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Rezumat: În cadrul lucrării prezente a fost examinat conţinutul constitutiv al infracţiunii de nerespectare a 

regimului armelor şi al muniţiilor din perspectiva modificărilor survenite prin adoptarea noului Cod penal. Elementele 

de noutate în doctrina română constau în examinarea laturii obiective şi subiective a infracţiunii. Prin examinarea 

laturii obiective s-a insistat asupra acţiunilor prin care se realizează elementul material, precum şi pe cerinţele 

esenţiale. Pe fondul creşterii criminalităţii în acest domeniu, lucrarea poate fi utilă mediului universitar, precum şi 

teoreticienilor sau practicienilor în acest domeniu. 
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I. Introducere 

 

Infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor este preluată din Codul penal în 

vigoare (art. 279), sub aceeaşi denumire marginală, dar cu un conţinut legal diferit. 

Între cele două reglementări există unele elemente de asemănare, dar şi unele de deosebire. 

În cadrul alin. (1) al celor două incriminări, constatăm completarea normei din noul Cod penal (faţă 

de cea din Codul penal în vigoare), cu sancţionarea oricărei operaţiuni privind circulaţia armelor letale, a 

muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora, precum şi a funcţionării atelierelor de reparat arme 

letale, ca modalităţi de comitere a infracţiunii. Noul text se referă şi la armele letale. O altă observaţie 

priveşte modificarea limitelor minime şi maxime de pedeapsă care, în noua lege, sunt mai reduse.  

În alin. (2) din noua lege este prevăzută o infracţiune, care nu apare în conţinutul art. 279 din Codul 

penal în vigoare, fiind în schimb prevăzută (cu un conţinut juridic identic) în art. 134 din Legea nr. 295/2004. 

În cadrul alin. (3) din noua lege este incriminată infracţiunea de sustragere a armelor şi muniţiilor, 

faptă ce nu apare incriminată în Codul penal în vigoare şi nici în legea specială. 

Infracţiunea prevăzută în alin. (4) din noua lege, este preluată din conţinutul art. 279 alin. (31) din 

Codul penal în vigoare, cu unele modificări. 

În cadrul alin. (5) din noua lege este prevăzută o modalitate agravată a infracţiunilor din alin. (1) şi 

(2), incriminare care însă nu este menţionată în Codul penal în vigoare. 

În alin. (6) din noua lege este prevăzută o infracţiune care prezintă anumite elemente de asemănare 

cu infracţiunea prevăzută în art. 279 alin. (2) din Codul penal în vigoare. 

Infracţiunea prevăzută în alin. (7) din noua lege, nu apare în conţinutul art. 279 din Codul penal în 

vigoare, fiind menţionată în schimb, într-o variantă asemănătoare în conţinutul art. 138 din Legea nr. 

295/2004. 

Precizăm că alin. (6) şi (7) au fost introduse prin art. 245 pct. 32 din Legea nr. 187/2012 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal [1]. 

În raport cu dispoziţiile Codului penal în vigoare, care la alin. (4) al art. 279 prevede sancţionarea 

tentativei, în noul Cod penal, tentativa nu este sancţionată decât în cazul faptelor prevăzute în alin. (1) şi (3). 

În concluzie, constatăm că în raport cu dispoziţiile cuprinse în Codul penal în vigoare, deosebirile în 

ceea ce priveşte conţinutul juridic, se referă la: 

- reformularea conţinutului normei de incriminare a faptei din art. 279 din Codul penal în vigoare, 

prin care au fost avute în vedere dispoziţiile legii speciale în materie; 

- incriminarea distinctă a faptei de sustragere a armelor sau muniţiilor; 

- incriminarea unei modalităţi agravate pentru infracţiunile din alin. (1) şi (2); 

- incriminarea unei alte modalităţi agravate pentru infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi (3), atunci 

când obiectul material a constat în arme interzise, sau muniţii ori mecanisme ale acestora; 

- pedepsirea tentativei numai în cazul infracţiunilor prevăzute în alin. (1) şi (3);  
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- reducerea limitelor minime şi maxime ale pedepselor. 

