
În baza art.  26 alin.  (1) pct.  d)  al Legii privind controlul  operatiunlor de  comerţ exterior  cu 
mărfuri li servicii de importanţă strategică pentru securitatea  Bosniei şi Herzegovina ("Monitorul 
oficial  BiH", nr. 103/09) şi art.  61 alin.  (2) Lege privind  administraţia  ("Monitorul oficial 
BiH", nr. 32/02 şi 102/09), ministerul comertului exterior şi realţiilor economice a emis 

 
INSTRUCŢIUNE 

 
PRIVIND MODALITATEA ŞI PROCEDURA DE REGULARIZARE A 

IMPORTULUI TEMPORAR, EXPORTULUI TEMPORAR ŞI TRANZITULUI DE 
ARME SPORTIVE ŞI DE VÂNĂTOARE ŞI MUNIŢIE  

 
Art.  1. 

(Obiectul instrucţiunii) 
 
Prin prezenta Instructiune se regularizează modalitatea şi procedura de import temporar, export 
temporar şi tranzit de arme sportive şi de vânătoare şi muniţie (în continuare:  import  temporar, 
export temporar şi tranzit) pentru necesităţile participării la organizarea antrenamentului, 
competiţiilor şi practicării vânatori.   

Art.  2. 
(Definiţii) 

 
(1)   Noţiunile folosite în prezenta Instrucţiune au următoarele 
semnificaţii: :  
 
a)   arme sportive  - arme de foc lungi cu ţeavă lisă, până la calibrul de 12mm, cu ţeavă ghintuită 
până la calibrul de 8,61 mm, respectiv 0,388 inch/ţol şi arme scurte până la calibrul de 11,43 mm, 
respective  0,45 inch; 

 
b)   arme de vânătoare -  puşcă de vânătoare având calibrul între 4-36 (ţeavă lisă) sau carabină de 
vânătoare având  calibrul între  6,5-8 mm (ţeavă ghintuită),  care se folosesc pentru practicarea 
vânatori; 

 
c)   arme de calibru mic - puşti  şi pistoale de toate tipurile care folosesc muniţie de calibru   
5,6 mm; 

 
d)   arme aer comprimat – toate tipurile de puşti şi pistoale la care sub presiunea aerului 
comprimat sau alt gaz se trage prin ţeavă bilă  (diabolo) de calibru  4,5 mm; 

 
e)   muniţia al cărei destinaţie principala este pentru arme sportive sau de vânătoare respectiv 
calibre şi tipuri de muniţie menţionate la pct.  a), b), c), şi d) din prezentul articol; 

 
f)   organizare antrenamente, competiţii şi practicare vânatori sunt manifestaţii sportive şi altele 
care se organizează în străinătate respectiv în Bosnia şi Herzegovina la care sunt invitaţi, de către 
organizatori, membrii uniunilor naţionale sportive profesionale (de tir sau ski-biathlon) respectiv 
membrii asociaţiilor de vânătoare.   

 
(2)   Armele de la alin. (1) pct. a), b), c) şi d) din prezentul articol, nu sunt premise pentru uz 
militar, respectiv uz poliţienesc   sau de tip salvă de foc complet automată. 



Art. 3. 
                                              (Cerere pentru eliberare aprobare) 
 
(1) Aprobare pentru import temporar, export temporar  şi tranzit  acordă funcţionarul vamal, la 
cererea persoanei juridice sau fizice.  
 
(2)    Cererea de la alin.  (1) din prezentul articol îndeosebi conţine:  
 
a)   prenumele şi numele persoanei care manipulează arma;  

 
b)   adresa la care  se expediază sau transporta marfa;  

 
c)   documentul de identificare a armei sportive sau de 
vânătoare;   

 
1)   pentru arme sportive  - Lista armelor, echipamentelor pentru arme şi muniţie certificată  de 
uniunea naţională profesională sau de clubul de   (număr de serie al armei,  producător,  calibrul  
muniţiei, echipamente accesorii pentru arme); 
 
2)   pentru arma de vânătoare – foaia de armă; 

 
d)   mijloc de transport; 

 
e)   data de plecare şi data estimată de sosire; 
 
f)   invitaţia organizatorului pe numel persoanei juridice sau fizice;  

 
g) trecerea de frontieră  de intrare şi  ieşire. 

 
Art. 4. 

(Aprobarea cererii) 
 
Import temporar, export temporar şi tranzit se poate arpoba cel mult pentru trei bucăţi de arme 
sportive respectiv arme de vânătoare pe persoană, cu echipament aferent armelor respective şi 
cantitatea determinată de muniţie pe o bucată de armă, în funcţie de calibrul armei, şi anume:   

 
a) pentru arme sportive: 
 
1) bilă 12 mm -  până la 500 buc; 
 
2)  cărtuşe cu alice 12 mm -  până la 500 buc; 
 

3)   bilă 5,6 mm  -  până la 3.000 buc; 
 
4)  diabolo 4,5 mm - până la 5.000 buc; 
 
b) pentru arme de vânătoare: 



1) cărtuşe  4-36 - până la  100 buc; 
 
2) gloanţe 6,5-8 mm - până la  20 buc. 

 
Art. 5. 

                                                    (Prevederi suplimentare) 
 
(1) Armele sportive şi de vânătoare pot fi în bagajul personal al persoanei pe numele căruia este  
eliberată aprobarea pentru import temporar, export temporar şi  tranzit. 
 
(2) Organul vamal este obligator să  efectueze controlul  listei complete a armelor şi muniţiei de 
la alin. (1) din prezentul articol, precum şi verificarea lor.  
 
(3)   Organizatorrul de la art. 3 alin.  (2)  pct. f) trebuie să elibereze adeverinţă privind gloanţele 
consumate  de către participanţii invitaţi.     

 
Art.  6. 

                                             (Încetarea valabilităţii actului) 
 

Lq data intrării în vigoare a prezentei Instrucţii  se abroga  Instrucţiunea privind modalitatea şi 
procedura  de regularizare a importului temporar, exportului temporar şi tranzitului de arme de tir 
şi de vânătoare şi muniţie  ("Monitorul oficial BiH", nr.  56/05). 

 
Art.  7. 

(Intrare în vigoare) 
 
Prezenta Instrucţiune intră în vigoare a opta zi de la data publicării în “Monitorul oficial 
BiH”.   
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