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► Pornind de la elementele prezentate în comunicarea de față, Consiliul UE urmează a adopta o 

strategie a UE în domeniu; ulterior, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia 

Europeană vor elabora rapoarte anuale privind punerea în aplicare a strategiei. 

6. Alte informații: În cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), structura 

competentă este Divizia pentru arme de distrugere în masă, arme convenționale și spațiu
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1. CONTEXT ȘI OBIECTIVE GENERALE 

Comunicarea vizează revizuirea strategiei UE privind armele de foc
3
, pe de o parte, și armele 

de calibru mic și armamentul ușor (SALW
4
), pe de altă parte, în ipoteza în care acestea au 

caracter ilegal/ilicit. 

Comunicarea se constituie într-un răspuns la un proiect al unei strategii revizuite a UE convenit 

în structurile pregătitoare din interiorul Consiliului în luna decembrie 2017 (cf. doc. 5154/18). 

Din punct de vedere terminologic, termenul „SALW” vizează armele de calitate militară, iar 

termenul „arme de foc” vizează în mod expres armele de foc de uz civil. 

                                                            
1 Working Party on Global Disarmament and Arms Control (CODUN). 
2 Cf. „Division for Weapons of Mass Destruction, Conventional Weapons and Space” (en.). 
3 Strategia a fost adoptată de Consiliul European la reuniunea sa din 15-16 decembrie 2005.  
4 Acronim provenit din „small arms and light weapons”. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/JOIN_2018_17_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=JOIN(2018)0017#tab-0
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-global-disarmament-arms-control/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5154-2018-INIT/en/pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205319%202006%20INIT
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Comunicarea vizează ambele categorii de arme (arme de foc de uz civil, respectiv armele de 

calitate militară), pornind de la faptul că distincția juridică dintre cele două devine irelevantă 

atunci când ele sunt deturnate în circuitul ilegal. 

Revizuirea strategiei UE în materie a fost considerată necesară pentru a lua în considerare 

evoluțiile mai recente; comunicarea de față enunță următoarele evoluții: modificarea contextului 

de securitate, principiile directoare ale Strategiei globale pentru politica externă și de securitate a 

Uniunii Europene (2016), evoluțiile din domeniul controlului armelor convenționale [printre care 

intrarea în vigoare a Tratatului privind comerțul cu arme (TCA), în luna decembrie 2014
5
], 

precum și acțiunile de la nivelul UE de punere în aplicare a Agendei europene privind securitatea 

din 2015 – COM(2015)185, urmată de un plan de acțiune al UE împotriva traficului și a utilizării 

ilicite a armelor de foc și explozivilor
6
.  

► Scopul revizuirii strategiei UE este prevenirea și controlarea utilizării SALW ilicite și a 

muniției acestora de către teroriști, infractori și alte persoane neautorizate, precum și promovarea 

răspunderii și responsabilității cu privire la comerțul legal de arme. 

Pe de o parte, în interiorul UE, comerțul cu arme de foc pentru uz civil este reglementat prin 

Directiva 91/477 privind controlul achiziționării și deținerii de arme și Regulamentul 

nr. 258/2012 din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul ONU 

privind armele de foc și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și 

tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții)
7
. 

Pe de altă parte, statele membre ale UE își aliniază pozițiile privind exportul de SALW, ca 

material de război, în cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC), potrivit Poziției 

comune 2008/944 din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează 

controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar
8
. 

 

2. DESCRIEREA PRINCIPALELOR DIRECȚII PRECONIZATE 

► Comunicarea stabilește o abordare comună a UE cu privire la modul de gestionare a 

amenințării ridicate de arme și muniții ilicite în interiorul UE și propuneri de cooperare și 

asistență pentru controlul armelor în exteriorul UE. 

Astfel, sunt avute în vedere acțiuni în varii politici ale UE – spațiul de libertate, securitate și 

justiție (SLSJ), cooperarea pentru dezvoltare, politica externă și de securitate comună (PESC), 

piață internă. 

