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În baza Articolului 95, para. 3 al Constituției Republicii Montenegro, prin prezenta, adopt acest  

 
DECRET DE PROMULGARE A LEGII CU PRIVIRE LA CONTROLUL EXPORTULUI PRODUSELOR DE 

ÎNTREBUINȚARE DUBLĂ   
 

Prin prezenta, promulg prezenta Lege cu privire la controlul exportului produselor de întrebuințare 
dublă adoptată în cadrul celei de-a 24-a convocări a Adunării Generale a Parlamentului Republicii 
Montenegro la cea de-a patra ședință și prima sesiune (obișnuită) din 29 mai 2012. 

Nr: 01-678/2 
 
Podgorica, 4 iunie 2012 
 

Președintele Republicii Montenegro 
Filip Vujanovic, m.p. 

 
În baza Articolului 82, para. 1, punctul 2 și Articolului 91 a Constituției Republicii Montenegro, 

Adunarea Generală a Montenegro, în cadrul celei de-a 24-a convocări a Adunării Generale a Parlamentului 
Republicii Montenegro la cea de-a patra ședință și prima sesiune (obișnuită) din 29 mai 2012 adoptă 

 
LEGEA CU PRIVIRE LA CONTROLUL EXPORTULUI PRODUSELOR DE ÎNTREBUINȚARE DUBLĂ 

 
I. DISPOZIȚII GENERALE 

 
Domeniul de aplicare a legii   

Articolul 1 
Prezenta lege reglementează termenii și condițiile pentru exportul și tranzitul produselor de 

întrebuințare dublă, prestarea serviciilor de brokeraj și asistenței tehnice cu privire la produsele de 
întrebuințare dublă, competențele autorităților de stat cu privire la implementarea prezentei legi, precum 
și alte aspecte importante legate de exportul și tranzitul produselor de întrebuințare dublă. 

 
Obligațiile autorităților competente pentru implementarea prezentei legi 

Articolul 2 
Controlul exportului produselor de întrebuințare dublă de către autoritățile competente, în baza 

prezentei legi, va fi efectuat în conformitate cu politica externă, securitatea, apărarea și interesele 
economice ale Montenegro, precum și obligațiile sale internaționale. 

 
Implementarea corectă a dispozițiilor  

Articolul 3 
Dacă nu este specificat altfel de prezenta lege, se vor aplica procedurile întreprinse în conformitate 

cu prezenta lege, dispozițiile legii privind procedurile administrative generale.  
 

Utilizarea limbajului sensibil la aspectul de gen 
Articolul 4 

Expresiile utilizate în prezenta lege ce se referă la o persoană fizică la genul masculin se consideră 
aceeași expresie la genul feminin.  

 
Definițiile termenilor  

 Articolul 5 
Termenii de mai jos au următoarele definiții: 
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1) Produse de întrebuințare dublă sunt produsele, inclusiv programele software și tehnologiile care 
pot fi utilizate în scopuri civile și militare și includ toate produsele ce pot fi folosite atât în scopuri ne-
explozibile, cât și la asistarea în orice fel a producerii armelor nucleare sau dispozitivilor explozibili 
nucleare; 

2) Exportul of produselor de întrebuințare dublă înseamnă primirea sau expedierea bunurilor 
domestice din teritoriul vamal al Montenegro, în conformitate cu legislația vamală, inclusiv transmisia și 
punerea la dispoziție a programelor software și a tehnologiilor prin intermediul media electronică, fax sau 
telefon sau transmiterea verbală a tehnologiei prin telefon, dacă tehnologia este conținută într-un 
document, care este citit parțial sau descris prin telefon pentru obținerea aceluiași rezultat; 

3) Tranzit înseamnă transportarea produselor de întrebuințare dublă pe teritoriul vamal al Republicii 
Montenegro (cu sau fără transbordare) fără a le face disponibile în Montenegro, în conformitate cu 
legislația vamală. 

