LEGEA
Nr.74/2014
PRIVIND REGIMUL ARMELOR 1
În conformitate cu articolele 78 şi 83 alineatul 1 din Constituţie, la propunerea Consiliului
de Miniştri,
ADUNAREA
REPUBLICII ALBANIA
ADOPTĂ HOTĂRÂRE:
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1.
Obiectul şi domeniul de reglementare
Prin prezenta lege se reglementează:
a) Condiţiile şi criteriile privind deţinerea, păstrarea, comerţul, importul, exportul, urmărirea
şi transportul în interiorul şi exteriorul teritoriului Republicii Albania, armelor de
categoriile „B”, „C” şi „D”, în conformitate cu prezenta lege;
b) Raportul dintre stat şi subiecţii pentru aprovizionarea cu arme şi muniţie, atunci când un
astfel de drept a apărut ca rezultat al proprietăţii sau al atribuţiei;
c) Raportul de emitere a permiselor şi autorizaţiilor de către poliţie fiecărui subiect interesat,
care se ocupă cu operaţiuni legale cu privire la arme, potrivit categoriilor definite prin
prezenta lege;
d) Activitatea de producţie, dezactivare şi reparare a armelor.
Articolul 2.
Limitele domeniului de reglementare
1. Dispoziţiile prezentei legi nu sunt valabile pentru procurarea şi posedarea de arme,
echipament şi muniţie pentru scopurile structurii Ministerului abilitat pentru ordine
publică şi securitate naţională, ale Ministerului Justiţiei şi Serviciului de Informaţii al
Statului, precum şi pentru scopurile colecţionării sau ale altor organe cu caracter cultural
şi istoric din domeniul armelor, în cadrul prezentei legi.
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2. Întrucât legea nu dispune altfel, dispoziţiile acesteia nu sunt valabile în comerţul
internaţional cu produse militare şi muniţii, pentru import, export, tranzit şi activităţi de
brokering, care se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 9707 din 05.04.2007, „Privind
controlul de stat al importului-exportului de produse militare şi produse şi tehnologii cu
dublă utilizare”, ca şi pentru muniţia pentru scopurile Forţelor Armate ale Republicii
Albania.
3. Emiterea permiselor subiecţilor de stat şi privaţi pentru desfăşurarea acestor operaţiuni
este efectuată de către autoritatea competentă a Ministerului Apărării, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Articolul 3.
Definiţii
În prezenta lege, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
1. „Armă” subînţelege orice dispozitiv sau obiect astfel confecţionat încât, sub presiunea
gazelor care se produc în cursul arderii substanţelor explozive, a energiei electrice, a
gazelor, aruncă o încărcătură sub formă de glonţ, alice, gaz, lichid, săgeţi care provoacă o
vătămare fizică sau psihologică.
2. „Armă de foc” este orice armă portabilă, care are ţeavă concepută să tragă foc sau se
poate uşor modifica pentru a trage alice, cartuşe sau proiectile cu ajutorul substanţelor
explozive.
3. „Armă de tragere” este orice tip de armă de mână, care are ţeavă şi care trage flacără sau
grenadă prin acţiunea forţei care nu s-a produs prin arderea substanţei explozive. Arma de
tragere este acea armă a cărei energie a proiectilului măsurată pe traiectorie este egală sau
mai mare de 7,5 jouli.
4. „Armă de foc scurtă” este armă de foc a cărei lungime a ţevii nu depăşeşte 30 cm sau a
cărei lungime totală nu depăşeşte 60 cm.
5. „Armă de foc lungă” este armă de foc a cărei lungime a ţevii depăşeşte 30 cm sau a cărei
lungime totală depăşeşte 60 cm.
6. „Armă de foc automată” este armă de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă
automat şi trage o serie de mai multe cartuşe printr-o singură apăsare pe trăgaci.
7. „Armă de foc semiautomată” este armă de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă
automat şi nu poate trage o serie de mai multe cartuşe printr-o singură apăsare pe trăgaci.
8. „Armă cu energie dirijată” este armă care eliberează energie într-o direcţie determinată,
fără folosirea proiectilului. Această armă dirijează energia spre ţintă, în scopul atingerii
efectului dorit.
9. „Armă de foc cu repetiţie” este armă de foc care, după fiecare tragere, se reîncarcă
manual prin introducerea pe ţeavă a următorului cartuş din încărcător sau ramă.
10. „Armă de foc cu o singură lovitură” este armă de foc fără încărcător, care se încarcă după
fiecare tragere prin introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un
lăcaş special prevăzut la intrarea în ţeavă.
11. „Armă cu aer comprimat” este armă care aruncă proiectilul din ţeavă sub presiunea
aerului sau gazelor comprimate. Această operaţie este în principiu foarte asemănătoare
sistemului de ţevi pneumatice.

12. „Armă cu gaze sub presiune” sunt toate tipurile de puşti, pistoale, revolvere şi alte
dispozitive care, sub presiunea prafului de puşcă sau a gazelor, împrăştie gaz iritant într-o
direcţie, care influenţează asupra sănătăţii oamenilor.
13. „Armă de foc de semnalizare acustică uşoară” este armă de foc care se foloseşte, de
obicei, pentru emiterea de semnale de salvare în caz de calamităţi sau în alte scopuri de
semnalizare pe mare, inclusiv toate tipurile de pistoale, revolvere şi alte dispozitive care,
sub presiunea armei, a prafului de puşcă sau a gazelor, trag sau emit semnal sau proiectil,
cu excepţia pistoalelor de semnalizare de uz militar.
14. „Armă explozivă” subînţelege, în general, orice tip de bombă, mină, rachetă, grenadă sau
de alt dispozitiv care conţine substanţă explozivă sau incendiară, în care sub acţiunea
unor procese interne şi externe (greutate, lovire, frecare, reacţie chimică, energie electrică
etc.) eliberează sau produce energie şi explozie.
De asemenea, se consideră „armă explozivă” părţile componente ale explozivului,
detonatorului, dispozitivele pirotehnice sau alte părţi componente, despre care se poate
constata cu exactitate că sunt concepute pentru fabricarea armei explozive. Această
definiţie cuprinde şi arma termobarică, care se deosebeşte de arma explozivă
convenţională prin faptul că funcţionează cu ajutorul oxigenului din atmosferă şi nu
conţine oxidanţi în explozivul său. De asemenea, se mai numeşte armă termobarică de
înalt impuls (TIL), exploziv tip carburant-aer (EKA sau FAX), iar uneori se numeşte
carburant-muniţie-aer, armă termică şi armă cu presiune sau bombă în vid.
15. „Armă cu coardă sau arc” este arc cu alt mecanism care aruncă săgeţi sau alte proiectile
sub presiunea coardei.
16. „Armă albă” subînţelege armă care se deosebeşte de arma de foc şi o astfel de armă se
poate considera orice dispozitiv care este confecţionat şi destinat atacului asupra
oamenilor sau autoapărării. O astfel de armă poate să aibă tăiş, cum ar fi: sabie, spadă,
pumnal, baionetă, cuţit, stilet şi altele asemănătoare, precum şi armă ascuţită sau de
contact, cum ar fi: baston de cauciuc, măciucă, boxuri, electroşocuri şi altele
asemănătoare.
17. „Armă electroşoc” este armă de imobilizare, care se foloseşte pentru imobilizarea
persoanelor şi animalelor prin aplicarea electroşocului prin contact direct şi are ca scop
suprimarea funcţiilor de suprafaţă ale muşchilor.
18. „Armă cu destinaţie industrială” este armă care este produsă pentru alarmă, semnalizare,
salvare de vieţi, privare de viaţă a animalelor sau pentru pescuitul cu harponul, pentru
destinaţie industrială sau tehnică, cu condiţia să fie folosită doar în scopurile sus-amintite.
19. „Armă de vânătoare” este armă care este confecţionată şi care se foloseşte, în general,
pentru vânatul de animale sălbatice în scopul alimentaţiei sau al practicării sportului, care
se deosebeşte de armele din categoria „A” sau de armele care se folosesc, în general, în
scopuri de luptă, şi se încadrează în categoriile „B” şi „C”, a cărei aplicare la vânătoare
este permisă în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul vânatului.
20. „Armă de tir sportiv ” este armă de foc care se produce şi se foloseşte, în general, pentru
evenimente specifice legate de sport, care se încadrează în categoriile „B”, „C” şi „D” şi
care este în conformitate cu dispoziţiile speciale care reglementează tirul sportiv.
21. „Armă de colecţie” este orice tip de armă care se păstrează pentru scopurile colecţiei.
22. „Armă de panoplie” este armă care se leagă, direct sau indirect, de personalităţi istorice
sau publice, sau care are valoare sentimentală pentru proprietar.