Sunt vizate acțiuni în următoarele direcții: 

                                                            
5 Pentru domeniul de aplicare al tratatului ONU, „armele clasice”, a se vedea art. 2 alin. (1) din tratatul în cauză, 

care menționează, în finalul său, și categoria „SALW”. Tratatul în cauză este calificat drept primul instrument 

obligatoriu din punct de vedere juridic la nivel mondial ce reglementează transferul internațional al majorității 

armelor convenționale, muniției și componentelor aferente.  
6 Camera Deputaților a examinat o comunicare a Comisiei privind punerea în aplicare a Agendei europene privind 

securitatea: planul de acţiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi, 

COM(2015)624 (cf. fișa examinării).  
7 În privința acestui act legislativ, a se vedea și raportul final din noiembrie 2017 – „Study in view of a report 

evaluating the implementation of Regulation 258/2012”. 
8 În schimb, transferul de tehnologie și echipament militar în interiorul UE se supune Directivei 2009/43. 

http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410%2012-01%20PM/Ch_XXVI_08.pdf#page=21
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_185_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:31991L0477
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0258
https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/18-12_c_E.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410%2012-01%20PM/Ch_XXVI_08.pdf#page=21
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=434
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/20180308_study-report-evaluating-implementation-regulation-258-2012-final-report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32009L0043
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- promovarea caracterului universal și punerea în aplicare în mod efectiv a instrumentelor 

internaționale existente
9
, inclusiv programul de acțiune al ONU

10
, Protocolul ONU privind 

armele de foc, normele UE, legăturile cu agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 

- sporirea controalelor în diferite etape ale ciclului de viață al armelor și munițiilor – fabricarea, 

exportul, stocarea și eliminarea; 

- sporirea cooperării operaționale, schimbului de informații, cercetare, colectarea de date și 

analize în privința variilor inițiative împotriva traficului de arme;  

- ameliorarea coordonării în privința cooperării și asistenței internaționale în vederea evitării 

suprapunerilor și lacunelor, prin intermediul unor proiecte de asistență cu Balcanii de Vest, 

vecinătățile estică
11

 și sudică (MENA
12

), Sahel și continentele americane. 

► Comunicarea preconizează promovarea în exteriorul UE a standardelor convenite la nivelul 

UE privind armele de foc dezactivate.  

Este avută în vedere consolidarea cooperării cu Europol și Interpol în scopul ameliorării 

schimbului de informații.
13

 

În privința acțiunilor îndreptate spre țări terțe UE, Consiliul ar urma să adopte o decizie privind 

marcarea tuturor armelor de foc, în vederea executării Directivei privind armele de foc 

(2017/853)
14

. În scopul prevenirii introducerii armelor de foc în circuit ilegal, Consiliul ar urma 

să adopte o decizie privind certificatele de utilizator final pentru exporturile de arme. 

Asistența acordată țărilor terțe în consolidarea legislației lor în domeniu, inclusiv în privința 

distrugerii armelor de foc, și participarea în foruri internaționale competente (precum ONU) sunt 

considerate decisive pentru eficacitatea acțiunilor UE 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE 

 

3.1. Parlamentul European 

Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la exportul de arme: punerea în aplicare a 

Poziției comune 2008/944/PESC (2017/2029(INI)) - P8_TA(2017)0344  

- a susținut aplicarea uniformă și consecventă a celor opt criterii de reglementare a exporturilor 

de arme cuprinse în actul juridic în cauză (i.e. enumerate la art. 12 din acela), în scopul prevenirii 

riscurilor pe care le implică deturnările și depozitarea de arme, precum traficul ilegal de arme și 

contrabanda; 

                                                            
9 O listă a acestor instrumente internaționale la care participă UE se poate consulta pe site-ul SEAE. 
10 Denumirea completă este – „Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului 

ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele sale”. 
11 Comunicarea vizează în mod particular situația din Ucraina. 
12 Orientul Mijlociu și Africa de Nord („MENA” – acronim pentru „Middle East and North Africa”). 
13 În privința Europol, vizându-se optimizarea strângerii și schimbului de informații pentru contracararea traficului 

de migranți, de persoane, de arme de foc și de exporturi de petrol din Libia, cu ocazia reuniunii Consiliului JAI la 8-

9 martie 2018 s-a convenit principiul general al participării Europol, alături de Frontex, la un proiect-pilot pentru o 

„Celulă de informații despre criminalitate” [„Crime Information Cell” (CIC)], proiect lansat la 5 iulie 2018, 

pentru un termen de 6 luni, în cadrul operațiunii ”Sophia” (cf. comunicatul de presă al Consiliului; doc. nr. 

14265/2017; doc. nr. 11471/18). 
14 Propunerea de directivă (ce a devenit Directiva 2017/853) a fost examinată și de Camera Deputaților (cf. fișa 

examinării). 

https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/programme-of-action/
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj?locale=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2029(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0344+0+DOC+XML+V0//RO
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/427/disarmament-non-proliferation-and-arms-export-control_en
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/14/eunavfor-med-operation-sophia-operation-to-contribute-to-better-information-sharing-on-crime-in-the-mediterranean/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14265-2017-INIT/en/pdf
https://www.statewatch.org/news/2018/aug/eu-sophia-libya-overview-11471-18.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=428
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- a subliniat riscul reintroducerii în UE a armelor exportate către țări terțe prin contrabandă și 

trafic de arme; 

- a susținut includerea principiului precauției în metodologia de evaluare a riscurilor pentru 

acordarea de licențe de export și necesitatea evaluării, în plus față de evaluarea privind 

posibilitatea utilizării tehnologiei militare specifice pentru represiune internă sau în alte scopuri 

nedorite (abordare funcțională), și a evaluării riscurilor pe baza situației generale în țara de 

destinație (abordare bazată pe principii);  

- a solicitat adăugarea unui criteriu nou, cel al riscului de corupție în ceea ce privește exporturile;  

- a susținut stimularea schimbului de informații între statele membre - pentru evaluarea riscurilor 

licențelor de export;  

- a îndemnat statele membre să continue să sprijine țările din afara UE în privința sistemului de 

control al exporturilor de armament și tehnologie militară; 

- a solicitat universalizarea Tratatului privind comerțul cu arme (TCA) și o mai mare concentrare 

asupra țărilor care nu erau semnatare, inclusiv Rusia și China; a salutat eforturile de informare 

referitoare la TCA și a exprimat sprijinul pentru punerea sa efectivă în aplicare; 

- s-a pronunțat pentru implicarea sporită a parlamentelor naționale și al opiniei publice în 

controlul deciziilor guvernamentale de acordare a licențelor. 

 

3.2. Consiliul UE 

► Consiliul a susținut asumarea de către UE a rolului de lider operațional în susținerea 

standardelor internaționale prin abordarea problemei persistente și dificile a traficului ilegal cu 

arme de foc. 

Consiliul a inclus obiectivul strategic al reducerii riscului armelor de foc pentru cetățeni printre 

prioritățile în materia combaterii criminalității din cadrul așa-numitului ciclu de politici ale UE 

de combatere a criminalității internaționale organizate și grave - 2014-2017, poziție ce a fost 

păstrată și în noul ciclu de politici pentru perioada 2018-2021, ce va presupune implicarea 

statelor membre și a Europol
15

 (cf. și Concluziile din 27 martie 2017 privind continuarea ciclului 

de politici ale UE privind criminalitatea organizată și formele grave de criminalitate 

internațională pentru perioada 2018-2021, doc. nr. 7704/17). 

În cadrul acestui ciclu de politici a fost instituit Planul de acțiune operațional
16

, ce corespunde 

priorității de contracarare a grupurilor de criminalitate organizată implicate în traficul ilicit, 

distribuirea și utilizarea de arme de foc
17

. 

