
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
 

1081 
 

În temeiul articolului 107 alineatul 1 punctul 7 din Legea privind regimul armelor (»Narodne 
novine«1 nr. 63/2007), ministrul afacerilor interne adoptă  
 

REGULAMENTUL 
 

PRIVIND PROCEDURA ORGANELOR DE POLIȚIE PENTRU 
ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR DE PROCURARE A ARMELOR 

PERSOANELOR FIZICE 
 

Articolul 1 
 

Prin prezentul Regulament se reglementează procedura pe care o urmează organele de poliție cu 
prilejul cercetării și achizitionării datelor și informațiilor de la cetățeni pentru stabilirea 
condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul 2 punctul 5 din Legea privind regimul armelor, și 
constatarea condițiilor de la articolul 10 alineatul 2 punctul 6 din aceeași Lege, prin verificarea 
locuinței sau a altor spații în care se păstrează armele sau urmează a fi păstrate. 
 

Articolul 2 
 

Lucrătorul de poliție care stabilește condițiile stabilite la articolul 10 alineatul 2 punctele 5 și 6 
din Legea privind regimul armelor, înainte de a verifica pe teren, va compara datele consemnate 
în cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor persoanelor fizice cu datele cuprinse 
în arhiva Ministerului Afacerilor Interne (în textul ce urmează: Minister). 
În cazul în care lucrătorul de poliție, procedând în conformitate cu prevederile din alineatul 1 al 
prezentului articol, ajunge la concluzia că solicitantul nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea 
autorizației de procurare a armelor (solicitantul figurează în evidențele Ministerului ca făptuitor 
al unui act penal sau al unei infracțiuni sau există informațiile verificate care indică faptul că 
aceste arme ar putea fi folosite ilegal), va întocmi despre acest lucru o notă de serviciu pe care o 
va depune la organul competent. 
 

Articolul 3 
 

Cu prilejul verificării pe teren, lucrătorul de poliție va căuta și aduna în mod discret date și 
informații de la cetățeni care îl cunosc pe solicitant, precum și de la alți cetățeni care ar putea 
oferi datele necesare pentru stabilirea condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul 2 punctul 5 
din Legea privind regimul armelor. 
Dacă este necesar, pentru completarea sau clarificarea unor date cuprinse în cererea de eliberare 
a autorizației de procurare a armelor, lucrătorul de poliție poate solicita date și informații de la 
solicitant. 
În cazul în care se ajunge, conform prevederilor alineatului 1 din prezentul articol, la date si 
informații care ar indica lipsa condițiilor pentru eliberarea autorizației de procurare a armelor 
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(există suspiciuni care indică faptul că armele ar putea fi folosite în scopuri ilegale, sau mai ales 
consumarea în mod abuziv și repetat a alcoolului, consumarea drogurilor sau a altor substanțe 
halucinante, probleme în relații de familie, conflicte cu cei din jur, comportament agresiv și 
excesiv și alte perturbări în comportament, încălcarea regulilor de vânătoare sau tir sportiv etc., 
lucrătorul de poliție va verifica asemenea date sau informații, audiând cel puțin doi cetățeni 
pentru care va considera că vor prezenta în mod obiectiv informații privind solicitantul. 
 

Articolul 4 
 

În legătură cu compararea datelor, precum și despre datele și informațiile adunate pe teren, 
lucrătorul de poliție va întocmi o notă de serviciu, din care va rezulta dacă pe parcursul 
procedurilor s-au stabilit condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul 2 punctul 5 din Legea 
privind regimul armelor, respectiv din care rezultă faptul că nu sunt întrunite condițiile stabilite 
prin Lege pentru eliberarea autorizației de procurare a armelor. Nota de serviciu, care nu va 
cuprinde date privind sursele de la care s-au obținut aceste date și informații, se va înainta 
organului competent pentru continuarea procedurilor. 
În afară de nota de serviciu de la alineatul 1 al prezentului articol, lucrătorul de poliție va întocmi 
și un raport privind verificarea pe teren, în care va consemna, pe lângă datele care sunt 
consemnate în nota de serviciu, și datele privind cetățenii de la care a solicitat și obținut date și 
informații. Raportul se va întocmi într-un singur exemplar și se va nota cu gradul de 
confidențialitate LIMITAT și se anexează la actele verificărilor pe teren. 
Datele personale ale cetățenilor de la care a solicitat sau a obținut date și informații cuprinse în 
nota de serviciu de la alineatul 1 al acestui articol, precum și conținutul datelor și informațiilor pe 
care le-a adunat, lucrătorul de poliție este obligat să le păstreze ca date de serviciu și nu are voie 
să le comunice titularului cererii de eliberare a autorizației de procurare a armelor sau altor 
persoane neautorizate. 
 

