pentru executarea prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre intră în vigoare după publicarea în Monitorul oficial.
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