4) Persoană este orice persoană juridică sau fizică cu reședința sau stabilită pe teritoriul 
Montenegro; 

5) Exportator este orice persoană cu reședința sau stabilită pe teritoriul Montenegro: 

- în numele cui o declarație de export este făcută, sau persoana care la momentul declarației, este 
acceptată, deține contract cu un destinatar într-o țară terță și are puterea să determine expedierea 
produsului înafara teritoriului vamal al Montenegro; 

- care transmite programul software sau tehnologia prin media electronică, inclusiv prin fax, 
telefon, poștă electronică sau prin orice alte mijloace electronice în afara teritoriului vamal al Montenegro. 

6) Servicii de brokeraj sunt mijlocul de negociere sau organizării tranzacțiilor de procurare, vânzare 
sau furnizarea produselor de întrebuințare dublă dintr-o țară terță într-o altă țară terță, vânzarea sau 
cumpărarea produselor de întrebuințare dublă localizate într-o țară terță pentru a fi transferate într-o altă 
țară terță, cu excepția serviciilor de transportare, serviciilor financiare, asigurării sau re-asigurării, sau 
publicității generale sau activităților de promovare; 

7) Broker este persoana ce oferă servicii de brokeraj de pe teritoriul Montenegro, precum și 
persoana ce oferă servicii de brokeraj înafara teritoriului Montenegro; 

8) Asistență tehnică este suportul la dezvoltarea, producerea, asamblarea, testarea, repararea sau 
întreținerea produselor de întrebuințare dublă, sau orice altă asistență tehnică care ia forma instructajului, 
instruirii, transmiterii cunoștințelor de lucru, abilităților sau serviciilor de consultanță, inclusiv toate 
formele de asistență verbală referitor la întrebuințarea dublă a produselor, 

9) Utilizarea finală militară este incorporarea părților sau componentelor în produsele militarea, 
utilizarea echipamentului de producere, testare sau analiză și a componentelor acestora pentru 
elaborarea, producerea sau întreținerea produselor militare, precum și utilizarea oricăror alte produse 
nefinalizate la o uzină de producere a produselor militare introduse în Lista Națională a Armelor și a 
Echipamentului Militar, în temeiul legii. 

 

II. CERINȚELE CU PRIVIRE LA EXPORTUL, TRANZITUL, DISPOZIȚIILE CU PRIVIRE LA SERVICIILE DE 
BROKERAJ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ   

 
Autoritatea competentă pentru adoptarea Listei Naționale de Control 

Articolul 6 
Guvernul Republicii Montenegro (în continuare, Guvernul), la propunerea autorității de stat 

responsabilă pentru comerțul extern, va adopta și actualiza Lista Națională de Control a Produselor de 
Întrebuințare Dublă, armonizată cu Lista Produselor de Întrebuințare Dublă a Uniunii Europene. 

 
Licența  

Articolul 7 
Autoritatea de stat responsabilă pentru comerțul extern (în continuare, Ministerul) va elibera licența 

de export pentru utilizarea produselor de întrebuințare dublă, licența de prestare a serviciilor de brokeraj și 
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licența de oferire a asistenței tehnice. 
Licența va fi eliberată pentru fiecare export a produselor de întrebuințare dublă și fiecare serviciu de 

brokeraj sau asistență tehnică.   
Prin derogare de la paragraful 2 din articolul dat, Ministerul poate elibera o singură licență pentru 

exporturi multiple de produse de întrebuințare dublă sau pentru câteva servicii de brokeraj sau asistență 
tehnică multiplă, luând în considerație tipul produselor de întrebuințare dublă, tipul și durata activităților 
de export, țara în care sunt exportate sau în care sunt prestate serviciile de brokeraj sau asistența tehnică, 
precum și utilizatorul final al produselor de întrebuințare dublă. 

Formatul și conținutul licenței menționate în paragrafele 1 și 3 din articolul dat va fi stabilit de 
Minister. 