23. „Armă decorativă” subînţelege orice obiect sub formă de armă, care este produs pentru
utilizare decorativă şi care nu se poate folosi ca armă.
24. „Imitaţie de armă” este un obiect al cărui aspect exterior este foarte asemănător şi imită o
armă, dar care nu se poate folosi ca armă de foc şi nici nu se produce cu mecanism
necesar pentru tragere de foc şi nici nu se poate adapta pentru o asemenea utilizare.
25. „Armă veche” este o armă de foc cu fitil, precum şi modele de arme produse înainte de
anul 1890.
26. „Armă artizanală” este o armă de foc a cărei suprafaţă este prelucrată artistic, prin ceea
ce se deosebeşte de o altă armă de acelaşi model, dar fără schimbarea datelor sale tehnice.
27. „Armă rară” este o armă de un anumit model, care există numai ca unicat sau în câteva
exemplare.
28. „Armă de paradă” este parte componentă a uniformei de paradă sau a paradei, în
conformitate cu prescripţiile în vigoare privind portul uniformei.
29. „Componentă principală a armei de foc” este orice element conceput într-un mod specific
pentru arma de foc, de importanţă esenţială pentru funcţionarea acesteia, incluzând,
printre altele, şi: mecanismul de dare a focului, cuiul percutor, ţeava cu camera pentru
cartuşe, încărcătorul, mecanismul reversibil cu locaşul şi părţile componente, arcul
recuperator, pistonul de gaze cu arc, piedica şi orice altă parte componentă, care este
concepută sau adaptată pentru diminuarea zgomotului provocat prin tragere din arma de
foc.
30. „Echipament special pentru arma de foc” este orice mecanism care este produs sau
destinat pentru perfecţionarea construcţiei de bază (modelului) a armei de foc, prin a
cărui folosire se îmbunătăţesc performanţa şi calitatea folosirii armei de foc, cu excepţia
ochitorului optic.
31. „Amortizor de zgomote” este un echipament care se fixează de ţeavă sau constituie parte
componentă a sa, cu scopul de a se diminua zgomotul şi flacăra care se produc prin
tragerea din arma de foc.
32. „Ochitor optic” este un echipament special pentru arma de foc sau arma albă, care este
produs ca accesoriu pentru determinarea ţintei sau ca dispozitiv optic şi ajută la
determinarea ţintei, la adaptarea văzului cu arma sau cu alt dispozitiv în direcţia ţintei.
Ochitorul optic se poate folosi pentru perfecţionarea armei de vânătoare sau de tir, care se
foloseşte pentru anumite destinaţii cu autorizarea organelor competente, cum ar fi:
asociaţia de tir sau asociaţia de vânătoare.
33. „Şocuri pentru calibru sau ţevi” sunt piese care se folosesc la vânătoare sau în sporturile
de tir. Şocurile intră în ţeava armei de foc cu scopul de a se schimba dimensiunile sau
calibrul ţevii armei de foc, prin ceea ce arma de foc nu-şi schimbă categoria existentă, în
conformitate cu prezenta lege.
34. „Armă de foc parţial sau total dezactivată” este armă de foc din categoriile „A”, „B”, „C”
şi „D”, care este parţial sau total dezactivată prin aplicarea uneia dintre procedurile
tehnice la componentele principale ale armei de foc şi care este certificată de către
autoritatea competentă.
35. „Muniţie” este un ansamblu de componente, incluzând capsule, capse, praf de puşcă,
cartuşe sau alice care se folosesc pentru arma de foc. Definiţia cuprinde următoarele, dar
având în vedere progresul tehnologic, nu se limitează numai la:
a) Cartuş, care reprezintă o combinaţie unică de bile sferice, praf de puşcă, capsule şi
capse (siguranţe);

b) Proiectil, care este o parte a capsulei cartuşului, la arma de calibru mic;
c) Un mare număr de alice mici (puşcă de vânătoare cu alice), care se aruncă dintr-o
singură dată prin tragerea unui cartuş. Armă de mână portabilă, care este produsă
pentru acest tip de muniţie şi este cunoscută ca puşcă de vânătoare;
d) Glonţ pentru puşcă cu aer comprimat, care este un proiectil asferic, prevăzut pentru
tragere din puşca cu aer comprimat.
36. „Muniţie perforantă” este muniţie destinată uzului militar, glonţul fiind prevăzut să
pătrundă metalul sau suprafeţele blindate.
37. „Muniţie cu proiectil exploziv” este muniţie produsă exclusiv pentru uz militar, glonţul
conţinând încărcătură explozivă, care explodează în momentul contactului sau are
aprinzător cu reglare temporală întârziată sau cu acţiune încetinită, ceea ce duce la
explozia muniţiei în momentul fixat.
38. „Muniţie incendiară” subînţelege, dar nu se limitează numai la muniţie de uz militar,
gloanţe care conţin un amestec chimic incendiar şi pot să cuprindă muniţia care se
compune din metale exotermice şi pirofore sub formă de proiectil, care este confecţionată
pentru aprinderea obiectivelor.
39. „Muniţie trasoare” este muniţie care lasă dâre de fum şi lumină în cursul traiectoriei până
la ţintă. Acest tip de muniţie se foloseşte ca ajutor cu prilejul reglării tragerii din armă.
40. „Muniţie pentru armă chimică” este muniţie care conţine încărcătură chimică în cartuş,
care influenţează asupra sănătăţii oamenilor sau animalelor.
41. „Armă cu ţevi combinate” este armă de foc cu mai multe ţevi. Combinaţia de ţevi poate fi
compusă din ţevi lisa şi ghintuite de calibru diferit.
42. „Urmărirea armei de foc şi a componentelor armei de foc” subînţelege urmărirea
sistematică a armei de foc şi, atunci când este posibil, şi a componentelor armei de foc de
la producător până la consumator.
43. „Autoritate competentă” este organ relevant în componenţa Ministerului Apărării sau
organ subordonat al acelui minister sau organ al Direcţiei Generale de Poliţie, care emite
permis/autorizaţie, aşa cum este definit prin prezenta lege sau prin alte acte legale şi
normative în vigoare.
44. „Poligon de tragere pentru civili” este un obiectiv deschis sau închis, în incinta căruia se
desfăşoară activităţi de tragere în siguranţă cu arma de foc. Obiectivul poate fi subteran
sau de suprafaţă şi trebuie să fie construit în conformitate cu normele de protecţie a
mediului înconjurător şi cu normele zonei urbanistice în care se construieşte, de
asemenea, trebuie să asigure ca tragerea să se defăşoare fără riscul ieşirii proiectilului din
zonă sau al întoarcerii acestuia până în punctul de tragere din armă.
45. „Armă ilegală” este armă care nu posedă număr de serie, iar întrucât posedă, acesta este
schimbat intenţionat sau este ilizibil. De asemenea, în baza prezentei legi, armă ilegală se
consideră arma din categoriile „B”, „C” şi „D”, care nu conţine denumirea sau marca
producătorului, nici sigiliu de stat (AL).
46. „Siguranţă” este procesul de verificare a datelor persoanelor în raport cu datele
menţionate în evidenţa tipărită sau electronică a tuturor instituţiilor de stat. Acest proces
se reflectă în actul juridic al organelor de poliţie competente.
47. „Ministru” este ministru competent pentru ordine publică şi securitate naţională.

CAPITOLUL II
TIPURILE ŞI CATEGORIILE DE ARME
Articolul 4.
Tipurile de arme
1. În conformitate cu prezenta lege, există următoarele tipuri de arme:
a) Armă de foc;
b) Armă pneumatică (cu aer comprimat);
c) Armă de împrăştiere a gazelor iritante;
d) Muniţie explozivă;
e) Armă cu coardă sau arc;
f) Armă albă;
g) Armă de semnalizare luminoasă- acustică;
h) Armă electroşoc;
i) Armă cu energie;
j) precum şi alte tipuri de arme considerate ca atare în baza actelor internaţionale, care sunt
ratificate în conformitate cu legea.
2. Se consideră egale arma şi muniţia precum şi componenta principală a armei întrucât prezenta
lege nu dispune altfel. O astfel de accepţiune largă a noţiunii „ de armă” este valabilă, printre
altele, şi pentru emiterea de permise şi autorizaţii prevăzute prin prezenta lege.
3. În conformitate cu prezenta lege, nu se consideră egale următoarele arme:
a) Arma cu destinaţie industrială;
b) Arma decorativă;
c) Imitaţia de armă;
d) Arma total dezactivată prin aplicarea procedurilor tehnice, care sunt garantate sau
aprobate de autoritatea competentă;
e) Harpoanele de pescuit subacvatic.
Articolul 5.
Categoriile de arme
1. În conformitate cu prezenta lege, armele se clasifică în categorii, după cum urmează:
1.1 Armele de categoria „A”, în care se încadrează:
a) Proiectilele şi lansatoarele militare cu efect exploziv (A1);
b) Armele de foc automate (A2);
c) Armele de foc camuflate sub forma unor alte obiecte (A3);
d) Muniţiile cu proiectile perforante, explozive şi incendiare, precum şi proiectilele pentru
un astfel de tip de muniţie (A4);
e) Muniţiile pentru pistoale şi revolvere cu proiectile expansive, precum şi proiectile şi
muniţii asemănătoare, cu excepţia muniţiilor pentru armele de vânătoare sau de tir sportiv
ale persoanelor care au dreptul de a le folosi (A5);
1.2. Armele de categoria „ B”, în care se încadrează:
a) Armele de foc scurte semiautomate sau armele de foc cu repetiţie (B1);
b) Armele de foc scurte cu o singură lovitură cu percuţie centrală (B2);

