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În baza art.  IV. 4. a) Constituţia BiH (Bosniei şi Herzegovina), Adunarea Parlamentară 
BiH, în şedinţa 55 a Camerei Deputaţilor  din 10.06.2009 şi  şedinţa 30 a Camerei 
Poporului  din15.06.2009  a adoptat: 

LEGEA 

PRIVIND CONTROLUL CIRCULAŢIEI ARMELOR ŞI ECHIPAMENTULUI MILITAR 

I – PREVEDERI GENERALE 

Art.  1 

(Obiectul legii) 

Prin prezenta lege se reglementează modul şi condiţiile sub care se efectuează circulaţia 
armelor şi echipamentului militar ( în continuare: armament) în interioriul BiH,  circulaţia 
armamentului legată de trecerea frontierei de stat în vederea importului, exportului sau 
tranzitului de arme şi echipament militar, organele competente pentru eliberarea 
autorizarii pentru ciruclaţia armamentului,  formularea cererii, conţinutul autorizarii, 
supravegherea şi controlul asupra armamentului şi evidenţei.                                                                   

Art.  2 

(Excepţii în aplicare) 

(1) Prevederile prezentei legi nu se referă la circulaţia armamentului în interiorul Forţelor 
armate ale BiH, organelor de poliţie din Bosnia şi Herzegovina.  

(2) Prevederile prezentei legi nu se referă la persoanele fizice cărora sunt eliberate 
documente de armă.   

Art.  3. 

 (Definiţii) 

Unele expresii folosite în prezenta lege au  semnificaţie cum uremaza: 

a) Armament prezintă arme, muniţii şi piese conexe armelor şi muniţiei din Listele de 
armament şi echipament militar de la art. 4 alin (2) din prezenta lege.  

b) Echipamentul militar constă în  instrumente,  dispozitive şi mijloace din Lista de 
armament şi echipament militar de la art.  4 alin.  (2)  din prezenta lege. 

c) Circulaţia armamentului prezintă oricare  tip de transport de armament. 

d) Organe ale poliţiei sunt agenţiile Ministerului Securităţii BiH (în continuare: Ministerul 
securităţii),  ministerele afacerilor interne de entitate şi cantonale şi Poliţia Districtului 
Brčko  BiH  (în continuare: : Poliţia Disctrictului Brčko). 



e) Documente de armă sunt autorizari (autorizatie, permis) pentru deţinerea şi purtarea 
armelor eliberate de organul competent de afaceri interne.   

II – CIRCULAŢIA ARMELOR 

Art.  4. 

(Condiţii pentru circulaţia armamentulu) 

(1)  Circulaţia armamentului se derulează în baza autorizarii obţinute de la organul 
competent.   

(2) Ministerul securităţii elaborează şi aprobă lista de armament şi echipament militar 
pentru a căror circulaţie este necesară autorizare,  iar lista va cuprinde armamentul şi 
echipamentul militar aflat în lista armamentului folosit de EUFOR în perioadă trecută.   

 

Art.  5. 

(Cererea pentru eliberarea autorizarii pentru circulaţia armamentului) 

(1) Cererea pentru eliberarea autorizarii pentru circulaţia armamentului de la art. 4 din 
prezenta lege se înaintează organului competent pentru eliberarea autorizarii pentru 
circulaţia armamentului, şi anume: 

a)  În cazul circulaţiei armamentului între entintăţi, sau între entităţi şi Disctrictul Brčko 
BiH (în continuare: District Brčko), unităţii organizaţionale competente din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Srpska,  ministerelor afacerilor interne 
cantonale şi Poliţiei Districtului Brčko de pe teritoriul căreia se îndrumă armamentul, iar în 
cazul trecerii frontierei de stat BiH (import/export/tranzit),   Ministerului securităţii.  

b)  Unităţii organizaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Srpska, 
ministerelor afacerilor interne cantonale şi Poliţiei Districtului Brčko de pe teritoriul căreia 
se îndrumă armamentul spre interiorul entităţilor sau Districtului Brčko. 

(2) Cererea se depune cel târziu şapte zile lucrătoare înainte de planificarea circulaţiei 
armamentului.  