 
Exportul produselor de întrebuințare dublă 

Articolul 8 
Exportul produselor de întrebuințare dublă enumerate în Lista Națională de Control a Produselor de 

Întrebuințare Dublă (în continuare, Lista) va fi efectuat numai în baza licenței. 
 

Clauza comprehensivă (Catch-all)  
Articolul 9 

Licența se solicită pentru exportul produsele de întrebuințare dublă nelistate, dacă: 

1) exportatorul a fost informat de Minister că produsele sunt destinate totalmente sau parțial 
pentru folosirea la elaborarea, producerea, manipularea, operarea, depozitarea, detectarea, identificarea 
sau proliferarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau altor dispozitive explozibile nucleare sau 
elaborarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor capabile să livreze astfel de arme; 

2) țara cumpărătoare sau țara de destinație este sub embargou de arme, în conformitate cu 
hotărârile adoptate de Uniunea Europeană sau hotărârea Organizației pentru Securitate și Cooperare în 
Europa (OSCE) sau embargoul de arme impus de rezoluția obligatoare a Consiliului pentru Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite sau dacă exportatorul a fost informat de Minister că produsele în cauză sunt 
destinate totalmente sau parțial întrebuințării duble; 

3) exportatorul a fost informat de Minister că produsele în cauză, exportate de pe teritoriul 
Montenegro sunt destinate în totalmente sau parțial pentru utilizarea ca piese sau componente ale 
produselor militare din Lista Națională a Armelor și Echipamentului Militar. 

Dacă exportatorul cunoștea sau trebuia să fie la curent că produsele de întrebuințare dublă 
destinate exportului nu sunt include în Listă și sunt destinate totalmente sau parțial unui scop menționat în 
paragraful 1 din articolul dat, acesta va notifica Ministerul. 

Cu referință la paragraful 1 și 2 din articolul dat, Minister va înștiința alte state, când este necesar, și 
Comisia Uniunii Europene. 

 
Dispozițiile cu privire la serviciile de brokeraj  

Articolul 10 
Este necesară o licență pentru servicii de brokeraj pentru produsele de întrebuințare dublă incluse în 

Listă, dacă: 

- brokerul a fost informat de autoritățile competente din Montenegro că produsele în cauză sunt 
sau ar putea fi destinate totalmente sau parțial unei întrebuințări menționate în Articolul 9 paragraful 1 
punctul 1 din legea dată. 

- brokerul știa sau trebuia să fie la curent că produsele incluse în Listă sunt sau ar putea fi destinate, 
totalmente sau parțial, unei întrebuințări menționate în Articolul 9 paragraful  1 punctul 1 din legea dată. 

Licența pentru serviciile de brokeraj este necesară pentru produsele nelistate, dacă: 

- brokerul a fost informat de autoritățile competente a Montenegro că produsele sunt sau ar putea 
fi destinate, totalmente sau parțial, oricărei întrebuințări menționate în Articolul 9 paragraf 1 punctele 1 și 
2 din legea dată; 
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- brokerul știa sau trebuia să fie la curent că produsele sunt sau ar putea fi destinate, totalmente 
sau parțial, oricărei întrebuințări menționate în Articolul 9 paragraful 1 punctul 1 din legea dată; 

Cu referire la paragraful 1 punctul 2 și paragraful 2 punctul 2 din articolul dat, brokerul va înștiința 
Ministerul corespunzător.   

