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LEGE 

                      PRIVIND PRODUCEREA ARMAMENTULUI ŞI ECHIPAMENTELOR 

MILITARE 

I – PREVEDERI DE BAZĂ 

Art. 1 

Prin prezenta lege se reglementează producerea şi repararea armamentului şi 
echipamentelor militare ca activitate de interes de obşte, precum şi alte chestiuni 
semnificative pentru producerea şi repararea armamentului şi echipamentelor militare (în 
continuare: NVO). 

Art. 2 

În sensul prezentei legi, expresiile folosite au următoarele semnificaţii: 

- “ Armament şi echipamente militare” – arme letale şi mijloace tehnice, şi mijloace şi 
piese componente destinate pentru dotare, uz, manipulare, păstrare, depozitare, 
întreţinere şi monitorizare a armelor  letale şi mijloacelor tehnice, din poziţia celei mai 
recente “Liste comune de echipamente  militare cuprinsă prin Regulile privind Codul de 
conduită al Uniunii Europene privind exporturile armelor” publicată  în “Monitorul oficial 
BiH”, nr. 9/03. 

- “Producere  NVO” – activitate care cuprinde  crearea design-ului noilor mijloace şi 
sisteme NVO, dezvoltarea prototipurilor, proiectarea şi fabricarea de miniserii şi serii NVO, 
cercetarea şi dezvoltarea NVO şi tehnologii pentru producerea de prototipuri NVO , 
standardizarea militară, verificarea NVO, sisteme de asigurare calitate NVO, controlul 
calităţii NVO,  dotarea capacităţilor de producţie NVO, fabricarea NVO, modernizarea şi 
remont NVO în pace, precum şi pregătirea pentru fabricare şi remont NVO  în condiţii de 
pericol iminent de război,   in situaţii de război sau situaţii de urgenţă. 

- “ Remont NVO”-  este întreţinerea planificată,  mentenanţa conformităţii şi  
eliminarea defectelor,  executarea, înlocuirea şi completarea pieselor prin remont mediu 
sau general, revizie sau modificare precum şi recepţia de calitate a mijloacelor reparate de 
armament şi echipamente militare.  

Art.  3. 

Activitatea de producere şi remont NVO  pot desfasura  persoanele juridice care în 
prealabil pentru această activitate obţin  autorizatie de la Ministerul Comerţului Exterior şi 
Relaţiilor Economice  BiH,  şi anume, acele persoane juridice care au obtinut avizul 
guvernului entităţii şi care sunt înregistrate ca persoane juridice  pentru producere şi 
remont NVO, iar în baza perfomanţelor şi capacităţilor  de producţie NVO  pentru 
necesităţile forţelor armate BiH sau  export. 



Producerea, prelucrarea şi încorporarea  materiei “B”,  pot realiza doar persoanele juridice 
de la alin. 1 din prezentul articol. 

Sub materia “B”  se subînţeleg explozive şi materiale pirotehnice,  cum sunt: 

 Explozive: fiecare mijloc exploziv inclusive explozivele de mare putere de 
distrugere, TNT, DNT I RDX, combustibile  explozivereduse, motoare de rachete şi 
amplificatori, detonatori, capse, capsule iniţiale,  şi  fitiluri, mijloace iniţiale, inclusiv şi praful 
de puşcă, capse pentru grenade şi toate alte tipuri de proiectile, mine şi bombe. 

- Materiale pirotehnice, amestec de chimice care se aprind, reacţionează egzotermic 
şi produc lumină, căldură, sunet sau gaz, dar dat fiind că timpul de ardere  este cunoscut 
se poate  

- folosi şi pentru încetinarea lanţului de foc. Combustibilele de acţionare nu aparţin 
mijloacelor pirotehnice.   

Art.  4. 

Persoanele juridice de la alin. 1 din  art. 3  al prezentei legi ( în continuare: finalişti ) sunt 
autorizate prin contract de cooperare  să transfere aupra cooperanţilor o parte din 
atribuţiile lor privind producerea mijloacelor NVO, fapt despre care sunt datoare să 
informeze Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Economice  BiH, în termen de şapte 
zile de la semnarea contractului.   

În timpul duratei contractului de cooperarea finaliştii au dreptul şi obligaţia de exercitare a 
controlului asupra aplicării prezentei legi la cooperanţi. 

