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  Având in vedere propunerea dvs. legislativă, înregistrată la Senatul României sub 

nr. B17/2019, pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul 

armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul în care 

solicitați ca demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii, pe perioada cât sunt în 

activitate și după încetarea activității, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu 

excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor, sa fie exceptați 

de la absolvirea unui curs de instruire teoretică și practică, în vederea procurării de arme letale, 

reiterăm, ceea ce am susținut in repetate rânduri atât la nivel instituțional cât si în media, și 

anume faptul că personalul din cadrul sistemului de ordine și siguranță națională nu trebuie să fie 

supus unor testări suplimentare deoarece dacă ne uităm cu atenție la prevederile art. 1 alin. 1 din 

Legea 360/2002, polițistul este funcționar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de 

regulă, uniformă și exercită atribuțiile stabilite pentru Poliția Română prin lege, ca instituție 

specializată a statului. 

  Într-adevăr, dacă ne aplecăm puțin mai atent asupra acestei probleme, putem 

identifica elemente care să susțină propunerea legislativă, și anume pentru categoriile de personal 

menționate in articol să fie instituite mai multe ședinte de tragere cu armamentul din dotare, să 

existe posibilitatea unei instruiri teoretice adecvate. Ministerul de resort ar trebui sa își 

imbunătațească activitatea pe această linie de muncă si să emită norme si proceduri adecvate 
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realității cotidiene, prin care personalul să își poată îmbunătății deprinderile necesare utilizării in 

condiții sigure si optime a armamentului. De asemenea aceste categorii de personal sunt supuse 

de-a lungul exercitării profesiei la diferite interacțiuni cu persoane din spectrul infracțional, 

existând posibilitatea unor repercursiuni asupra acestora, fapt pentru care nevoia urgentă de 

apărare si protectie a integritații lor si a familiilor acestora, este una care nu suportă amânare si 

obținerea de avize. 

  Prin urmare, vă oferim tot sprijinul nostru și vă stăm la dispoziție pentru orice mod 

de colaborare, pentru urgentarea si rezolvarea acestei probleme stringente. 

  

 Cu stimă,   
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