Art.  6 

(Conţinutul cererii) 

(1) Cererea de eliberare a autorizarii pentru circulaţia armamentului se aplica pe 
formularul prescris, care prezintă parte integrantă a prezentei legi, şi conţine următoarele 
date:   

a) Denumirea solicitantului, persoana de contact şi numărul de telefon;  

b) Denumirea şi adresa expeditorului, persoana de contact şi numărul de telefon:   

c) Denumirea şi adresa destinatarului, persoana de contact şi numărul de telefon;   



d) Specificarea armamentului (producător, cantitate, mod de ambalare şi număr de 
serie);  

e) Modul de transport (rutier, feroviar, aerian, pe căi navigabile); 

f) Date privind mijlocul de transport ; 

g) Date privind şoferul  (prenumele şi numele, CNP şi numărul buletinului de identitate 
sau al paşaportului, în caz de transport  rutier); 

h) Punctul de plecare, data şi ora sosirii; 

i)  Trecerea de frontieră (dacă este vorba de import/export/tranzit de armament); 

j)  Destinaţia finală şi timpul programat pentru sosirea la destinaţie; 

k) Direcţia circulaţiei de la punctul de plecare până la destinaţia finală;   

l) Originea armamentului. 

(2) La cererea de la alin. (1) din prezentul articol, trebuie ataşate următoarele 
documente:   

a) Licenţa Ministerului de comerţ exterior şi relaţii economice BiH în cazul transportului 
de import, export sau tranzit.  

b) Autorizaţie pentru procurarea armamentului,  

c) Dovada privind utilizatorul final al armamentului . 

(3) Dovada de la alin.  (2) pct. c) din prezentul articol  prezintă contractul de livrare sau 
comanda în cazul circulaţiei armamentului pentru necesităţile organelor de la  art.  2  din 
prezenta lege, respectiv declaraţia proprietarului armamentului în cazul circulaţiei 
armamentului în vederea  mutării dintr-o locaţie în alta.  

III – PROCEDARE ÎN BAZA CERERII 

Art.  7 

(Verificarea cererii) 

Organul din art. 5 ale prezentei legi, competent pentru eliberarea autorizaţiei pentru 
circulaţia armamentului, verifică exactitatea datelor menţionate în cererea de autorizaţie 
pentru circulaţia armelor şi efectueză verificarea altor elemente de siguranţă în 
conformitate cu reglementările în vigoare.   

Art.  8.  

(Avize) 

(1) În cazul deliberării asupra cererii pentru autorizarea circulaţiei armamentului din art. 5 
alin. (1) pct. A) al prezentei legi, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Srpska, 



minsterele afacerilor interne contanale respectiv Poliţia Districtului  Brčko  peste teritoriul 
cărora se planifică  circulaţia armamentului, în termen de şapte zile de la data primirii 
cererii de autorizare a circulaţiei armamentului, va solicita avizul Ministerului securităţii.  

(2) În cazul deliberării asupra cererii pentru autorizarea circulaţiei armamentului din art. 5 
alin. (1) pct. B) al prezentei legi, Ministerul Afecerilor Interne al Republicii Srpska, 
ministerele afacerilor interne cantonale respectiv Poliţia Districtului  Brčko  în termen de 
şapte zile de la primirea cererii pentru autorizarea circulaţiei armamentului, va solicita 
avizul Ministerului securităţii. 

(3)  Avizul, respectiv răspunsul negativ la cererea de acordare a avizului de la alin.  (1) şi 
(2) din prezentul articol, trebuie communicate în termen de şapte zile de la data primirii 
cererii de aviz. 

(4) La cererea de acordare aviz pentru circulaţia armamentului de la alin. (1) şi (2) din 
prezentul articol se ataşează copia documentaţiei din art. 6 al prezentei legi.  

Art.  9.  

(Autorizaţie) 

(1) Autorizaţia pentru circulaţia armamentului conţine  
următoarele date:   

a) Denumirea solicitantului de eliberarea a autorizaţia,   

b) Data circulaţiei planificată,  

c) Specificarea armamentului,  

d) Mijlocul de transport, 

a) Tip  vehicul, numărul de înmatriculare, numărul  certificatului de înmatriculare valabil, 
prenumele şi numele şoferului, CNP şi numărul buleletinului de identitate sau al 
paşaportului, 

e) Punctul de plecare,  respectiv trecerea de frontiera în cazul de export/import/tranzit),  

f) Directia circulaţiei de la punctul de plecare până la destinaţia finală,   

(2) Autorizaţia pentru circulaţia armamentului se eliberează în formă de decizie.   

(3) Organul competent pentru eliberarea autorizaţiei pentru circulaţia armamentului 
poate, după caz,  să dispună şi aplicarea măsurilor speciale de securitate cu ocazia 
circulaţiei armamentului ( ruta şi timpul circulaţiei, escorta poliţienească ş.a.). 

(4) Cheltuielile măsurilor speciale de securitate de la alin. (3) din prezentul articol revin in 
seama transportatorului.   