c) Armele de foc scurte cu o singură lovitură cu percuţie pe ramă, cu o lungime totală mai
mică de 28 cm (B3);
d) Armele de foc lungi semiautomate cu încărcător şi cameră pentru mai mult de trei cartuşe
(B4);
e) Armele de foc lungi semiautomate cu încărcător şi cameră cu mai mult de trei cartuşe.
Când se scoate încărcătorul, această armă se poate transforma, printr-un utilaj curent, şi
poate să conţină mai mult de trei cartuşe (B5);
f) Armele de foc lungi semiautomate u ţeavă lisă, cu lungimea de până la 60 cm (B6);
g) Armele de foc cu aer comprimat, cu energia proiectilului la gura ţevii mai mare de 7,5 J
şi calibru mai mare de 4,5 mm (B7);
1.3. Armele de categoria „C” sunt:
a) Armele de foc lungi cu repetiţie, care nu sunt menţionate la litera „f” subpunctul 1.2. la
categoria „B” (C1);
b) Armele de foc lungi cu o singură lovitură prin ţeavă ghintuită (C2);
c) Armele de foc lungi semiautomate, care nu sunt menţionate la litera ”d” şi „f” la
categoria „B”(C3);
d) Armele de foc scurte cu o singură lovitură cu percuţie pe ramă, cu o lungime totală mai
mare sau egală cu 28 cm (C4);
e) Armele de foc lungi cu o singură lovitură prin ţeavă lisă (C5);
f) Armele de foc cu aer comprimat, cu energia proiectilului la gura ţevii de 7,5 J şi calibru
de 4,5cm (C6);
g) Armele de foc de semnalizare acustică (C7);
h) Adaptoarele (C8).
1.4. Armele de categoria „D”, în care se încadrează:
a) Armele de foc vechi (D1);
b) Armele cu coardă (D2);
c) Armele albe (D3) care se împart în:
i) arme de fabricaţie industrială şi
ii) arme de fabricaţie meşteşugărească.
Articolul 6.
Inviolabilitatea legislaţiei privind armele militare
Clasificarea armelor, în conformitate cu articolul 5, se face pentru scopurile prezentei legi şi nu
atinge dispoziţiile legii în vigoare privind armele şi echipamentele militare.
Articolul 7.
Dreptul de proprietate asupra armei
1. În sensul prezentei legi, armele de categoria „A” sunt proprietate de stat exclusivă,
exceptând armele de vânătoare şi sportive dotate cu ochitor optic.
2. Armele de categoriile „B”, „C” şi „D”, în sensul prezentei legi, pot fi proprietate privată
şi de stat.
3. Acţiunile juridice şi transferul de proprietate sau de alte drepturi asupra armei se
desfăşoară în conformitate cu condiţiile şi cerinţele prevăzute de prezenta lege.
4. Pentru tot ce nu este prevăzut de prezenta lege, se aplică dispoziţiile Codului Civil.

Articolul 8.
Regimul juridic pentru categoriile de arme
Pentru armele de la articolul 5 din prezenta lege, există un regim juridic special, care respectă
clasificarea în diferite categorii, după cum urmează:
1. În categoria „A” se încadrează armele a căror folosire este interzisă şi pentru care nu se
emite autorizaţie, exceptând armele de vânătoare cu ţeavă ghintuită şi armele sportive, care
sunt dotate cu ochitor optic, dar care nu sunt interzise în sensul prezentei legi. Pentru aceste
arme, cetăţenii albanezi sau cetăţenii străini care fac dovada capacităţii de practicare a tirului
sportiv sau a vânătorii, pot să obţină autorizaţie de la organul de poliţie competent în baza
adeverinţei/permisului relevante, emise de Ministerul competent al Sportului şi Mediului.
2. În categoria „B” se încadrează armele pentru care autorizaţia se emite potrivit următoarelor
reguli:
a) Pentru armele din categoria „B1”, primesc autorizaţie persoanele care datorită exercitării
funcţiilor publice sau unor împrejurări personale speciale sunt expuse pericolului pentru
viaţa proprie şi lor li se recunoaşte dreptul la protecţie specială, potrivit legislaţiei în
vigoare, apoi persoanele care îndeplinesc criteriile pentru deţinerea armelor, precum şi
acele persoane care au dreptul să deţină armă pentru desfăşurarea unor activităţi de
securitate privată, în conformitate cu prezenta lege;
b) Pentru armele din categoria „B4”, primesc autorizaţie persoanele care au dreptul să deţină
arme pentru desfăşurarea unor activităţi de securitate privată, în conformitate cu
dispoziţiile prezentei legi.
3. În categoria „C” se încadrează armele cu calităţi tehnice limitate, pentru care se emite
autorizaţie cetăţenilor albanezi şi străini care îndeplinesc criteriile prevăzute prin prezenta
lege pentru vânătoare sau sport, precum şi persoanelor care au dreptul să deţină armă pentru
desfăşurarea unor activităţi de securitate privată, în conformitate cu dispoziţiile prezentei
legi.
4. Pentru armele din categoria „D” se aplică următoarele reguli:
a) Pentru armele din categoriile „D1” şi „D2” nu se emite autorizaţie în conformitate cu
prezenta lege, dar armele se înregistrează de către subiectul licenţiat care se ocupă cu
comerţul acestora;
b) Pentru armele albe din categoria „D3” se emite autorizaţie.
5. Pentru armele de colecţie din categoriile „A”, „B”, „C” şi „D” care îndeplinesc criteriile în
baza cărora se poate considera armă de foc, se emite autorizaţie de către organul de poliţie
competent.
Articolul 9.
Regimul de introducere şi scoatere a armelor de pe teritoriul Republicii Albania
1. Introducerea şi scoaterea armelor de categoriile „B” şi „C” şi a muniţiei aferente de pe
teritoriul Republicii Albania pentru scopuri de comerţ, import, export, vânătoare, tir
sportiv sunt permise numai pe bază de autorizaţie emisă de către organul de poliţie
competent.
2. În conformitate cu prezenta lege, cetăţenii străini care au dreptul să intre cu armă de foc
pe teritoriul Republicii Albania, primesc autorizaţie temporară, emisă de către organul de
poliţie competent.

3. Arma care se introduce în şi se scoate de pe teritoriul de stat se controlează şi se
introduce în evidenţă de către serviciul vamal şi poliţie.
4. Pentru orice armă care se introduce în scopul utilizării finale pe teritoriul Republicii
Albania, persoana fizică sau juridică este obligată să se prezinte personal la sediile
organului competent de poliţie locală în scopul vizării introducerii armei prin aplicarea
vizei.
5. Viza de intrare este alcătuită din indicativul de ţară al statului albanez „Albania”, după
care urmează semnul „AL” şi anul introducerii.
6. Vizarea nu este necesară pentru arma din Uniunea Europeană, pe care un alt stat membru
al Uniunii a aplicat o viză similară.
7. Procedurile detaliate privind modalităţile de introducere/scoatere, marcare a armei şi
evidenţa cetăţenilor albanezi şi străini pentru armele de categoriile „B” şi „C” pe
teritoriul Republicii Albania se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Miniştri.
Articolul 10.
Înregistrarea armei de foc
1. Persoana fizică sau juridică are obligaţia să se prezinte personal la sediile organului
competent de poliţie locală pentru înregistrarea armei, în termen de cinci zile de la data
cumpărării acesteia.
2. Persoana licenţiată pentru comerţul cu arme prezintă actul de vânzare-cumpărare
organului competent de poliţie locală în a cărui rază teritorială persoana îşi desfăşoară
activitatea, în termen de cinci zile de la data cumpărării armei de foc.
3. Regulile de constituire şi administrare a registrului armelor, ca şi formularul relevant se
stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Miniştri.
Articolul 11.
Tragerea experimentală
1. După înregistrarea armei, organul competent de poliţie locală desfăşoară tragerea
experimentală şi dispune de capsule ale fiecărei arme înregistrate.
2. Regulile, procedurile şi formularul care se completează pe timpul desfăşurării tragerii
experimentale, analiza capsulelor şi introducerea în baza de date se stabilesc prin
ordonanţă a ministrului.
CAPITOLUL III
OPERAŢIUNI PERMISE CU ARME
Articolul 12.
Semnificaţia operaţiunilor permise cu arme
În sensul prezentei legi, prin operaţiuni permise cu arme se subînţeleg:
a) Comerţul, importul, exportul;
b) Transportul în interiorul şi în afara teritoriului Republicii Albania;
c) Instruirea pe poligonul de tragere pentru civili;
d) Instruirea teoretică şi practică a persoanelor pentru folosirea armelor;

e)
f)
g)
h)