Ca element de asemănare şi continuitate a incriminării unei asemenea fapte, reţinem menţinerea 

denumirii marginale a infracţiunii.   

 

II. Conţinutul constitutiv 

 

În cadrul conţinutului constitutiv al infracţiunii, vor fi examinate, potrivit procedurii, latura obiectivă 

şi latura subiectivă. 

II.1. Latura obiectivă. Latura obiectivă cuprinde elementul material, cerinţe esenţiale, urmarea 

imediată şi legătura de cauzalitate 

Elementul material al laturii obiective se realizează prin acţiuni sau inacţiuni specifice fiecărei 

infracţiuni, motiv pentru care vom proceda la examinarea lor separată. 

În cazul infracţiunii prevăzute în alin. (1) al art. 342 din noul Cod penal, elementul material al laturii 

obiective se realizează prin una din următoarele acţiuni: 

- deţinerea, portul sau confecţionarea, fără drept a uneia sau a mai multor arme letale; 

- efectuarea fără drept a altor operaţii privind circulaţia armelor letale (altele decât cele menţionate 

mai sus); 

- deţinerea, portul sau confecţionarea fără drept, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor unor 

arme letale; 

- funcţionarea fără drept a atelierelor de reparat arme letale. 

Pentru existenţa elementului material al laturii obiective, este suficient a se constata comiterea unei 

singure acţiuni din cele enumerate mai sus. 

În cazul în care se costată că subiectul activ a executat mai multe asemenea acţiuni (deţinerea şi 

portul sau confecţionarea şi deţinerea unei arme letale), vom avea o singură faptă care va fi încadrată în 

dipoziţiile art. 432 alin. (1) din noul Cod penal. Cu toate acestea, constatarea executării mai multor asemenea 

acţiuni de către aceeşi persoană, prezintă importanţă în procesul de individualizarea a pedepsei realizat de 

către instanţa de judecată. 

Pentru a evita unele interpretări unilaterale care să nu fie în acord cu voinţa legiuitorului, în Legea nr. 

295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, au fost definiţi 

unii termeni specifici domeniului, termeni care apar menţionaţi şi în textul de incriminare examinat. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 2 din actul normativ menţionat, prin sintagma de arme şi muniţii 

letale se înţelege acele arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a 

persoanelor şi care sunt prevăzute în categoria B din anexă, iar muniţia este un ansamblu format din tub 

cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil. Precizăm că în categoria B din 

anexă sunt prevăzute 14 tipuri de arme şi muniţii letale [2].  

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din legea specială, sintagma „sisteme şi dispozitive”, constă în: 

sisteme de ochire care funcţionează pe principiul laser, sisteme de ochire pe timp de noapte şi dispozitive 

destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături. Menţionăm că potrivit 

textului menţionat, este interzisă procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi 

comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul 

apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a sistemelor şi dispozitivelor menţionate mai sus. 

Prin „mecanism”, se înţelege un sistem tehnic alcătuit din mai multe piese mobile şi fixe care sunt 

angrenate între ele, astfel încât unele elemente mobile, transmiţând forţele de la elementul conducător la 

elementele conduse, pot antrena mişcarea acestora. Desigur că, termenul în cauză trebuie interpretat prin 

prisma funcţionalităţii acestuia în angrenajul armelor letale. 

Acţiunea de deţinere presupune primirea şi păstrarea de către o persoană fizică sau juridică a armelor 

letale, muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora, indeferent cu ce titlu. Nu are nicio importanţă 

dacă acestea sunt deţinute ca urmare a cumpărării, împrumutului, donaţiei sau pentru a fi păstrate. De 

asemenea, pentru existenţa infracţiunii nu are importanţa perioada de timp a deţinerii şi nici cantitatea sau 

calitatea armelor, important fiind ca acestea să fie în stare de funcţionare. 

Portul presupune acţiunea subiectului activ persoană fizică, de a avea asupra sa arme letale şi/sau 

muniţii, indiferent de perioada de timp sau loc. Infracţiunea va exista în materialitatea ei chiar dacă, persoana 

fizică poartă numai muniţie sau numai o armă letală sau pe ambele. 