Art.  5. 

Producerea mijloacelor NVO şi  remontul acestora sunt bazate pe contracte de export, 
respectiv contracte de import, contracte cu instituţii corespunzătoare din BiH pentru 
necesităţile forţelor armate şi  contracte reciproce ale persoanelor juridice din art. 4 al 
prezentei legi. 

Persoanele juridice din art. 4 alin. 1 al prezentei legi, sunt datoare să ţină evidenţa privind 
consumul de materii “B”, consumul pe produse şi semiproduse, planuri de producţie NVO, 
livrări şi alte evidenţe care sunt esenţiale pentru controlul producţiei NVO.  

II –  REGISTRUL CENTRAL 

Art.  6 

Despre persoanele juridice cărora în prealabil este  eliberată autorizaţia pentru producere 
NVO se ţine evidenţa  la Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Economice  BiH,  cu al 
cărui aviz persoana juridică care se ocupă cu producerea  NVO  poate schimba sau 
complete activitatea,  modifica  statutar forma de organizare sau înceta activitatea 
respectiva. 

 Pentru obţinerea avizului de la alin. 1 din prezentul articol, solicitantul trebuie in prealabil 
să obţină avizul guvernului entităţii.  



Modul ţinerii evidenţei este  stabilit prin instrucţiunea emisă de Ministerul Comerţului 
Exterior şi Relaţiilor Economice  BiH.  

Art.  7 

La cererea de eliberare a autorizaţiei pentru producerea NVO, persoana juridică trebuie să 
ataşeze: 

1. Avizul guvernului entităţii; 

2. Actul constitutiv al persoanei juridice; 

3. Statutul persoanei juridice. 

Persoanele juridice autorizate conform reglementărilor  din trecut pentru producere şi 
remont NVO, sunt datoare ca prin intrarea în vigoare a prezentei legi,  să efectueze 
înregistrarea la Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Economice  al BiH, cu 
prezentarea documentelor de la alin. 1 din prezentul articol, şi  extrasului din registrul 
judiciar.  

Art.  8 

Ministerul Comerţului Exterior si Relatiilor Economice BiH este dator, în termen de 30 zile 
de la data depunerii cererii, să  emita decizie de eliberare a autorizaţiei pentru producerea 
NVO, respectiv decizie de respingere cererii.  

Decizia de la alin.  1 din prezentul articol este definitivă.   

Art.  9 

Persoana juridică care se ocupă cu producerea  NVO sau participă în producerea şi 
remontul NVO, este datoare să le păstreze şi întreţină astfel încât să prevină dispariţia sau 
deteriorarea NVO.   

Persoana juridică care produce NVO stabileşte şi elaborează planul de organizare şi  
implementare a măsurilor de securitate şi protecţia  datelor relaţionate la capacităţile de 
producţie, planuri de producţie, documentaţie tehnică pentru producţie, obiective pentru 
producţie, păstrare şi remont NVO.  

III – PROTECŢIA DE SECURITATE,MONITORIZAREA ŞI INSPECŢIA MONITORIZĂRII 

Art.  10. 

Securitata şi protecţia în domeniul  de producţie şi remont  NVO  cuprinde măsurile şi 
procedurile de asigurare şi protecţie a  persoanelor, obiectivelor, datelor şi mijloacelor de 
producţie în domeniul producţiei  NVO, accesoriilor şi instalaţiilor speciale, documentaţiiilor 
precum şi securitatea şi protecţia circulaţiei şi depozitării NVO, cercetarii şi dezvoltarii 
NVO, informaţiilor tehnologice, relaţiilor comerciale şi  financiare faţă de străinătate în 
domeniul  producţiei NVO.  

Protecţia de securitate din alineatul precedent cuprinde măsurile de securitate şi 
procedurile de protecţie fizică şi asigurarea precum şi aplicarea măsurilor  de securitate 



pentru protecţia datelor confidenţiale, proiectelor de dezvoltare, documentaţiei, informaţiilor 
tehnologice ş.a. de eventuale cercetări de informare, precum şi aplicarea măsurilor pentru 
protecţia muncii, securitatea anti-incendiară şi anti-explozivă.  

