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                                                   Cu petardele nu te joci! 

Ca la fiecare sfârşit de an, SĂRBĂTORILE DE IARNĂ reprezintă o oportunitate de a
face bani şi de distracţie, atât pentru firme, dar şi pentru populaţie.  Cum?  - Prin vânzarea de
pocnitori,  petarde,  şi  toată gama de  obiecte artizanale şi  de distracţie pe baza de amestecuri
pirotehnice. Este bine de ştiut însă că legislaţia s-a schimbat, iar mare parte din ceea ce era
permis în anii trecuţi, începând cu 1 decembrie 2006 poate reprezenta fie o infracţiune, fie o
contravenţie. Noile prevederi legislative sunt dure şi sancţionează aspru pe toţi cei care nu le
respectă, cu închisoare sau cu o amendă.

Astfel  se  interzice  persoanelor  juridice  comercializarea
către persoanele fizice a obiectelor artizanale şi de distracţie pe
baza  de amestecuri  pirotehnice  din clasele  II  -  IV,  T.  1,  T.2,
precum  şi  a  artificiilor  din  categoria  «obiecte  zburătoare
luminoase» şi  a  pocnitorilor  din  clasa  I."  Practic,  persoanele
fizice  nu  mai  au  dreptul  să  folosească  legal  decât  steluţe,
lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minişori, inele de foc
şi sateliţi. Sunt interzise cu desăvârşire orice obiecte care produc zgomot.

Comercializarea articolelor pirotehnice este autorizata doar pentru perioada 

Nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:
a)  între  orele  24.00  şi  06.00,  cu  excepţia  evenimentelor  de  interes  local,  naţional  sau
internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai
puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de
depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze.
d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele
chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu
aglomerări de persoane;
g) la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri.

 Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Articolele  pirotehnice  de  divertisment  din  categoria  F1 (articole  pirotehnice  de
divertisment  care  prezintă  un  risc  foarte  scăzut  şi  un  nivel  de  zgomot  neglijabil,  destinate
utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în
interiorul clădirilor)  pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta
de 16 ani.
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Dorim ca populaţia să fie informată cu privire la sancţiunile prevăzute de această lege şi
să  conştientizeze  ca  acestea  sunt  în  folosul  lor.  Totodată,  părinţii  în  special  trebuie  să
manifeste atenţie deosebită în ceea ce priveşte minorii pentru a evita accidente neplăcute, şi
totodată pentru a nu trece de partea cealaltă a legii. Nici amatorii de „senzaţii tari” nu sunt
lăsaţi  deoparte  şi  îi  avertizăm ca în această  perioadă,  a  Sărbătorilor  de  Iarnă,  Poliția  va
acţiona permanent pentru respectarea legii, iar atunci când se va constata o încălcare, va fi
sancţionată ca atare.
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