Acordarea armelor pentru utilizare în producţia cinematografică şi scenică;
Suplimentarea muniţiei;
Producţia, dezactivarea şi repararea armelor;
Colectarea armelor (colecţie);
Articolul 13.
Licenţierea

1. Operaţiunile menţionate la articolul 12 sub literele „a”, „b”, „c”, „d” şi „e”, care se referă
la arme, la componentele acestora şi muniţia aferentă se licenţiază în conformitate cu
dispoziţiile prezentei legi de către organele de poliţie competente, în timp ce operaţiunea
menţionată sub litera „g” se licenţiază de către Ministerul Apărării.
2. Pe licenţa emisă se stabileşte operaţiunea, tipul şi categoria de armă pentru care se aprobă
licenţa.
Articolul 14.
Tipurile de permise
În conformitate cu prezenta lege, există următoarele tipuri de permise:
a) Permis de import/export şi comerţ cu arme din categoriile „B1”, „B4”, „C” şi „D”;
b) Permis de transport al armelor, al componentelor aferente şi muniţiilor din categoriile
„B1”, „B4”, „C” şi „D”;
c) Permis de poligon de tragere pentru civili;
d) Permis de producţie, dezactivare şi reparare a armelor pe care îl emite Ministerul Apărării
potrivit procedurilor şi criteriilor speciale prevăzute prin hotărâre a Consiliului de
Miniştri.
Articolul 15.
Permisul de import/export şi comerţ cu arme din categoriile
„B1”, „B4”, „C” şi „D”
1. Pentru operaţiunile de import/export şi comerţ cu arme din categoriile „B1”, „B4”, „C” şi
„D”, care se încadrează în domeniul prezentei legi, permisul este emis de către organul de
poliţie competent.
2. Permisul pentru această operaţiune se emite oricărui subiect care îndeplineşte condiţiile şi
criteriile, în conformitate cu prezenta lege şi actele normative.
3. Condiţiile de securitate pe care trebuie să le îndeplinească subiecţii pentru desfăşurarea
comerţului cu arme se reglementează prin ordonanţă corespunzătoare, pe care o adoptă
Consiliul de Miniştri.
4. Organul de poliţie competent trimite Direcţiei Generale a Vămilor lista subiecţilor care
posedă permis de import/export şi comerţ cu arme din categoriile „B1”, „B4”, „C” şi „D”
şi o informează despre eventuale schimbări sau completări.

Articolul 16.
Permisul de transport al armelor, al componentelor aferente şi muniţiei din categoria „B1”, „B4”,
„C” şi „D”
1. Permisele de transport al armelor, al componentelor aferente şi muniţiei din categoria
„B1”, „B4”, „C” şi „D” care se încadrează în domeniul prezentei legi sunt emise de către
organul de poliţie competent.
2. Permisul de transport al armelor, al componentelor aferente şi muniţiei se emite
persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile şi criteriile în conformitate cu
prezenta lege şi actele normative, precum şi acelora care au fost licenţiaţi anterior pentru
operaţiunile de comerţ, import/export de arme.
3. Condiţiile de securitate pe care trebuie să le îndeplinească în privinţa transportului
armelor, al componentelor aferente şi muniţiei, se definesc prin ordonanţă relevantă pe
care o adoptă Consiliul de Miniştri.
Articolul 17.
Permisul de poligon de tragere pentru civili
1. Permisul de poligon de tragere pentru civili de tip deschis sau închis este emis de organul
de poliţie competent. Acest permis subînţelege dreptul de deţinere a armei numai pe
timpul exersării pe poligonul de tragere pentru civili.
2. Poligonul de tragere pentru civili se construieşte numai pentru destinaţie recreativă,
sportivă sau practică.
3. Pe poligonul de tragere pentru civili sunt permise deţinerea şi folosirea armelor din
categoria „B”: „B1” şi „B4” şi din categoria „C”: „C6”, şi aceasta pentru trei arme de
fiecare categorie.
4. În conformitate cu acest articol, condiţiile de securitate pentru construcţia şi modul de
funcţionare a poligonului de tragere pentru civili se stabilesc prin ordonanţă aprobată de
Consiliul de Miniştri.
Articolul 18.
Permisul de instruire teoretică şi practică a persoanelor pentru folosirea armelor
1. Permisul de instruire teoretică şi practică a persoanelor pentru folosirea armelor este emis
de către organul de poliţie competent subiecţilor interesaţi pentru desfăşurarea instruirii
teoretice şi practice cu privire la arme.
2. Subiecţii care posedă permis, potrivit punctului 1 din acest articol au dreptul de a ţine
cursuri private de instruire teoretică şi practică a persoanelor pentru folosirea armelor şi
de emitere a certificatelor.
3. Persoana fizică care doreşte să se înscrie la cursul de instruire teoretică şi practică pentru
folosirea armei trebuie să îndeplinească anumite criterii menţionate în articolul 34 din
prezenta lege.
4. Programul cursului de instruire teoretică şi practică pentru folosirea armei şi condiţiile pe
care trebuie să le asigure obiectivul în care se desfăşoară programul se aprobă prin
ordonanţă a ministrului.

Articolul 19.
Criteriile generale privind licenţierea
1. Criteriile generale de emitere a permiselor prevăzute prin articolul 15., 16., 17. şi 18. din
prezenta lege sunt:
a) Subiectul trebuie să fie înregistrat ca societate comercială şi să aibă sediul pe
teritoriul Republicii Albania;
b) Subiectul trebuie să aibă director tehnic care a deţinut anterior certificat relevant şi să
îndeplinească criteriile de deţinere a armei, în conformitate cu prezenta lege.
2. Permisul se emite pe o perioadă de cinci ani, cu drept de reînnoire.
3. Procedurile detaliate pentru depunerea şi examinarea cererii a documentaţiei, termenele
de examinare şi criteriile speciale de emitere a permisului se definesc prin hotărâre a
Consiliului de Miniştri.
4. Autorizarea fără acord prealabil nu se aplică în cazul acestor permise.
Articolul 20.
Certificatul de absolvire a instruirii teoretice şi practice pentru folosirea armelor
1. Certificatul atestă că persoana care a depus cerere de obţinere a autorizaţiei de deţinere a
armelor, a absolvit instruirea teoretică şi practică pentru folosirea armelor. Certificatul
este emis de subiecţii care deţin licenţă corespunzătoare, emisă de către organul de poliţie
competent.
2. Procedura de emitere, anulare a certificatului, ca şi formatul său se reglementează prin
ordonanţă a ministrului.
Articolul 21.
Directorul tehnic
1. Directorul tehnic este funcţia tehnică cea mai înaltă a unui subiect care deţine permis
pentru toate operaţiunile cu privire la arme, pentru administrare, conducere şi controlul
acestor operaţiuni.
2. Certificatul de director tehnic este emis de către organul de poliţie competent.
3. Dreptul de depunere a cererii de obţinere a certificatului de director tehnic al unui subiect
au toţi cetăţenii care posedă instruire militară şi poliţienească, cu experienţă de muncă nu
mai puţin de cinci ani şi care îndeplinesc criteriile de deţinere a armelor, în confomitate
cu prezenta lege.
Articolul 22.
Obligaţiile subiectului licenţiat
Pe durata desfăşurării activităţii sale, subiectul licenţiat este obligat:
a) Să achite obligaţiile financiare legate de exercitarea acestei activităţi faţă de organele de
stat în termenul prevăzut şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) Să nu folosească permisu contrar activităţii aprobate;
c) Să înceapă activitatea în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a permisuui;