Într-o opinie s-a susţinut, că pentru existenţa infracţiunii este necesar ca arma letală să fie încărcată 

sau persoana care o poartă să aibă asupra sa şi muniţia aferentă [3], iar altă opinie s-a susţinut că pentru 

existenţa infracţiunii nu este necesar ca persoana care are asupra sa o armă trebuie să posede şi muniţia 

aferentă [4]. 
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Considerăm că pentru existenţa infracţiunii este necesar ca persoana în cauză să poarte o armă, 

indiferent dacă este încărcată sau nu. În opinia noastră, infracţiunea va exista, chiar şi atunci când o persoană 

este identificată având asupra sa numai muniţia aferentă. Important este ca atât arma letală, cât şi muniţia să 

fie în stare de funcţionare.  

Confecţionarea armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora presupune 

acţiunea subiectului activ persoană fizică sau juridică, de producere a acestora, în urma unui proces complex 

care are ca finalitate fabricarea armei, muniţiei, mecanismului sau dispozitivului prevăzut de lege.   

În acelaşi timp, operaţiunile cu arme, piese şi muniţii, constau în producerea, confecţionarea, 

asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, 

închirierea, schimbul, donaţia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, 

transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc, a pieselor şi a muniţiilor pentru acestea. 

Prin funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, se înţelege desfăşurarea unei activităţi 

organizate de reparare, asamblare etc., a armelor letale, într-un sediu special amenajat, cu respectarea 

dispoziţiilor legale privind autorizarea, funcţionarea etc., de către armurieri autorizaţi în condiţiile legii. 

Legea incriminează de funcţionare atelierelor de reparat arme, fără drept, ceea ce presupune funcţionarea 

acestora fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. 

În cazul infracţiunii din alin. (2) al art. 342 din noul Cod penal, elementul material al laturii 

obiective se realizează prin două acţiuni distincte, respectiv, deţinerea sau portul fără drept al armelor 

neletale din categoria celor supuse autorizării. 

Potrivit legii speciale, armele şi muniţiile neletale sunt armele şi muniţiile destinate pentru un scop 

utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze 

moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi [5]. 

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii prevăzute în alin. (3) constă în acţiunea de 

sustragere a armelor sau muniţiilor menţionate la alin. (1) şi (2) al art. 342 din noul Cod penal. 

Pentru existenţa infracţiunii este suficient să se constate sustragerea unei singure arme letale sau 

neletale (din cele supuse autorizării), ori a unei anumite cantităţi de muniţie (indiferent de mărimea acesteia), 

mecanisme sau dispozitive ale armelor letale sau neletale. 

În legătură cu sustragerea unei arme neletale sau a muniţiei aferente, facem precizarea că sunt avute 

în vedere de legiuitor, numai cele patru categorii de arme neletale supuse autorizării, celelalte categorii de 

arme neletale, care sunt supuse notificării sau alte asemenea categorii, nu pot constitui obiect material al unei 

asemenea infracţiuni. 

Fără îndoială că în cazul unei acţiuni de sustragere a unei arme neletale supusă notificării, această 

faptă va întruni elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 228 sau 229 alin. (1) sau (2).   

Observăm că de această dată, fapta incriminată întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

furt calificat, însă legiuitorul a sancţionat-o distinct. 

Elementul material al laturii obiective în cazul infracţiunii prevăzute în alin. (4), constă în acţiunea 

de a purta, fără drept, o armă letală sau neletală (din cele supuse autorizării), în sediul autorităţilor publice, 

instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării 

procesului electoral. 

Pentru existenţa infracţiunii, nu are importanţă dacă arma este încărcată sau nu, dacă este purtată la 

vedere sau ascunsă. 

Pentru infracţiunea din alin. (5), elementul material constă în acţiunea de deţinere, port etc. [faptă 

prevăzută în alin. (1)], sau în acţiunea de sustragere a unei arme interzise, muniţii, mecanisme ori dispozitive 

ale acestora. 