 
Dispoziții despre asistența tehnică prestată înafara teritoriului Montenegro 

Articolul 11 
Este necesară deținerea licenței pentru prestarea asistenței tehnice înafara teritoriului Montenegro, 

dacă: 
- o persoană a fost informată de Minister că asistența tehnică este intenționată pentru 

întrebuințările menționate în Articolul 9 paragraful 1 din legea dată; 

- o persoană cunoștea sau trebuia să cunoască că asistența tehnică oferită este sau ar putea fi 
destinată, totalmente sau parțial, pentru orice întrebuințare menționată în Articolul 9 paragraful 1 punctul 
1 din legea dată; 

Cu referire la paragraful 1 punctul 2 din articolul dat, persoana va înștiința respectiv Ministerul. 
Prin derogare de la paragraful 1 din articolul dat, asistența tehnică poate fi prestată fără licență, dacă 

este oferită: 

- statelor membre ale Uniunii Europene, Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Switzerland, 
Statele Unite ale Americii; 

- în formă verbală și nu în relație cu produsele de întrebuințare dublă enumerate.  
 

Oferirea asistenței tehnice pe teritoriul Montenegro  
Articolul 12 

Este necesară o licență pentru asistența tehnică oferită pe teritoriul Montenegro, dacă o persoană 
intenționează să ofere asistență tehnică cu privire la produsele care sunt sau ar putea fi destinate, 
totalmente sau parțial, oricărei din întrebuințările menționate în Articolul 9 paragraful 1 punctul 1 din legea 
dată, persoanelor dintr-un stat terț, în afară de persoanele din statele menționate în Articolul 11 paragraful 
3 punctul 1 din legea dată: 

Dacă o persoană era la curent că asistența tehnică oferită este destinată, totalmente sau parțial, 
oricărei din întrebuințările menționate în Articolul 9 paragraful 1 punctul 1 din legea dată, aceasta va 
notifica respectiv Ministerul; 

Prin derogare de la paragrafele 1 și 2 din articolul dat, asistența tehnică poate fi prestată fără licență: 

- dacă ia forma transferului de informații cu caracter public sau cercetare științifică de bază, cu 
privire la produsele de întrebuințare dublă, sau   

- este destinată primei comisionări a produselor de întrebuințare dublă pentru care deja a fost 
eliberată o licență de export.  

 
Tranzitul 

 Articolul 13 
Tranzitul produselor de întrebuințare dublă din Listă pe calea terestră și navală, este autorizat de 

autoritatea de stat responsabilă pentru afacerile interne, împreună cu acordul din partea autorităților de 
stat responsabile pentru apărare și afaceri externe.   

Tranzitul produselor de întrebuințare dublă din Listă pe calea aeriană este autorizat de autoritatea 
de stat responsabilă pentru aviația civilă, împreună cu acordul autorităților de stat responsabile pentru 
apărare și afaceri externe.   

 
Interzicerea tranzitului  

Articolul 14 
Autorizația pentru tranzitul produselor de întrebuințare dublă din Listă nu va fi acordată, dacă se 

confirmă că aceste produse sunt sau pot fi destinate, totalmente sau parțial, întrebuințării menționate în 
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Articolul 9 paragraful 1 din legea dată. 
Costurile ce pot apărea din cauza interzicerii tranzitului, în baza paragrafului 1 din legea dată, vor fi 

suportate de solicitant. 
 

Cererea pentru obținerea licenței 
 Articolul 15 

Cererea pentru eliberarea licenței pentru export, servicii de brokeraj și asistență tehnică (în 
continuare, Licența) va fi depusă la Minister. 

Cererea menționată în paragraful 1 din articolul dat va fi susținută de contractul de achiziții în 
original sau factura originală cu traducerea certificată, precum și dovada achitării taxei administrative.  

Adițional la cererea de obținere a licenței pentru exportul produselor de întrebuințare dublă, 
solicitantul va prezenta Certificatul valabil al utilizatorului final de produse de întrebuințare dublă în 
original sau Certificatul internațional de import din partea statului recipient, eliberat în conformitate cu 
legislația acestuia, care nu este mai vechi de șase luni și care este tradus oficial.  

