ATENȚIUNE!
În conformitate cu LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor,
cu modificările ulterioare, replicile de arme tip airsoft și dispozitivele paintball sunt incluse în
anexa de clasificare a armelor la Categoria E 36.
Art. 4: Aspecte generale privind regimul armelor
(4) Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate
şi folosite de către persoanele fizice şi juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau
autorizare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Art. 57: Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale
(10) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în
România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.
ART. 62 Introducerea armelor neletale pe teritoriul Romaniei de catre straini
(5) Armele și dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexa pot fi introduse în
Romania fără restricții de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu respectarea
condițiilor prevăzute de lege privind portul și folosirea acestora.
Art. 65: Folosirea armelor utilitare şi de agrement (din categoria E)
(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în
spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau
semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa
persoanelor.
(5) Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în
locuri publice.
(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul,
reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare
activităţile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi
nu sunt încărcate cu muniţie.
ART. 129 Contraventii
Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:
32. portul, folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea
conditiilor prevazute la art. 65;
ART. 130 Sanctiuni
(1) Contraventiile prevazute la art. 129 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 32
(2) Următoarelor contravenţii prevăzute la art. 129 li se aplică sancţiuni complementare, după
cum urmează:
c) confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor prevăzute la pct. 32;

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ ÎN FOLOSIREA REPLICILOR AIRSOFT
ATENȚIUNE! Folosirea iresponsabilă a replicilor airsoft poate provoca răniri cu efecte
ireversibile.
1. Este OBLIGATORIE purtarea de ochelari de protecție dedicați airsoft sau ochelari balistici.
2. Țineți replica cu țeava orientată spre o direcție sigură.
3. Nu atingeți trăgaciul până în momentul în care doriți să trageți.
4.Țineți replica fără încărcător, cu hop-upul golit până cand doriti sa o folositi. Replicile se vor
păstra depozitate cu încărcătorul scos și acumulatorul detașat.
5. Identificați precis ținta, eventualele obstacole până la țintă și după țintă, evaluează corect
efectele trageri.
6. Înainte de utilizare asigurați-vă că replica este în stare bună de funcționare.
7. Folosiți numai bile standard, din plastic destinate activităților airsoft.
8. Este interzisă folosirea replicilor airsoft sub influiența alcoolului sau substanțelor interzise.
9. Este interzisă folosirea replicilor airsoft împotriva persoanelor ce nu poartă echipament de
protecție adecvat, împotriva animalelor sau a obiectelor care se pot sparge devenind periculoase.
10. Replicile se vor păstra depozitate cu încărcătorul scos și acumulatorul detașat.
11. Replicile se vor păstra astfel încât să nu permită accesul minorilor. Minorii pot folosi
replicile numai sub stricta supraveghere și asumarea răspunderii unui adult.