Potrivit legii, armele interzise [6] sunt armele şi muniţiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror 

procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor 

publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în 

subordinea sau coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a companiilor naţionale şi 

societăţilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi 

muniţie. 

În cazul infracţiunii prevăzute în alin. (6), elementul material se realizează printr-o inacţiune, care 

constă în nedepunerea armei sau a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea 

perioadei de valabilitate a permisului de armă.  

Permisul de armă este documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o 

persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale 

supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi muniţia 

aferentă. 
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Potrivit legii (art. 25), permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la 

data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri. 

În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte 

înainte de împlinirea termenului prevăzut mai sus, la structura de poliţie în a cărei rază de competenţă 

teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în 

normele metodologice de aplicare a legii. 

Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 

5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 14 alin. (1) lit. c) – f), h) şi i) din legea specială, 

iar armele destinate folosirii în condiţiile legii au efectuată inspecţia tehnică periodică. 

Având în vedere dispoziţiile menţionate, considerăm că infracţiunea va exista atunci când, persoana 

fizică posesoare legală a unei arme şi a muniţiei aferente nu a intreprins demersurile necesare pentru 

prelungirea permisului de armă, şi de la expirarea perioadei de valabilitate (5 ani), a trecut un termen de 10 

zile, şi nu a predat armele şi muniţiile la un armurier autorizat. Nu au nicio importanţă pentru existenţa 

infracţiunii, motivele care au determinat nesolicitarea prelungirii permisului de armă înainte de expirarea 

termenului de 5 ani. 

În ceea ce priveşte ultima infracţiune prevăzută în alin. (7) al art. 342 din noul Cod penal, 

considerăm că elementul material se realizează prin doua acţiuni distincte, respectiv fabricarea sau 

asamblarea de arme letale, de piese sau de muniţie pentru acestea, dacă, componentele esenţiale provin din 

unele acţiuni de trafic ilicit, fără autorizaţie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în 

care are loc fabricarea sau asamblarea ori fără marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor. 

Termenul de fabricare a armelor letale, piese sau muniţie, reprezintă un proces complex care are ca 

rezultat un produs finit, respectiv o arma letală, o piesă componentă a armei sau o anumită categorie de 

muniţie.  

În sensul legii, piesa este orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de 

foc, care este esenţial pentru funcţionarea acesteia, inclusiv o ţeavă, un recuperator de gaze, manşonul mobil 

sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispoziţiv conceput sau adaptat pentru a reduce 

zgomotul provocat pentru tragerea unui foc de armă. 

Acţiunea de asamblare presupune o acţiune a unei persoane prin care îmbină, montează, două sau 

mai multe piese ale unei arme letale. 

În cadrul alin. (4) al art. 342 este prevăzută o modalitate agravată pentru infracţiunile din alin. (1) şi 

(3), care se va reţine în cazul în care faptele prevăzute în cele două aliniate au ca obiect arme interzise sau 

muniţii, mecanisme ori dispozitive ale acestora. 

Pentru existenţa infracţiunilor prevăzute în art. 342, este necesar a fi îndeplinite şi anumite cerinţe 

esenţiale specifice fiecăreia dintre acestea. Astfel, în cazul infracţiunii prevăzute în alin. (1) este necesar a fi 

îndeplinite, următoarele cerinţe esenţiale: 

- să existe o armă letală, muniţie, mecanisme sau dispozitive ale acestora; 

- acţiunea de deţinere, port confecţionare şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, 

muniţiilor, mecanismelor sau dispoziţivelor acestora să se realizeze, fără drept; 

- atelierele de reparare a armelor letale să funcţioneze, fără drept. 

Deţinerea, fără drept, a unei arme letale se poate constata în următoarele situaţii: 

- persoana fizică deţine o asemenea armă fără a poseda un permis de armă (indiferent de modul în 

care o deţine); 

- deşi este posesoarea unui permis de armă, persoanei fizice în cauză i s-a suspendat sau anulat 

dreptul de port şi folosire a armelor letale în condiţiile prevăzute în art. 44 şi 45 din legea specială, sau i s-a 

suspendat sau anulat dreptul de deţinere, potrivit dispoziţiilor din art. 28-30 din legea specială. 

