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În temeiul articolului 107 alineatul 1 punctele 6 și 9 din Legea privind regimul armelor 
(»Narodne novine«1 numărul 63/2007), ministrul afacerilor interne adoptă: 
 

REGULAMENTUL 
 

PRIVIND MODUL DE DISPUNERE CU ARMELE ȘI MUNIȚIILE 
CONFISCATE ÎN CADRUL PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE, 

CONTRAVENȚIONALE ȘI PENALE ȘI PRIVIND ARMELE PREDATE 
MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

 
Articolul 1 

 
Prin prezentul Regulament este reglementat modul de dispunere cu armele și muniția confiscată 
de la persoanele juridice și fizice în cadrul unor proceduri administrative, contravenționale și 
penale definitive, și care sunt puse la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne (în textul ce 
urmează: Minister). 
Prezentul Regulament se aplică și la armele și munițiile de serviciu care sunt casate și scoase din 
uz în cadrul Ministerului și armele care sunt predate Ministerului, dar care nu îndeplinesc 
cerințele tactice și tehnice prevăzute pentru a intra în dotarea Ministerului. 
 

Articolul 2 
 

Despre modul de dispunere cu armele de la articolul 1 din prezentul Regulament va decide 
Comisia Ministerului, în cazul armelor confiscate prin proceduri administrative, contravenționale 
și penale definitive, precum și cu armele predate Ministerului (în textul ce urmeaza: Comisie), 
care este numită de ministrul afacerilor interne. 
Cu ocazia verificării și analizării posibilităților de dispunere cu armele de la articolul 1 din 
prezentul Regulament trebuie să fie prezenți cel puțin trei membrii ai Comisiei, din care unul este 
președintele sau locțiitorul președintelui Comisiei. 
Comisia va întocmi un proces verbal în legătură cu verificarea armelor. 
În acest proces verbal se consemnează datele privind armele, precum și, în mod obligatoriu, 
decizia Comisiei privind modul de dispunere cu armele respective. 
Procesul verbal va fi semnat de membrii prezenți ai Comisiei. 
Asistența de specialitate și tehnica a Comisiei este oferită de unitățile specializate ale 
Ministerului. 

Articolul 3 
 

Comisia nu va lua o decizie în legătură cu materiile explozive, minele și munițiile confiscate și 
predate, pe care, imediat după terminarea procedurilor administrative, contravenționale sau 
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penale, le va pune la dispoziția Ministerului pentru a fi conservate de lucrătorii competenți din 
cadrul unităților specializate ale Ministerului. 
 

Articolul 4 
 

După terminarea verificărilor armelor de la articolul 1 din prezentul Regulament cu privire la 
starea tehnică și de functionare a acestora, Comisia decide că armele pot fi: 
1. Preluate în fondul de înarmare al Ministerului dacă îndeplinesc condițiile tactice și tehnice 
stabilite pentru a fi introduse în dotarea cu armament de serviciu a Ministerului, 
2. Predate Ministerului Apărării, Ministerului Justiției sau altui organ de stat, 
3. Vândute prin intermediul unui comerciant de arme autorizat, 
4. Complet distruse dacă este vorba de armele improvizate sau inutilizabile, 
5. Cedate colecției Ministerului dacă sunt interesante din punct de vedere criminalistic, 
constructiv sau tehnic, 
6. Cedate unui muzeu croat dacă au valoare istorică, artistică sau contructivă, 
7. Cedate caselor de film, TV sau teatru dacă există un asemenea interes. 
Armele de la alineatul 1 punctul 7 al prezentului articol, înainte de a fi cedate caselor de film, TV 
sau teatru, trebuie să fie dezafectate de către o societate comercială sau un atelier autorizat pentru 
repararea și recondiționarea armelor, iar cheltuielile respective vor fi suportate de casele de film, 
TV sau teatrele cărora le-au fost cedate armele. 
 

Articolul 5 
 

După terminarea activităților cu armele prevăzute la articolul 1 din prezentul Regulament, 
Comisia le va preda spre depozitare și administrare în continuare unei unități specializate din 
cadrul Ministerului, competente pentru chestiuni materiale și financiare. 
 
 

Articolul 6 
 

Armele improvizate și inutilizabile se distrug în totalitate, respectiv se taie în bucăți cu un aparat 
autogen de sudura în secțiunea mânerului, încărcătorului, respectiv a butoiașului în cazul 
revolverelor. Restul pieselor se distrug prin lovituri cu ciocanul. 
Armele de la alineatul 1 al prezentului articol pot fi distruse și în alt mod, prin deformarea 
trainică a tuturor pieselor. 
Cantități mai mari de arme de la alineatul 1 al prezentului articol se distrug în instalațiile 
întreprinderilor pentru comercializarea materiilor prime secundare cu ajutorul unor valțuri pentru 
tăierea metalului și al preselor hidraulice, respectiv prin introducerea în cuptoare pentru topire. 
Membrii Comisiei trebuie să fie prezenți la distrugerea armelor. 
 

Articolul 7 
 

Materiile explozive și minele se distrug prin detonare, incendiere sau alte proceduri de prelucrare 
industrială care le aduc într-o stare trainică și definitiv nepericuloasă pentru viața și sănătatea 
oamenilor și a bunurilor. 



Distrugerea, în functie de cantitate, a materiilor explozive și a minelor se face în spații speciale, 
permanente sau provizorii. 
Muniția se distruge prin incendiere, detonare sau în alte moduri în locuri prestabilite care 
îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță. 
 

Articolul 8 
 

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament înceteaza valabilitatea Instrucțiunilor privind 
procedurile cu armele și munițiile confiscate de la cetățeni în urma unor proceduri penale, 
contravenționale și administrative numărul: 511-01-64-9508/1-95 din 22 ianuarie 1996 și a 
Instrucțiunilor privind procedura cu armele și munițiile donate Ministerului Afacerilor Interne 
numărul: 511-01-64-9510/1-95 din 22 ianuarie 1996. 
 

Articolul 9 
 
Prezentul Regulament intră în vigoare în a opta zi de la data publicării în »Narodne novine«. 
 
Numărul: 511-01-52-11880-2008 
Zagreb, 23 aprilie 2008 
 

Ministru 
Berislav Rončević SS 