(5) La circulaţia armamentului care conţine materii explozibile se aplică conform 
reglementările privind transportul materiilor explozive. 



(6) Autorizaţia pentru circulaţia armamentului se aliberează cu termen de valabilitate  
până la 60 zile de la data eliberării. (7)  Măsurile speciale de securitate de la alin. (3) din 
prezentul articol dispune Ministerul securităţii la propunerea ministerelor afacerilor interne 
cantonale respectiv a Poliţiei Districtului Brčko. 

Art.  10. 

(Interzicerea circulaţiei) 

(1) Ministerul securităţii în cazul  trecerii armamentului peste frontiera de stat 
(import/export/tranzit) poate interzice circulaţia armamentului in timp determinat,  pe 
teritoriul întreg sau teritoriu anumit din BiH.  

(2) Ministerul Afacsrilor Interne al Republicii Srpska, ministerele afacerilor interne  
cantonale şi Poliţia Districtului Brčko  în cazul circulaţiei armamentului între entităţi sau 
între entităţi şi Districtul  Brčko  poate interzice circulaţia armamentului în timp determinat  
pe  un teritoriu determinat  din BiH.   

(3) Privind interzicerea circulaţiei în cazurile de la alin.(1) şi (2) din prezentul articol,  
organele se vor informa reciproc.  

Art.  11 

(Respingerea cererii) 

Întrucât în procedura derulată se stabileşte că nu sunt întrunite condiţiile legale nici 
condiţiile de securitate, organele competente pentru eliberarea autorizaţiei pentru 
ciruclaţia armamentului va respinge cererea.      

Art. 12 

(Comunicarea deciziei) 

Decizie cu privire la cererea formulată pentru eliberarea autorizaţiei pentru circulaţia 
armamentului, se va comunica solicitantului în termen de şapte zile de la data depunerii 
cerereii şi Ministerului securităţii,  la cererea acestuia.   

Art.  13. 

(Cale de atac) 

Decizia prevazuta la art.  9 din prezenta lege nu se poate ataca, dar se poate adresa 
instantei de  contencios administrativ. 

Art.  14.  

                                        (Anunt prealabil privind circulaţia) 

(1) Persoana fizică sau juridică căreia îi este eliberată autorizaţia pentru circulaţia 
armamentului,  este datoare să anunţe in prealabil organul emitent al autorizaţiei, cu 
privire la timpul circulaţiei armamentului,  cel târziu două zile lucrătoare înainte de 
inceperea circulaţiei.   



(2) În cazul ciruclaţiei armamentului între entităţi sau între entităţi şi Districtul Brčko BiH, 
unitatea organizaţională competenta care a eliberat  autorizaţia  pentru circulaţia 
armamentului,  instiinteaza ministerele afacerilor interne la sediu sau Poliţia Districtului  
Brčko, întrucât se află pe ruta circulaţiei armamentului.   

IV – SUPRAVEGHEREA  ŞI CONTROLUL 

Art.  15. 

                                          Supravegherea punerii în aplicare a legii  

(1) Supravegherea aplicării prezentei legi exercita Ministerul securităţii. 

(2)  În procedura de exercitare a supravegherii,  Ministerul securităţii poate autoriza  
ministere afacerilor interne competente sau Poliţia Districtului Brčko  să efectueze 
supravegherea şi controlul asupra circulaţiei armamentului.  

(3) Ministerul securităţii prescrie modul şi sfera realizării a supravegherii şi controlului 
asupra circulaţiei armamentului.   

Art.  16. 

(Proces verbal privind supravegherea şi controlul) 

(1) Cu privire la supravegherea şi controlul realizat asupra cxirculaţiei armamentului se 
întocmeşte proces verbal care conţine:   

a) Denumriea exactă a subiectului asupra căruia se face supravegherea şi controlul;   

b) Timpul şi locul efectuării controlului;  

c) Starea stabilită; 

d)Măsurile dispuse. 

(2) Parte integrantă a procesului verbal privind supravegherea de la alin. (1) din prezentul 
articol prezintă procesul verbal privind controlul realizat.  

(3) Ministrul securităţii  stabileste formularul unic de proces verbal privind realizarea 
supravegherii şi controlului. 

(4) Procesul verbal de la alin.  (1) din prezentul articol se înaintează Ministerului 
securităţii în termen de 7 zile de la data efectuării supravegherii şi controlului. 

Art. 17. 

(Cooperarea) 

Subiectele abilitate care participă în procesul de circulaţie a armamanetului sunt obligate  
în timpul contrulului să execute ordinele persoanelor oficial autorizate care exercită 
controlul.  