d) Să nu efectueze vânzarea de arme şi muniţii subiecţilor care nu posedă autorizaţii
corespunzătoare/permisul organului competent;
e) Să dea rapoarte lunare organului de poliţie competent cu privire la activităţile din cursul
lunii, până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă;
f) Să ţină evidenţa completă pentru activitatea cu care se ocupă, cu datele privind
persoanele, armele şi munţiile. Evidenţa completă trebuie să fie în orice moment
accesibilă organului competent, în scopul efectuării inspecţiei. Formularul de evidenţă se
aprobă în baza instrucţiunilor ministrului;
g) Să întreprindă toate măsurile pentru securitatea tehnică a armelor şi muniţiei în scopul
prevenirii accidentelor, a evenimentelor posibile, a circulaţiei, administrării, folosirii şi
vânzării-cumpărării acestora.
h) În termenele prevăzute să îndeplinească toate obligaţiile scrise pe care le prescrie organul
de poliţie competent după inspecţia efectuată;
i) Să nu transfere activitatea pentru care s-a emis permisul altei persoane juridice;
j) Să asigure licenţierea personalului angajat de către organul de poliţie, care se angajează
în scopul exercitării activităţii licenţiate;
k) Să nu angajeze în activitatea sa persoane care nu sunt licenţiate în conformitate cu
prezenta lege;
l) Să trimită actele de vânzare-cumpărare organului de poliţie competent în a cărui rază
teritorială îşi desfăşoară activitatea, în termen de cinci zile de la data cumpărării-vânzării
armei de foc.
Articolul 23.
Inspecţia
Desfăşurarea activităţii licenţiate/autorizate de către persoane fizice şi juridice este supusă
inspecţiei periodică, efectuată de către organul de poliţie competent, în cursul căreia se aplică
dispoziţiile din Legea nr. 10433, din 16.06.2011 „Privind Inspecţia în Republica Albania” şi alte
dispoziţii de aplicare în vigoare.
CAPITOLUL IV
DREPTUL ŞI CRITERIILE DE DEŢINERE A ARMELOR
Articolul 24.
Tipurile de autorizaţii
1. În sensul prezentei legi, autorizaţiile pe care le emite organul de poliţie competent sunt:
a) Autorizaţie de cumpărare a armei;
b) Autorizaţie de deţinere a armei;
c) Autorizaţie de folosire a armei în producţia scenică;
d) Autorizaţie de suplimentare a muniţiei;
e) Autorizaţie de colectare a armelor (colecţie);
2. Autorizaţiile de deţinere a armelor se împart în:
a) Autorizaţie de deţinere a armei de foc pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sau
în afara exercitării acestora;
b) Autorizaţie de deţinere a armei la domiciliu;

c) Autorizaţie de deţinere a armei albe la domiciliu;
d) Autorizaţie specială de deţinere a armei;
e) Autorizaţie de deţinere a armei de vânătoare, de tir sportiv şi a altei arme de acest tip.
Articolul 25.
Autorizaţia de cumpărare a armei de foc pentru persoane juridice
Dreptul de a obţine autorizaţie de cumpărare a armelor din categoria „B1”, „B4” şi „C”, în
conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, îl au următoarele persoane juridice:
a) Subiecţii licenţiaţi pentru prestarea serviciilor de securitate privată;
b) Subiecţii licenţiaţi pentru poligoanele de tragere pentru civili;
c) Administraţia portuară pentru scopurile securităţii portului;
d) Banca Albaniei în scopul securităţii interne;
e) Subiecţii care fac dovada că sunt colecţionari;
f) Persoanele juridice publice cărora li se recunoaşte dreptul de port armă prin lege specială.
Articolul 26.
Autorizaţia de cumpărare a armelor pentru persoane fizice
1. Dreptul de a obţine autorizaţie de cumpărare a armelor, în conformitate cu dispoziţiile
articolului 8 din prezenta lege, au persoanele fizice, după cum urmează:
a) Persoanele care fac dovadă că sunt colecţionari;
b) Persoanele cărora li se recunoaşte dreptul de deţinere a armelor prin lege specială;
c) Persoanele care îndeplinesc criteriile de obţinere a autorizaţiei, potrivit articolului 34
din prezenta lege;
d) Persoanele care datorită exercitării funcţiei publice sau unor împrejurări speciale sunt
expuse riscului pentru viaţa proprie şi care au drept la protecţie specială, potrivit
legislaţiei în vigoare;
2. Dreptul de a obţine autorizaţie de cumpărare a armei albe de categoria „D3” au
persoanele fizice care îndeplinesc criteriile de obţinere a autorizaţiei, potrivit articolului
34 din prezenta lege, exceptând cazul de clasificare sub litera „f”.
Articolul 27.
Autorizaţia de portul armei de foc în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu şi în afara
atribuţiilor
1. Autorizaţia de portul armei de foc în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu subînţelege
dreptul persoanei fizice da a purta armă în timpul orelor de program numai în mediul de
serviciu sau oficial.
2. Autorizaţia de portul armei de foc în afara atribuţiilor de serviciu subînţelege dreptul
persoanei fizice de a purta armă şi în afara locului de domiciliu, de muncă/de serviciu
fără a atinge dispoziţiile din alineatul 1 din acest articol.
3. În aceste cazuri, dreptul de folosire a armei se reglementează potrivit legii în vigoare;
4. În cazul armei de vânătoare sau de tir sportiv, autorizaţia subînţelege dreptul de portarmă
în afara atribuţiior de serviciu numai când titularul permisului posedă permis de
vânătoare sau permis de ţintaş profesionist.

Articolul 28.
Autorizaţia de deţinere a armei de foc la domiciliu
1. Autorizaţia de deţinere a armei de foc la domiciliu subînţelege dreptul de deţinere a armei
exclusiv în spaţiile declarate ca loc de domiciliu, cu limitarea totală a scoaterii în afara
acestuia.
2. În astfel de situaţii, dreptul de folosire a armei se reglementează potrivit legii în vigoare.
3. Emiterea autorizaţiei de deţinere a armei în spaţiile de locuit se efectuează după
verificarea tuturor regulilor de securitate pentru păstrarea armei de către organul de
poliţie competent.
4. Condiţiile şi regulile de securitate pentru păstrarea armei de foc la domiciliu se stabilesc
prin ordonanţă pe care o adoptă Consiliul de Miniştri.
Articolul 29.
Autorizaţia de deţinere a armei albe
Organul competent al poliţiei de stat emite autorizaţie de deţinere a armei albe la domiciliu
acelor subiecţi care îndeplinesc criteriile de obţinere a autorizaţiei, potrivit articolului 34 din
prezenta lege, exceptând cazul clasificării sub litera „f”.
Articolul 30.
Autorizaţia specială de port armă
1. Dreptul de obţinere a autorizaţiei speciale de port armă au persoanele fizice care datorită
exercitării funcţiilor publice şi a altor împrejurări personale, sunt expuse riscului pentru
viaţa proprie şi care au drept de protecţie specială, potrivit legislaţiei în vigoare.
2. Procedurile de evaluare a pericolului riscului pentru viaţă se definesc prin hotărâre a
Consiliului de Miniştri.
Articolul 31.
Autorizaţia de deţinere a armei de vânătoare, de tir sportiv şi a altei arme
Următorii subiecţi obţin de la organul de poliţie competent autorizaţie de port al armei de
vânătoare, de tir sportiv şi al altei arme care nu este armă de foc, dar care este supusă
dispoziţiilor din această lege, pentru care este necesară autorizaţia:
a) Subiecţii care se califică pentru portul de armă în conformitate cu dispoziţiile legale de
aplicare pentru vânătoare;
b) Subiecţii care practică profesional sau neprofesional tragerea de tir sau antrenamentul
tirului sportiv;
c) Subiecţii al căror drept de port al altei arme se reglementează prin dispoziţii legale.

Articolul 32.
Autorizaţia de folosire a armei în producţia scenică şi de armă de colecţie
1. Organul de poliţie competent emite autorizaţie de folosire a armelor în producţia
cinematografică şi scenică din categoriile „A”, „B”, „C” şi „D”, cu achitarea unei
recompense.
2. Transportul, securitatea fizică, precum şi folosirea armelor în activitatea de producţie
cinematografică şi teatrală se desfăşoară sub supravegherea personalului angajat al
poliţiei de stat.
3. Autorizaţia de armă de colecţie este emisă de către organul de poliţie competent
subiecţilor cunoscuţi pentru această destinaţie.
4. Pentru scopurile colecţionării, se permite posedarea a nu mai mult de două exemplare de
fiecare model de armă.
5. Autorizaţia de armă de colecţie se emite pe durată nedeterminată.
Articolul 33.
Autorizaţia de suplimentare a muniţiei
1. Organul de poliţie competent emite autorizaţie persoanelor care au capacităţi tehnice
pentru efectuarea suplimentării de către neprofesionişti a muniţiei pentru arma de
vânătoare.
2. Autorizaţia pentru această destinaţie are caracter nelimitat şi în baza aceleiaşi, se
stabileşte obiectivul în care se va efectua suplimentarea.
3. Persoana fizică care posedă autorizaţie pentru acest proces are dreptul de a cumpăra şi de
a deţine până la cinci kilograme de praf de puşcă pentru suplimentarea muniţiei pentru
arma de vânătoare.
4. Muniţia suplimentată pentru arma de vânătoare este prevăzută pentru folosirea de către
titularul autorizaţiei.
Articolul 34.
Criteriile de obţinere a autorizaţiei
1. În conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, pentru obţinerea oricărui tip de autorizaţie,
persoana trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) Să fie cetăţean albanez;
b) Să aibă împliniţi 25 de ani;
c) Să nu fie condamnată anterior prin horărâre judecătoarească rămasă definitivă pentru
săvârşirea cu intenţie a unor fapte penale;
d) Să nu aibă cazuri înregistrate de uz de forţă asupra lucrătorilor de poliţie,
funcţionarilor publici sau pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, de
răzbunare sau răzbunare prin vărsare de sânge;
e) Să fie aptă din punct de vedere fizic şi psihologic şi să nu fie consumator de narcotice
şi substanţe psihoactive, dovedit prin certificatul serviciului medical competent;
f) Să posede dovadă de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică pentru
folosirea armei;