► În perspectiva celei de a treia conferințe de examinare a punerii în aplicare a 

Programului de acțiune al ONU privind SALW (18-29 iunie 2018, New York) – 

„RevCon3”
18

, Consiliul a convenit poziția UE privind combaterea comerțului ilicit cu arme 

de calibru mic și armament ușor, prin concluzii pe care le-a adoptat la 28 mai 2018 

(doc. nr. 8978/18), poziție ce a susținut angajamentul acestei instituții a UE în sensul prevenirii și 

reducerii comerțului ilicit cu SALW și cu munițiile aferente și promovării asumării răspunderii și 

                                                            
15 Pentru descrierea rolului Europol a se vedea pagina acestei agenții a UE dedicată traficului ilicit de arme de foc. 
16 „Operational Action Plan” (OAP). 
17 Cf. Operational Action Plan 2018 related to the EU crime priority “Firearms”, doc. nr. 14318/1/17 REV 1. 
18 „Third Review Conference on the Programme of Action”; a se vedea site-ul conferinței; în plus, tot acolo se poate 

consulta raportul prezentat de România pentru conferință. 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-fight-against-organised-crime-2018-2021/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7704-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8978-2018-INIT/ro/pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/illicit-firearms-trafficking
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14318-2017-REV-1-EXT-1/en/pdf
https://www.un.org/disarmament/convarms/revcon3/
https://unoda-poa.s3.amazonaws.com/reports/ROU-English-78-SUBMITTED.pdf
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responsabilității în ceea ce privește comerțul legal cu ele; și care a enunțat sprijinul pentru 

punerea în aplicare deplină și eficace - la nivel național, regional și global - a programului de 

acțiune al ONU, înțeles drept cadrul universal pentru combaterea amenințării reprezentate de 

SALW ilicite.
19

 

 

3.3. Comisia Europeană 

În luna martie 2013, Comisia a adoptat o decizie prin care a instituit un grup de experți privind 

traficul cu arme de foc, iar prima sa reuniune a avut loc la sfârșitul acelui an; grupul este format 

din specialiști din domeniul securității interne, inclusiv producători de arme de foc și cercetători 

și orice alte persoane ce dispun de cunoștințe ce ar putea ajuta Comisia la redactarea propunerilor 

legislative și a inițiativelor de ordin politic în materie. 

 

4. ALTE RESURSE UTILE DIN INTERNET (ordine cronologică) 

► Illicit small arms and light weapons: International and EU action, analiză, Parlamentul 

European, iulie 2015;  

► Decizia (PESC) 2018/101 a Consiliului din 22 ianuarie 2018 privind promovarea controlului 

eficace al exporturilor de arme; 

► Firearms acquisition by terrorists in Europe Research findings and policy recommendations 

of Project SAFTE, raport în cadrul „Flemish Peace Institute”, aprilie 2018; a se vedea și site-ul 

proiectului Safte” - https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte;  

► Priorități ale UE în cadrul Organizației Națiunilor Unite și pentru cea de a 73-a Adunare 

Generală a Organizației Națiunilor Unite (septembrie 2018- septembrie 2019), Consiliul UE, 

doc. nr. 10056/18, iunie 2018 

► Proiectul SIRAS- Consolidarea capacității de luptă împotriva traficului de arme în Sud-Estul 

Europei [Strengthening the fight against firearms trafficking in Southeastern Europe], proiect 

coordonat de Inspectoratul General al Poliției Române; https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-

media/stiri/proiectul-siras; http://www.selec.org/p692/SIRAS;  

 

 

 

 

 

Constantin Mihai Banu 

14 septembrie 2018 

 

                                                            
19 Pe site-ul SEAE se poate consulta declarația exprimată în numele UE la respectiva conferință. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0004:0006:RO:PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2931&Lang=RO
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)565869
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0101
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10056-2018-INIT/ro/pdf
https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/proiectul-siras
https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/proiectul-siras
http://www.selec.org/p692/SIRAS
https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/47184/eu-statement-%E2%80%93-united-nations-third-review-conference-small-arms-and-light-weapons-cooperation_en