Precizăm că legiuitorul face o distincţie clară între acţiunea de deţinere şi cea de port şi folosire a 

armelor letale. 

Astfel, măsura suspendării sau anulării dreptului de deţinere a armelor letale se dispune în 

conformitate cu dispoziţiile din art. 28 din legea specială pentru încălcarea anumitor dispoziţii ale legii 

speciale. Constatarea acestor situaţii se face de către organele de poliţie, care, pot lua măsura anulării sau 

suspendării acestui drept. Această măsură se comunică în scris, titularului dreptului sau rudelor ori 

persoanelor care locuiau împreună cu acesta (în cazul decesului titularului dreptului), care în termen de 10 

zile de la data la care i-a fost adusă la cunoştinţă această măsură are obligaţia de a preda arma şi muniţia 

aferentă la un armurier autorizat. 

Măsura suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale se comunică, în scris, 

titularului dreptului ori, după caz, rudelor sau persoanelor care locuiau împreună cu aceasta (în situaţia în 

care posesorul armei a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă). 
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În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port 

şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să facă dovada că a depus armele şi întreaga cantitate de 

muniţie deţinută la un armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie. 

Atât măsura suspendării, cât şi cea a anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale, precum şi a 

dreptului de deţinere, sunt supuse controlului judecătoresc potrivit legii contenciosului administrativ. 

Cu toate acestea, potrivit dispoziţiilor din art. 46 alin. (4) din legea specială, exercitarea căii de atac 

nu suspendă obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. 

În aceste condiţii, considerăm că această cerinţă esenţială va fi îndeplinită atunci când în termen de 

10 zile de la data la care a luat la cunoştinţă în scris că i s-a suspendat sau anulat dreptul de port şi folosire a 

armelor letale sau dreptul de deţinere, persoana în cauză nu face dovada că a depus arma şi muniţia aferentă 

la un armurier autorizat. 

Cerinţa esenţială va fi îndeplinită şi în cazul în care rudele sau persoanele care locuiau împreună cu 

posesorul armei letale nu a depus arma şi muniţia în termenul menţionat, în condiţiile în care deţinătorul 

legal a decedat sau este declarat dispărut printr-o hotărâre judecătoarească rămasă definitivă. 

Funţionarea fără drept a atelierelor de reparat arme, presupune funcţionarea acestora cu încălcarea 

dispoziţiilor prevăzute de lege. 

Potrivit dispoziţiilor legii [7], persoanele juridice constituite ca armurieri, pot desfăşura operaţiuni cu 

arme şi muniţii, numai după obţinerea autorizaţiei, sau, după caz după completarea corespunzătoare a 

acesteia, care se efectuează , la cerere, de organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află 

sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare aceste operaţiuni. 

În acelaşi timp, art. 111 din H.G. nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd că 

armurierii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor pot confecţiona muniţie de vânătoare cu 

alice şi muniţie neletală. 

Pentru existenţa infracţiunii prevăzute în alin. (2), este necesar a fi îndeplinite cumulativ, 

următoarele cerinţele esenţiale: 

- să existe o armă neletală din categoria celor supuse autorizării; 

- arma neletală să fie deţinută sau purtată, fără drept. 

Deţinerea fără drept a unei arme neletale poate fi constată atunci când o persoană fizică sau juridică a 

primit cu orice titlu o asemenea armă şi nu îndeplineşte condiţiile legale care permit o asemenea operaţie. 

Deţinerea, portul şi folosirea fără drept poate să apară şi atunci când o persoană fizică deţine o 

asemenea armă, în condiţiile legii, însă acest drept i-a fost anulat sau suspendat în condiţiile art. 59 din legea 

specială. 

Dispoziţiile legate de anularea sau suspendarea dreptului de deţinere sau port a armelor letale sunt 

identice şi în cazul armelor neletale, caz în care, cerinţa esenţială va fi îndeplinită, când persoana fizică în 

cauză nu face dovada că a depus arma şi muniţia aferentă în termenul prevăzut de lege. 