g) Să nu fie dator la achitarea amenzilor administrative contravenţionale, care sunt
prevăzute de prezenta lege;
h) Să aibă credibilitate în sensul prezentei legi.
2. Procedurile, documentaţia şi termenele de examinare în scopul emiterii autorizaţiei se
stabilesc prin ordonanţă de ministru.
3. Autorizaţiile prevăzute de prezenta lege se emit pe o perioadă de cinci ani, cu excepţia
cazurilor în care este menţionat altfel.
4. Orice persoană are dreptul să posede armă de vânătoare, iar orice colecţionar, nu mai
mult de trei autorizaţii de acelaşi tip, respectiv, nu mai mult de cinci autorizaţii pentru
diferite tipuri de arme.
Articolul 35.
Certificatul medical
1. Oricine doreşte să procure/deţină armă trebuie să dovedească că este apt din punct de
vedere fizic şi psihic, iar aceasta se dovedeşte prin certificat medical periodic eliberat de
comisia medico-legală.
2. Certificatul medical are valabilitate de trei luni de la data eliberării şi se predă organului
de poliţie competent, împreună cu cererea de emitere sau prelungire a valabilităţii
autorizaţiei de procurare sau de deţinere a armei.
3. În sensul prezentei legi, orice instituţie medicală care face dovada unei tulburări a
sănătăţii psihice a oricărui cetăţean care declară sau anunţă că este proprietarul armei de
foc, este obligată să înştiinţeze imediat organul de poliţie competent.
4. Persoanele care administrează poligoanele de tragere, care constată/suspectează că un
cetăţean posesor de armă se comportă anormal sau suspect, sau dovedeşte anomalii fizice
şi/sau anomalii psihice sunt obligate să înştiinţeze imediat organul de poliţie competent.
5. Tipurile de control şi conţinutul examenului medical se stabilesc prin ordonanţă comună
a ministrului şi ministrului apărării.
Articolul 36.
Comisiile de emitere a permiselor, autorizaţiilor
1. Pe lângă poliţia de stat se formează şi funcţionează următoarele comisii de emitere a
permiselor şi autorizaţiilor privind operaţiunile legale cu arme:
a) Comisia centrală;
b) Comisii locale.
2. Componenţa, obligaţiile şi modul de funcţionare a acestor comisii se stabilesc prin ordin
al ministrului.
Articolul 37.
Exceptarea de la obligaţiile definite prin autorizaţie
În conformitate cu prezenta lege, persoana care posedă una din autorizaţiile emise de poliţie este
exceptată de la obligaţiile definite prin această autorizaţie şi are dreptul să poarte armă în afara
locului de domiciliu, numai în următoarele cazuri:
a) În scopul exercitării atribuţiilor titularului autorizaţiei;

b) Pentru practicarea vânătorii în timpul sezonului de vânătoare;
c) Pentru exersarea tragerii de tir, după emiterea autorizaţiei la zi de către poliţie;
d) Pentru scopurile reparării tehnice la subiecţi autorizaţi pentru această destinaţie, potrivit
legilaţiei în vigoare
Articolul 38.
Emiterea autorizaţiei
Cererea pentru emiterea autorizaţiei de procurare şi deţinere a armei, din categoriile „B”, „C” şi
„D”, potrivit prezentei legi, se aprobă prin act adinistrativ.
Articolul 39.
Înstrăinarea în condiţiile uzului personal
1. Activităţile cu privire la înstrăinarea sau transferul altor drepturi asupra armei de
vânătoare sau de tir în proprietate privată, care se desfăşoară în interiorul ţării, sau asupra
armei provenite din import/export, pe motivul uzului personal de către subiect, nu se
desfăşoară în baza permisului. În orice procedură juridică de acest fel, organul de poliţie
competent emite autorizaţie specială persoanei fizice.
2. Activităţile cu privire la înstrăinarea sau transferul altor drepturi asupra armei de
vânătoare sau de tir, care se desfăşoară în interiorul ţării, pe motivul uzului personal de
către subiect, nu se desfăşoară în baza permisului. În orice procedură juridică de acest fel,
organul de poliţie competent emite autorizaţie specială persoanei juridice.
3. Persoanele care au obţinut sau au pierdut dreptul de folosire sau alt drept cu privire la
armă, prevăzut de alineatele 1. şi 2. din acest articol, în termen de zece zile de la data
pierderii sau posedării de fapt a armei, trebuie să anunţe organul de poliţie competent
pentru a se efectua înregistrarea armei.
Articolul 40.
Deţinerea armei de către organele străine
1. Dreptul de a obţine autorizaţie de deţinere a armei, în baza contractelor internaţionale şi a
principiilor reciprocităţii, au şi organele străine, după cum urmează:
a) Diplomaţii străini, oficialii consulatelor şi persoanele străine cu funcţii echivalente;
b) Personalul misiunilor militare străine staţionate pe teritoriul Republicii Albania;
c) Persoanele care au obligaţia să protejeze mijloacele de transport aerian şi maritim;
d) Diferite misiuni poliţieneşti şi militare acreditate în Republica Albania, pentru
necesităţile de prestare a serviciilor de securitate personală sau de securitate a
obiectivelor acestora (sediilor), pe care le oferă apartenenţii poliţiilor sau pazei
acestora;
e) Cetăţenii străini care vin în Republica Albania în scopul practicării sporturilor de tir şi
vânătorii, în conformitate cu acordurile interstatale reciproce;
f) Alţi subiecţi al căror drept de deţinere a armei se reglementează prin acord
internaţional sau dispoziţii legale;

g) Personalul pentru securitatea obiectivelor, personalul reprezentanţelor diplomatice,
cetăţenii albanezi angajaţi pe bază de contract la aceste organe, care îndeplinesc
condiţiile cu privire la deţinerea armelor în conformitate cu prezenta lege.
2. Autorizaţia pentru persoanele menţionate la punctul 1 din acest articol conţine anumite
date cu privire la armă şi persoana pentru care se emite autorizaţia.
3. Pentru scoaterea armei de pe teritoriul ţării şi introducerea armei în ţară, precum şi pentru
transportul în interiorul ţării, subiecţilor menţionaţi la punctul 1 din acest articol li se
emite autorizaţie care poate să aibă formă de act administrativ unic, care se emite
împreună cu autorizaţia de deţinere a armei.
Articolul 41.
Răspunderea pentru păstrare, folosire şi raportare
1. Potrivit dispoziţiilor din prezenta lege, din Codul Civil sau Codul Penal, persoana care
posedă armă de orice tip cu autorizaţie îşi asumă răspunderea în cazul folosirii armei de
terţi.
2. Persoana care posedă armă de orice tip este obligată să aplice regulile de securitate fizică
a armei la locul de muncă, la domiciliu şi în timpul transportului;
3. Se interzice folosirea armei în afara locaţiei desemnate pentru aplicare. Folosirea armei
de foc se permite numai pe poligoanele de tragere sau în locurile prevăzute pentru această
destinaţie, cu întreprinderea de măsuri de securitate;
4. Persoanele fizice care în baza prezentei legi au dreptul să deţină armă nu au voie să
poarte armă de foc la adunări, manifestări, evenimente culturale, sportive şi religioase, în
locuri publice şi în afara orelor sale de program;
5. Proprietarii armei şi muniţiei cu autorizaţie, la fiecare şase luni depun raport organului
competent pentru emiterea autorizaţiei, cu privire la starea tehnică a armei şi alte
împrejurări care se referă la procesul de deţinere a armei. Întrucât arma este folosită în
cadrul locaţiei desemnate, raportarea amintită se face periodic, dar nu mai mult de trei
luni după folosire.
Articolul 42.
Încetarea dreptului de deţinere a armei
1. Când persoanele care sunt titularii autorizaţiei, potrivit prezentei legi, sunt destituite din
funcţie sau când încetează să fie valabile împrejurările în baza cărora au fost obţinute
autorizaţiile, încetează automat valabilitatea dreptului de deţinere a armei. Acele persoane
sunt obligate, în termen de trei zile, să predea arma organului de poliţie competent;
2. Organul de poliţie competent, care este obligat să administreze arma predată, potrivit
dispoziţiilor din prezenta lege, reţine arma:
a) Până la o nouă emitere a autorizaţie proprietarului armei;
b) Până când se confirmă transferul armei de la o persoană asupra altei persoane care
posedă autorizaţie în conformitate cu legea.