Persoanele juridice, cu atribuţii în dezvoltare, producere şi remont  NVO,  sunt obligate cu 
privire la dispariţia fiecărui armament şi echipament militar sau pieselor conexe,  să anunte 
Ministerul Securităţii şi ministerul competent al entităţii,  

Securitatea şi protecţia în domeniul  producţiei NVO, se planifică, organizează şi exercită 
conform reglementărilor in domeniul apărării şi securităţii în BiH şi entităţi. 

Art.  11. 

Monitorizarea de inspecţie a aplicării prezentei legi se efectuează de catre Ministerul 
Comertului Exterior şi Relaţiilor Economice BiH, iar monitorizarea permanenta, de catre 
ministerul industriei entităţii. 

Prin monitorizarea de la alin. 1 din prezentul articol  se stabileşte dacă producerea şi 
remontul NVO  se execută în conformitate cu prevederile prezentei legi şi  actele 
normative emise pentru aplicarea prezentei legi.   

Ministerul industriei entităţii are obligaţia să depuna rapoarte trimiestriale privind 
monitorizarea efectuată la Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Economice BiH. 
Modul de exercitare a monitorizarii şi raportarii se va stabili prin Instrucţiunea emisă de 
Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Economice BiH.    Prin Instrucţiune specială se 
va reglementa şi modul, procedurile şi periodicitatea monitorizării de inspecţie.   

Persoana juridică care se ocupă cu producere şi remont NVO este datoare să  facă 
posibilă persoanei abilitate  exercitarea monitorizării. 

IV- RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI  PENTRU PRODUCERE NVO 

Art.  12. 

Retragerea autorizaţie pentru producere  NVO  intervine în următoarele cazuri, şi anume:   

1. dacă autorizaţia este eliberată în baza datelor false;  

1. când persoana juridică nu  desfăşoară activitatea economica  în conformitate cu 
prezenta lege şi actele normative pentru aplicarea prezentei legi, iar în termenul acordat 
ulterior nu înlătură insuficienţele remarcate.   

1. face imposibilă exercitarea inspecţiei/monitorizării. 

Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Eocnomice BiH, în baza rapoartelor şi   

propunerilor, emite decizie de retragere a autorizaţiei de la alin. 1 din prezentul articol. 
Decizia de la alin. 1 din prezentul articol este definitivă. . 

 

 



V – PREVEDERI DE SANCŢIONARE 

Art. 13. 

1. Cu amendă de la 50.000 KM până la 150.000 KM se va pedepsi pentru contravenţie 
persoana juridică care: 

a) organizează producerea şi remontul  NVO contrar prevederilor din art. 3 alin. 1 al 
prezentei legi; 

b) de la organul competent pentru eliberarea autorizaţiei  pentru producerea  NVO  
obţine autorizaţia în baza datelor false  şi în baza autorizaţiei respective organizează 
producţia şi remont NVO. 

1. Persoana responsabilă la persoana juridică  se va pedepsi pentru contravenţie de la 
alin. 1  din prezentul articol cu amenda de la 10.000 KM până la  20.000 KM. 

1. Persoana fizică se va pedepsi pentru contravenţie de la alin 1 din prezentul articol, cu 
amendă de la 5.000 KM până la 10.000 KM sau cu închisoare  până la  60 zile. 

VI – PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE 

Art.  14. 

În caz de război şi pericol iminent de război Preşedinţia BiH, la propunerea  Consiliului de 
miniştrii BiH va delibera hotărâri speciale privind producerea armamentului.   

Art.  15 

Toate actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi se vor emite în termen de 
60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.   

Toate activităţile care nu sunt cuprinse prin art.  6, 7, 8, 12 şi 13 din prezenta lege se vor 
reglementa prin reglementările entităţilor.   

Entităţile sunt datoare  să armonizeze reglementările lor cu prevederile prezentei legi, în 
termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art.  16 

Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Economice BiH, un an de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, este obligat sa efectueze monitorizarea de inspecţie a tuturor 
persoanelor juridice înregistrate din art.  4 al prezentei legi. 

  



Art.  17 

Prezenta lege intră în vigoare la cincisprezece zile de la data publicării în “Monitorul ofical 
BiH”, dar se va publica în monitoarele oficiale ale entităţilor şi Districtului Brčko BiH. 
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dr. Nikola Špirić,s.s.                                                                     Mustafa Pamuk,s.s. 
Publicat în  „Monitorul oficial BiH“ nr. 9/04 din  29 martie 2004 
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