V - EVIDENŢE 

Art.  18. 

(Tipurile şi modul de ţinere evidenţe) 

(1) Organele competente pentru eliberarea autorizaţiei pentru circulaţia armamentului ţin 
evidenţa:  

a) cererilor formulate pentru autorizarea circulaţiei armamentului; 

b) autorizaţiilor eliberate pentru ciruclaţia armamentului;  

c) cererilor respinse pentru circulaţia armamentului;  

d) monitorizărilor şi controalelor efectuate; 

(2) Forma, conţinutul şi modul ţinerii evidenţei de la alin. (1) din prezentul articol, se 
stabileşte de către Ministrul securităţii.   

(3) Registrul central de evidenţe de la alin.  (1) al prezentului articol se tine pe langa 
Ministerul securităţii.  

(4) Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Srpska, ministerele afacerilor interne 
cantonale şi Poliţia Districtului Brčko au acces la Registrul central prevăzut la alin.  (3) din 
prezentul articol. . 

VI – PREVEDERI DE SANCŢIONARE 

Art. 19. 

(1) Cu amendă de la 1.000,00 KM până la  10.000,00 KM se va pedepsi persoana 
juridică, iar cu amendă  de la 500,00 KM până la 3.000,00 KM persoana responsabilă la 
persoana juridică, care în cererea de eliberare a autorizaţiei pentru circulaţia 
armamentului menţionează date inexacte (art. 6.). 

(2) Cu amendă de la 5.000,00 KM până la 20.000,00 KM se va pedepsi persoana 
juridică, iar  cu amendă de la 1.000,00 KM până la 5.000,00 KM persoana responsabilă 
la persoana juridică cu pedeapsă, dacă:  

a) Organizează circulaţia armamentului fără obţinerea în prealabil a aprobării (art. 9), 

b) Organizează circulaţia armamentului contrar autorizaţiei eliberate în privinţa tipului şi 
cantităţii  (art. 9).  

(3) Cu amendă de la 1.000,00 KM până la 10.000,00 KM  se va pedepsi pentru 
contravenţie persoana juridică, iar cu amendă de la 500,00 KM până la 3.000,00 KM 
persoana responsabilă la persoana juridică, dacă: 

a) Organizează circulaţia armamentului contrar autorizaţiei eliberate cu privire la directia 
circulaţiei,  respectiv trecerea de frontieră aprobată  (art. 9), 



b) Organizează circulaţia armamentului contrar autorizaţiei eliberate cu privire la vehicul 
şi şofer (art. 9.)  

(4) Cu amendă de la 500,00 KM până la 5.000,00 KM  se va pedepsi persoana fizică 
care: 

a)  Efectuează circulaţia armelor fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei (art. 9) 

b)  Efectuează circulaţia armelor contrar autorizaţiei eliberate în privinţa tipului şi cantităţii 
de armament  (art. 9) 

(5) Cu amendă de la 500,00 KM până la 3.000,00 KM  se va pedepsi persoana fizică 
care: 

a) Efectuează circulaţia armamentului contrar autorizării eliberate în privinţa direcţiei 
circulaţiei    (art. 9)  

b) Efectuează circulaţia armamentului contrat autorizării eliberate în privinţa şoferului sau 
vehiculului (art. 9)  

VII – PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE 

Član 20.  

                                                    (Acte normative de aplicare) 

(1) În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul securităţii 
va emite lista armamentului din art. 4  alin. (2)  al prezentei legi.  

(2) În termen de  90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul securităţii, 
cu avizul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Srpska, ministerelor afacerilor 
interne cantonale şi Poliţiei Districtului  Brčko, va emite acte normative de aplicare 
privind: 

a) modul şi procedura de prelucrare a cererilor pentru eliberarea autorizării privind 
circulaţia armamentului precum şi volumul verificării cererii  (art. 7), 

b) modul şi procedura exercitării controlului (art. 15), 

c) forma, conţinutul şi mpdul ţinerii evidenţei,  şi termenele de păstrarea a datelor în 
evidenţele ţinute de către organele competente (art. 18). 

Art.  21.  

(Intrarea în vigoare) 

(1) Prezenta lege intră în vigoare a opta zi de la data publicării în “Monitorul oficial BiH”, 
dar se va aplică după expirarea a nouzeci de zile de la data publicării. 

 

 



(2) Republica Srpska, cantoanele şi Districtul  Brčko  vor  armoniza reglementările lor cu 
prezenta lege cel târziu până la începutul aplicării prezetnei legi..  
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