Articolul 43.
Tratarea armei ca dovadă materială
1. Orice armă de foc care este o dovadă materială şi care este parte a procesului de urmărire
preliminară sau a procesului penal, sau pentru care este adoptată o hotărâre rămasă
definitivă, se supune regimului de disponibilitate a dovezilor materiale, potrivit
principiilor generale din Codul de procedură penală.
2. Regulile detaliate şi procedurile de tratare a armei ca dovadă materială se stabilesc prin
ordonanţă comună a ministrului, ministrului apărării şi procurorului;
3. Organului pentru aplicarea legii îi este interzis să folosească arma de foc care serveşte ca
dovadă materială, care este ridicată sau confiscată prin hotărâre judecătorească rămasă
definitivă.
Articolul 44.
Punerea la dispoziţie a armei
1. Când se adoptă decizia de confiscare a autorizaţiei emise pentru armă, persoanei i se dă
dreptul de înstrăinare în termen de şase luni de la data primirii deciziei.
2. După expirarea acestui termen, organul de poliţie competent trimite hotărâre executorie
privind confiscarea autorizaţiei de deţinere a armei executorilor hotărârii, care execură
înstrăinarea armei pe calea procedurii de licitaţie publică.
3. Procedurile şi regulile privind punerea la dispoziţie a armei în caz de declarare a
decesului, de încetare legală a activităţii, pentru necesităţi de investigare, în caz de
pierdere a armei, furt sau furtul documentului/autorizaţiei se reglementează prin hotărâre
a Consiliuli de Miniştri.
Articolul 45.
Arma de colecţie
1. În funcţie de dispoziţiile legale în vigoare privind moştenirea culturală, arma de colecţie
poate să facă obiectul moştenirii culturale materiale mobile.
2. Nu este permis să se ţină armă de foc total sau parţial dezactivată cu ţeavă ghintuită din
categoriile „A”, „B” şi „C”, care nu face obiectul legii privind moştenirea culturală. În
cazul armei care nu este dezactivată, se emite autorizaţie de către organul de poliţie
competent, în timp ce în cazul armei dezactivate, se efectuează numai înregistrarea armei.
3. Arma de colecţie se păstrează în muzee sau în anumite spaţii de către persoane fizice şi
juridice care sunt şi proprietare, cu dreptul la muniţie de şcoală dezactivată.
4. Proprietarii armelor din muzee publice şi private sunt obligaţi ca, la 30 de zile după
intrarea în vigoare a prezentei legi, să trimită organului de poliţie competent lista armelor
de colecţie din proprietatea sau sub tutela sa, sau a armelor pe care intenţionează să le
adauge la colecţie în următoarea perioadă.
5. Pentru arma de colecţie, inclusiv şi obiectele de moştenire culturală, organul de poliţie
competent emite autorizaţie corespunzătoare instituţiei sau persoanei care se ocupă cu
păstrarea acestora.

6. Administrarea armei de colecţie, care face obiectul moştenirii culturale de asemenea,
trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind patrimoniul cultural
mobil.
7. Regulile dataliate şi procedurile de declarare, păstrare, înregistrare şi dezactivare a armei
de colecţie se reglementează prin hotărâre a Consiliului de Miniştri.
Articolul 46.
Colectarea datelor personale
1. Organele competente pentru aplicarea prezentei legi pot să colecteze date personale de la
alţi subiecţi publici şi privaţi sau instituţii, în cazul în care dispunerea de date
corespunzătoare este necesară pentru emiterea permisului şi autorizaţiei prevăzute de
prezenta lege.
2. Aceleaşi date pot fi colectate şi fără acordul subiectului la care se referă data, în cazul
examinării împrejurărilor în scopul confiscării permisului/autorizaţiei sau în cazul în care
datele declarate iniţial nu sunt exacte.
3. Pe durata colectării, administrării şi prelucrării datelor se aplică dispoziţiile în vigoare
privind protecţia datelor personale.
4. Organele competente pentru aplicarea prezentei legi, care ajung la date personale pe
durata exercitării funcţiei sale, sunt obligate să păstreze secretul şi siguranţa datelor şi
după încetarea exercitării funcţiei. Aceste date nu se pot publica, cu excepţia cazurilor
prevăzute de prezenta lege.
Articolul 47.
Evidenţa datelor privid armele
1. Direcţia Generală de Poliţie aplică dispoziţiile în vigoare pentru bazele de date ale
statului cu privire la arme, permise, autorizaţii, cumpărători, proprietari şi foşti proprietari
ai armelor.
2. Persoanele fizice şi juridice, care sunt licenţiate potrivit dispoziţiilor prezentei legi, ţin
evidenţa corectă şi detaliată, în formă scrisă şi electronică, cu privire la toate operaţiunile
permise şi efectuate în legătură cu armele.
Articolul 48.
Taxele
1. Depunerea cererii de eliberare a permisului sau autorizaţiei, potrivit dispoziţiilor speciale
din prezenta lege, se face cu plata taxei pentru serviciul administrativ şi a taxei anuale
pentru deţinerea armei.
2. În cazul emiterii permisului sau autorizaţiei, un anumit subiect plăteşte şi taxă pentru
permis/autorizaţie în termenul stabilit de către organul competent pentru emiterea actelor.
Neachitarea taxei are drept consecinţă anularea documentului, potrivit dispoziţiilor din
prezenta lege.
3. Măsurile, criteriile şi procedurile de taxe se definesc prin ordonanţă comună a ministrului
şi ministrului finanţelor.

CAPITOLUL V
SANCŢIUNI
Articolul 49.
Tipurile de sancţiuni
1. În sensul prezentei legi, pentru contravenţiile constatate se pronunţă următoarele
sancţiuni:
a) Suspendarea permisului şi autorizaţiei;
b) Confiscarea permisului şi autorizaţiei.
2. Sancţiunile pentru operaţiunile calificate cu privire la arme le aplică comisiile competente
ale poliţiei, potrivit competenţelor şi atribuţiilor.
Articolul 50.
Suspendarea permisului
1. De regulă, înainte de adoptarea hotărârii de suspendare a permisului, organul de poliţie
competent dă ordin de îndeplinire a tuturor condiţiilor şi de corectare a contravenţiei, în
termen de 30 de zile, fără suspendare sau după suspendare pe o anumită perioadă
acceptabilă, până la aplicarea ordinului de îndeplinire a condiţiilor, respectiv, până la
corectarea contravenţiei. Această dispoziţie nu se aplică în cazurile menţionate în
alineatele „b” şi „c” din articolul 51 din prezenta lege, pentru care confiscarea licenţei se
efectuează automat.
2. Fără a se atinge aplicarea procedurilor preliminare, prevăzute la alineatul 1 din acest
articol, suspendarea se aplică în următoarele cazuri:
a) Când proprietarul nu respectă criteriile permisuui, prevăzute de prezenta lege şi actele
normative care reies din lege;
b) Când se constată că proprietarul, cu prilejul trimiterii documentaţiei, a trimis date
inexate sau false;
c) La cererea proprietarului că renunţă la permis;
d) Când proprietarul nu îndeplineşte, potrivit legii, obligaţia de achitare a amenzii care ia fost pronunţată ca măsură administrativă.
3. Organul competent retrage ordinul de suspendare când se apreciază că proprietarul a
îndeplinit toate condiţiile, în funcţie de caz.
Articolul 51.
Confiscarea permisului
Organul de poliţie competent confiscă permisele în următoarele cazuri:
a) Când împrejurările sunt astfel că nu există posibilităţi pentru o nouă îndeplinire a tuturor
condiţiilor sau pentru corectarea depăşirii atribuţiilor de către proprietar, în orice termen
care se consideră justificat;
b) În cazul în care ordinul nu s-a executat în termen acceptabil de suspendare;
c) În cazul unor scăpări grave din partea proprietarului şi/sau când contravenţia a provocat
pagubă interesului public, pe care îl garantează funcţia relevantă sau legislaţia în vigoare.

Articolul 52.
Suspendarea autorizaţiei
1. Organul de poliţie competent are dreptul să suspende autorizaţia de deţinere a armei în
următoarele cazuri:
a) Când nu se respectă regurile de deţinere, siguranţă şi folosire a armei;
b) Când arma se poate folosi pentru săvârşirea unei fapte penale;
c) Proprietarul încetează să îndeplinească criteriile de posedare a autorizaţiei;
d) Din cauza altor împrejurări care periclitează dreptul proprietarului de a reţine acel
statut;
e) Când se efectuează urmărire în legătură cu proprietarul sau arma;
2. Suspendarea autorizaţiei de deţinere a armei se face în baza deciziei, în termen de 30 de
zile de la data la care s-a constatat contravenţia, cu excepţia cazurilor în care termenul
este legat de emiterea oricărui act al unei alte instituţii.
Articolul 53.
Confiscarea autorizaţiei de deţinere a armei
1. În conformitate cu prezenta lege, confiscarea autorizaţiei de deţinere a armei se face în
următoarele cazuri:
a) Când nu se respectă cerinţele în termenele prevăzute pentru suspendare;
b) În cazul schimbării criteriilor generale de aprobare a autorizaţiei, potrivit legii în
vigoare;
c) Din cauza împrejurărilor care influenţează asupra dreptului proprietarului de a reţine
acel statut.
2. Permisul se poate confisca şi fără aplicarea anterioară a măsurii de suspendare, în cazul
unei contravenţii evidente, cu consecinţe grave.
Articolul 54.
Plângerea administrativă
1. Împotriva actelor de suspendare şi confiscare a permisului se poate depune plângere, în
termen de 30 de zile de la data obţinerii înştiinţării de către Direcţia Generală de Poliţie.
2. Împotriva actelor de suspendare şi confiscare a permisului se poate depune plângere, în
termen de 30 de zile de la data obţinerii înştiinţării de către Administraţia de Poliţie.
3. Examinarea plângerii se desfăşoară potrivit regulilor generale care sunt prevăzute de
Legea privind procedura administrativă.
Articolul 55.
Plângerea penală
Împotriva hotărârii organelor competente, prevăzute de articolul 54 din prezenta lege, se poate
depune plângere şi la Tribunalul Administrativ, în baza dispoziţiilor legale din Legea nr.
49/2012, „Privind organizarea şi funcţionarea tribunalelor administrative şi rezolvarea
contencioaselor administative”.