Pentru existenţa infracţiunii prevăzute în alin. (3), este necesar a fi îndeplinite cumulativ, 

următoarele cerinţe esenţiale: 

- să existe o armă letală sau neletală, muniţii, mecanisme sau dispozitive ale acestora, din categoriile 

menţionate în alin. (1) şi (2); 

- aceste arme sau muniţii, dispozitive ori mecanisme ale acestora să fie sustrase de către o altă 

persoană, din proprietatea deţinătorului legal. 

În cazul infracţiunii prevăzute în alin. (4) cerinţele esenţiale care trebuie îndeplinite cumulativ sunt 

următoarele: 

- o persoană fizică să pătrundă în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau a altor persoane 

juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral, având asupra sa o armă 

letală sau neletală (la vedere sau ascunsă); 

- arma să fie purtată, fără drept. 

Purtarea fără drept a unei arme în sediile menţionate în text, trebuie să fie realizată de o persoană 

care are dreptul să poarte armă, dar nu în asemenea sedii. 

Nu este îndeplinită cerinţa esenţială atunci când o persoană angajată a unei instituţii publice căreia 

atribuţiile de serviciu îi conferă dreptul de a purta armă, pătrunde în asemenea sedii în scopul exercitării 

atribuţiilor de serviciu sau este angajată a unei asemenea instituţii. Cu toate acestea, există situaţii, de 

exemplu, în care chiar şi unei asemenea persoane care poartă armă (în virtutea atribuţiilor de serviciu), i se 

interzice pătrunderea în sediile unor instituţii publice, caz în care, aceasta este obligată să se conformeze. 

În cazul infracţiunii din alin. (5) este necesar a fi îndeplinită cumulativ cerinţa esenţială, care priveşte 

armele care au făcut obiectul infracţiunilor din alin. (1) sau (3), respectiv aceea ca aceste arme, muniţii, 

mecanisme ori dispozitive ale acestora, fac parte din categoria celor interzise.  
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Pentru existenţa infracţiunii din alin. (6) este necesar a fi îndeplinite cumulativ, următoarele cerinţe 

esenţiale: 

- perioada de valabilitate a permisului de armă să fie considerată expirată, iar persoana fizică în 

cauză să nu se fi prezentat pentru prelungirea perioadei de valabilitate; 

- de la expirarea termenului de valabilitate să fi trecut un termen de 10 zile; 

- persoana fizică în cauză să nu facă dovada că a predat arma şi muniţia aferentă la un armurier 

autorizat în interiorul termenului de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului. 

În cazul infracţiunii din alin. (7) cerinţele esenţiale diferă de la o modalitate la alta, după cum 

urmează: 

Pentru modalitatea prevăzută în lit. a) cerinţele esenţiale sunt: 

- să fie fabricată sau asamblată o armă letală, piese sau muniţie; 

- componentele esenţiale să fie traficate ilicit. 

Noţiunea de componente esenţiale include, potrivit legii, mecanismul de închidere, camera cartuşului 

şi/sau ţeava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate şi în măsura în care sunt funcţionale, sunt 

incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze. 

Aşadar pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale este necesar ca arma în cauză, piesele sau muniţiile  să 

fie fabricate sau asamblate, de o persoană fizică sau juridică autorizată, însă componentele esenţiale 

enumerate să provină dintr-o operaţiune ilegală pe teritoriul ţării. 

Pentru modalitatea prevăzută în lit. b) este necesar a fi îndeplinite următoarele cerinţe esenţiale: 

- să fie fabricată sau asamblată o armă letală, piese sau muniţie; 

- fabricarea sau asamblarea să se realizeze fără o autorizaţie eliberată de către o autoritate 

competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. 

Constatăm că în această situaţie legiuitorul român a avut în vedere şi fabricarea sau asamblarea fără 

autorizaţie pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene. 

În cazul modalităţii prevăzute în lit. c), cerinţa esenţială constă în fabricarea sau asamblarea fără 

marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile legale. Cerinţa 

esenţială va exista şi atunci când marcarea armelor letale se realizează în alte condiţii decât cele prevăzute de 

lege. 