Articolul 5 
 

Înainte de a trece la stabilirea condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul 2 punctul 6 din Legea 
privind regimul armelor, lucrătorul de poliție îl va informa pe solicitant despre data și ora când 
va avea loc verificarea, în mod corespunzător (prin comunicare directă, prin telefon sau prin 
comunicarea unei informații scrise), solicitând cu această ocazie titularului cererii să fie prezent 
la această verificare sau să numească o altă persoană majoră care în numele său va fi prezenta la 
efectuarea controlului și va semna procesul verbal. Despre intenția de efectuarea controlului 
pentru stabilirea condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul 2 punctul 6 din Legea privind 
regimul armelor, lucrătorul de poliție îl va informa pe solicitant cu cel puțin 48 de ore înainte de 
efectuarea controlului, iar controlul se va desfășura într-o perioadă a zilei care să deranjeze cel 
mai puțin. 
Cu ocazia efectuării controlului prevăzut la articolul 10 alineatul 2 punctul 6 din Legea privind 
regimul armelor, lucrătorul de poliție va avea grijă să nu intre singur în spațiile închise, respectiv 
să deschidă și să verifice numai acele obiecte închise a căror verificare este necesară pentru 
stabilirea condițiilor prevăzute de Lege și pentru verificarea cărora are acordul solicitantului sau 
a persoanelor pe care solicitantul le-a numit să-l reprezinte în timpul acestui control. 
 

Articolul 6 
 

În legătură cu controlul efectuat pentru stabilirea condițiilor prevăzute la articolul 10 alineatul 2 
punctul 6 din Legea privind regimul armelor, lucrătorul de poliție va întocmi un proces verbal. 



Procesul verbal de la alineatul 1 al acestui articol va fi semnat de lucrătorul de poliție care a 
efectuat controlul și de solicitant sau de persoană numită de acesta să participe în numele lui la 
acest control. Procesul verbal se întocmește în două exemplare, din care copia rămâne părții, iar 
originalul se transmite organului competent pentru continuarea procedurii. 
În cazul în care solicitantul refuză să semneze procesul verbal, lucrătorul de poliție va întocmi o 
notă de serviciu privind acest lucru, pe care împreună cu cele două exemplare nesemnate ale 
procesului verbal le va transmite organului competent pentru continuarea procedurii. 
 

Articolul 7 
 

Dacă solicitantul care a fost informat în prealabil despre ora efectuării controlului prevăzut la 
articolul 10 alineatul 2 punctul 6 din Legea privind regimul armelor, prin lipsa prezenței sale sau 
a persoanei care îl reprezintă, face imposibilă efectuarea controlului, lucrătorul de poliție va lăsa 
persoanei majore gasite la fața locului sau unui vecin major al solicitantului o comunicare scrisă 
privind data și ora următorului control. 
În cazul în care solicitantul sau persoana care îl reprezintă din nou nu creează condiții pentru 
efectuarea controlului, lucrătorul de poliție va întocmi despre acest lucru o notă de serviciu pe 
care o va prezenta organului competent pentru continuarea procedurii. 
 

Articolul 8 
 

Prezentul Regulament va intra în vigoare în a opta zi de la data publicării în »Narodne novine«. 
 
Numărul: 511-01-52-11879-2008 
Zagreb, 14 februarie 2008 
 

Ministru  
Berislav Rončević SS 