CAPITOLUL VI
SANCŢIUNI ADMINISTRATIVE
Articolul 56.
Sancţiuni administrative
1. Persoanele fizice şi juridice care procedează contrar dispoziţiilor din prezenta lege şi ale
altor acte normative cu privire la aplicarea prezentei legi, atunci când faptele lor nu
conţin elemente ale faptelor penale, răspund pentru contravenţie administrativă.
2. Persoanele juridice se amendează cu amendă de la 30.000 (trei zeci de mii) la 100.00 (o
sută de mii) lek, iar persoanele fizice cu amendă de la 15.000 (cincisprezece mii) la
80.000 (optzeci de mii) lek în cazurile în care:
a) Deţin şi folosesc arme contrar scopului specificat în autorizaţia emisă de poliţie şi de
agenţia pentru aplicarea legii;
b) Nu se prezintă personal la sediile organului de poliţie competent în termenul prevăzut
pentru înregistrarea armei procurate, a armei de colecţie;
c) Încalcă regulile stabilite pentru securitatea fizică a armelor la domiciliu, la locul de
muncă şi în timpul transportului;
d) Încalcă regulile cu privire la purtarea evidenţei, predarea, păstrarea armelor în cazul
oferirii dovezilor materiale;
e) Încalcă regulile prevăzute în cazul dispariţiei, pierderii, furtului armei sau
documentului care fac dovada dreptului de proprietate;
f) Nu se prezintă personal să anunţe schimbarea domicilului şi nu efectuează predarea
armei de foc organului de poliţie competent;
g) Nu se prezintă personal în scopul predării armei, în cazul încetării dreptului de
deţinere în continuare a armei;
h) După decesul proprietarului armei, membrii familiei nu respectă regulile cu privire la
punerea la dispoziţie a armei;
i) Nu efectuează sau desfăşoară cu scăpări înregistrarea/evidenţa armei şi a operaţiunilor
aferente;
j) Nu trimit organului competent date relevante necesare pentru emiterea sau
confiscarea permisului/autorizaţiei privind subiectul la care se referă acele date;
3. Pentru sancţiunile de la punctele „a”, „f” şi „h” din acest alineat, persoana se
sancţionează, de aesmenea, şi prin măsura complementară de confiscare a armei.
4. Cu amendă de la 100.000 (o sută de mii) la 200.000 (două sute de mii) lek se
sancţionează persoana fizică sau juridică, care:
a) Încalcă regulile cu privire la vânzarea sau schimbarea armei de foc;
b) Nu începe desfăşurarea operaţiunii licenţiate în termenul prevăzut, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare;
c) Fără permisul organului competent, readuce în stare de funcţionare arma anterior
dezactivată sau încalcă alte dispoziţii legale în vigoare cu privire la tratarea armei
dezactivate;
d) Transportă arma contrar dispoziţiilor legale în vigoare, nu întreprinde măsurile legale
de siguranţă, prevăzute în timpul transportului.

Pentru contravenţiile săvârşite de la punctul 4 din prezentul articol, organul competent, în
raport cu gradul culpei, pe lângă amenda principală, pronunţă şi măsuri complementare,
cum sunt interzicerea exercitării unei anumite activităţi pe o perioadă de la un an la trei
ani, şi confiscarea armei.
5. Cu amendă de la 50.000 (cincizeci de mii) la 100.000 (o sută de mii) lek se sancţionează
persoana fizică şi juridică, care:
a) Nu respectă condiţiile sau cerinţele de aplicare pentru activitatea juridică cu privire la
arme;
b) Nu înştiinţează, nu raportează şi nu depune aplicaţii la organul competent, în
conformitate cu obligaţiile care reies din legea în vigoare;
c) Împiedică şi nu întreprinde măsurile necesare pentru a permite efectuarea inspecţiei
de către organul competent, pentru operaţiunea pe care o desfăşoară în calitate de
subiect cu permis/autorizaţie;
d) Încalcă condiţiile şi cerinţele privind desfăşurarea operaţiunii licenţiate/autorizate;
e) Încalcă anumite reguli privind asigurarea instruirii teoretice şi practice a persoanelor
fizice care au depus cerere de obţinere a autorizaţiei de deţinere a armei;
f) Încalcă anumite reguli privind comerţul interior de arme sau în timpul exportului şi
importului de arme supuse dispoziţiilor prezentei legi;
g) Încalcă anumite reguli privind deţinerea, asigurarea, folosirea armelor pe poligoanele
de tragere licenţiate, pe poligoanele de tir, de vânătoare.
Pentru contravenţiile amintite din acest punct, în conformitate cu riscul şi consecinţele
care reies din sancţiuni, persoana poate să fie sancţionată, în funcţie de caz, şi cu măsuri
complementare, cum sunt interzicerea exercitării unei anumite activităţi, pe o perioadă de
la şase luni la doi ani, şi confiscarea armei.
6. Organul de poliţie competent constată şi examinează contravenţiile administrative în
conformitate cu criteriile şi procedurile relevante, potrivit Legii nr. 10279 din 20.05.2010.
„Privind contravenţiile administrative”.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Articolul 57.
Dispoziţii tranzitorii
1. La optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, permisele şi alte acte
administrative care conferă dreptul la armă, emise în baza criteriilor, formelor şi
procedurilor care nu sunt în conformitate cu noua Lege privind regimul armelor şi actele
normative, care reies din prezenta lege, îşi pierd efectul juridic prin hotărârea organului
competent. Înainte de expirarea acestui termen, subiecţii interesaţi pentru reînnoirea
actelor administrative anterioare depun cerere de emitere de noi acte, potrivit dispoziţiilor
din prezenta lege. Noul act care se emite este valabil până la expirarea termenului actului
precedent şi se emite fără achitarea obligaţiilor financiare definite prin prezenta lege.
2. În termen de un an de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, proprietarii armelor,
precum şi muzeele private şi publice, care dispun de arme înainte de intrarea în vigoare a
prezentei legi, predau organului de poliţie competent lista armelor de colecţie care se află

în posesia acestora sau care le-au fost încredinţate spre păstrare, sau pe care intenţionează
să le aibă în colecţie în următoarea perioadă.
3. În termen de un an de zile da la intrarea în vigoare a prezentei legi, toţi subiecţii care se
ocupă cu comerţul de arme albe trebuie să se anunţe, să înregistreze sau să depună cerere
de obţinere a actului administrativ corespunzător la organul de poliţie competent
teritorial.
Articolul 58.
Adoptarea actelor normative
1. Consiliul de Miniştri se obligă ca în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, să adopte acte normative pentru aplicarea articolelor: 9., alineatele 7.,10.,
alineatele 3., 14., sub litera „d”, 15., alineatele 3., 16., alineatele 3., 17., alineatele 4., 19.,
alineatele 3., 28., alineatele 4., 30., alineatele 2., 44., alineatele 3., i 45., alineatul 7., din
prezenta lege.
2. Se obligă ministrul competent pentru ordine publică şi securitate naţională ca în termen
de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să adopte acte normative pentru
aplicarea articolelor: 11. alineatele 2, 18., alineatele 4., 20., alineatele 2., 22., sub literea
„f”, 34., alineatele 2. şi 36., alineatul 2., din prezenta lege.
3. Se obligă ministrul competent pentru ordine publică şi securitate naţională şi ministrul
sănătăţii ca în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să adopte
ordonanţă pentru aplicarea articolului 35, alineatul 5. din prezenta lege.
4. Se obligă ministrul competent pentru ordine publică şi securitate naţională, ministrul
apărării şi procuratura ca în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
să adopte ordonanţă pentru aplicarea articolului 43, alineatul 2. din prezenta lege.
5. Se obligă ministrul competent pentru ordine publică şi securitate naţională, ministrul
finanţelor ca în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să adopte
ordonanţă pentru aplicarea articolului 48, alineatul 3. din prezenta lege.
Articolul 59.
Scoaterea din vigoare
Se scoate din vigoare „Legea privind regimul armelor” nr.99/2013.
Articolul 60.
Intrarea în vigoare
Prezenta lege intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
Adoptată la data de 10.07.2014.
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