
EXPUNERE DE MOTIVE

Domeniul articolelor pirotehnice este reglementat de Legea nr. 126/1995 privind 
regimul materiilor explozive, de Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, 
experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea 
materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile 
deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, modificate şi completate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 95/2011, precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 1102/2014 prin 
care s-a transpus Directiva 2013/29/UE privind stabilirea condiţiilor pentru punerea 
la dispoziţie pe piaţă a articolelor ppirotehnice.

Domeniul articolelor pirotehnice este un domeniu vast, care prezintă multiple 
trăsături specifice faţă de celelalte materii explozive reglementate de actuala 
legislaţie, fapt care conduce la necesitatea instituirii unui corp distinct de legi şi 
norme, care să aibă drept unic obiect reglementarea regimului articolelor 
pirotehnice.

Totodată, transpunerea Directivei 2013/29/UE în legislaţia românească s-a realizat 
într-o manieră restrictivă, adoptându-se măsuri mai severe decât cele propuse prin 

directivă cu privire la accesul publicului larg la anumite categorii de articole 

pirotehnice. Din practică s-a putut observa că aceste măsuri restrictive nu se 

justifică în contextul concret al ţării noastre, fiind oportun să se adopte în mod fidel 
regimul propus de directiva amintită în ceea ce priveşte accesul publicului larg la 

anumite categorii de articole pirotehnice, din perspectiva limitelor de vârstă şi a 

categoriilor de articole pirotehnice.

în plus, s-a cconstatat că există susţinere populară pentru alinierea condiţiilor de 

comercializare a articolelor pirotehnice la prevederile comunitare din domeniu, un 
număr foarte mare de cetăţeni semnând o petiţie în acest sens.

De asemenea, pentru a nu se produce evenimente nedorite este necesar a se utiliza numai 
articole pirotehnice certificate, care respectă cerinţele esenţiale de securitate.

Instrumentul juridic adecvat pentru atingerea acestui scop îl reprezintă elaborarea 
unei legi care să prevadă obligaţii care trebuie aplicate în mod unitar pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, de către producători, importatori, distribuitori, 
comercianţi şi utilizatori ai articolelor pirotehnice, şi va reglementa supraveghea 
acestor activităţi de către autorităţile competente.
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