În cazul infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor, urmarea imediată constă 

în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite. 

Legătura de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea incriminată şi rezultatul produs, rezultă 

implicit din materialitatea faptei, nefiind necesar a fi demonstrată. 

 

II.2. Latura subiectivă. Latura subiectivă cuprinde elementul subiectiv şi cerinţe esenţiale.  

Sub primul aspect, infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor se săvârşeşte 

întotdeauna numai cu intenţie care poate fi directă sau indirectă. 

Va exista intenţie directă atunci când subiectul activ prevede rezultatul faptei sale, care constă în 

crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite prin norma de incriminare, şi urmăreşte obţinerea 

acestui rezultat prin comiterea faptei. 

Intenţia indirectă va exista atunci când subiectul activ prevede rezultatul faptei sale, care constă în 

crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite prin norma de incriminare, nu urmăreşte 

obţinerea lui, dar acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. 

Cerinţe esenţiale nu există. 

Sub aspect subiectiv, mobilul sau scopul nu au nicio relevanţă pentru existenţa infracţiunii, însă 

atunci când acestea există, prezintă importanţă în procesul de individualizare a pedepsei realizat de către 

instanţă. 

 

Concluzii 

 

Infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor prevăzută la art. 342 din noul Cod 

penal, face parte din grupa infracţiunilor „Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor 

nucleare şi al materiilor explozive”, prevăzute în Capitolul III din Titlul VII din noul Cod penal, denumit 

„Infracţiuni contra siguranţei publice”. 

Textul art. 342 prevede un număr de cinci infracţiuni distincte şi două modalităţi agravate ale unora 

dintre acestea. 

Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor reprezintă fapta unei persoane fizice sau uneori 

juridice, care deţine, poartă, confecţionează sau efectuează orice operaţiune care se referă la circulaţia 
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armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora, ori fapta de a asigura funcţionarea un 

atelier de reparat arme, fără drept. 

Aceeşi faptă poate fi săvârşită şi de către o persoană care deţine sau poartă fără drept arme neletale 

din categoria celor supuse autorizării, sau sustrage arme sau muniţii letale sau neletale. 

O altă modalitate de comitere a faptei constă în nedepunerea armei şi a muniţiei aferente la un 

armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă. 

O ultimă modalitate de comitere a infracţiunii, care poate fi comisă şi de către o peroană juridică 

constă în fabricarea sau asamblarea unei (unor) arme letale, piese sau muniţii pentru acestea, din componente 

esenţiale traficate ilicit, fără autorizaţie eliberată în condiţiile legii sau fără marcarea la data producerii lor. 

Legea prevede şi două modalităţi agravate, din care prima constă în portul fără drept, al acestor 

categorii de arme în locuri interzise de lege, cum sunt, sediile autorităţilor publice, instituţiilor publice sau a 

altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral, iar cea de-a 

doua, în deţinerea, portul etc., de arme interzise sau muniţii, mecanisme ori dispoziţive ale acestora. 

Necesitatea incriminării unor asemenea fapte rezultă, pe de o parte, din evoluţia criminalităţii în 

domeniu, iar pe de altă parte din pericolul social deosebit pe care-l reprezintă asemenea activităţi. 

În ultimii ani, armele au reprezentat un mijloc folosit frecvent de grupările de crimă organizată, nu 

numai pentru comiterea unor infracţiuni (de multe ori contra vieţii persoanei), dar şi pentru  a-şi asigura 

scăparea, atunci când au fost surprinşi în momentul comiterii acţiunii incriminate de lege. 

Pe de altă parte, asigurarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii, integrităţii fizice a persoanelor, a 

bunurilor acestora precum şi ale persoanelor juridice, şi, nu în ultimul rând a siguranţei statului, presupun 

activităţi complexe desfăşurate de către organele abilitate ale statului, precum şi interzicerea unor anumite 

activităţi, respectiv, fabricarea, asamblarea, portul, deţinerea etc., a unor arme, în special letale. 
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