Adițional la cererea de obținere a licenței pentru servicii de brokeraj, solicitantul va prezenta 
Certificatul valabil al utilizatorului final de produse de întrebuințare dublă în original sau certificatul 
eliberat de o autoritate competentă al statului exportator, precum că Certificatul utilizatorului final în 
original este păstrat de țara dată, informații despre țara de origine, locație, tipul și cantitatea produselor de 
întrebuințare dublă, precum și informații despre toate persoanele implicate într-o tranzacție, țara de 
destinație finală și utilizatorul final.    

Adițional la cererea menționată în paragraful 4 din articolul dat, Ministerul poate solicita de la 
solicitant să prezinte Certificatul internațional de import, eliberat de țara cumpărătoare, în conformitate cu 
legislația respectivă. 

Conținutul și formatul cererii pentru obținerea licenței sunt prescrise de Minister. 
 

Opinia autorităților competente  
Articolul 16 

Înainte de a decide rezultatul cererii pentru obținerea licenței, Minister va solicita opiniile 
autorităților de stat responsabile pentru afacerile externe, apărare și afacerile interne.  

În dependență de tipul și scopul produsele de întrebuințare dublă, Ministerul va obține opiniile altor 
autorități competente.   

Criterii  
Articolul 17 

Atunci când oferă opiniile sale, autoritățile menționate în Articolul 16 vor lua în considerație 
următoarele: 

1) autoritatea de stat responsabilă pentru afaceri externe: 

a) obligațiile internaționale ale Montenegro ce reies din Tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare, Convenției privind interzicerea armelor biologice și toxice și Convenția privind 
interzicerea armelor chimice; 

b) obligațiile internaționale ale Montenegro de a aplica embargoul cu privire la arme ale 
Organizației Națiunilor Unite, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și Uniunea 
Europeană; 

c)    politica externă și de securitate, inclusiv problemele legate de: 
- respectarea obligațiilor internaționale ale Montenegro, în special a sancțiunilor impuse de 

Consiliul pentru Securitate ale Națiunilor Unite, tratatele internaționale sau ne-proliferarea, 
precum și alte obligații internaționale; 

- respectarea drepturilor omului în țara de destinație finală; 
- evaluarea situației interne, adică existența unei situații tensionante sau conflictului armat 

în țara de destinație finală; 
- menținerea păcii, securității și stabilității în regiune; 



6  

- comportamentul țării cumpărătoare față de comunitatea internațională, în special 
atitudinea acesteia față de terorism, natura alianțelor sale și respectarea legii internaționale; 

- existența riscului că produsele exportate vor fi redirecționate pe teritoriul țării de 
destinație finală sau vor fi re-exportate în condiții nefavorabile; 

2) autoritatea de stat responsabilă pentru apărare, în baza criteriilor politicii externe și de 
securitate: 

- securitatea națională a Montenegro, precum și securitatea statelor cu care Montenegro este în 
relații de parteneriat; 

- utilizarea finală intenționată a produselor de întrebuințare dublă și riscurile aferente; 

3) autoritatea de stat responsabilă de afacerile interne: 

- impactul asupra siguranței rutiere;  

- impactul asupra protecției vieții, securității personale și a averii cetățenilor. 
 

Termenul limită pentru prezentarea opiniilor  
Articolul 18 

Autoritățile menționate în Articolul 16 din legea dată sunt obligate să prezinte Ministerului opiniile 
lor timp de 15 zile de la primirea solicitării de aprobare și timp de 60 de zile, dacă sunt necesare verificări 
adiționale al procesului de prezentare a opiniei.  

 
Eliberarea licenței  

Articolul 19 
Ministerul va decide asupra cererii de eliberare a licenței timp de șapte zile de la primirea opiniei de 

la autoritățile menționate în Articolul 16 din legea dată și nu mai târziu de 70 zile de la depunerea cererii cu 
privire la obținerea licenței. 

 
Perioada de valabilitate a licenței   

Articolul 20 
Licența va fi eliberată pe o perioadă de un an, iar dacă activitatea de export specificată în contract 

durează mai mult, Ministerul poate extinde perioada de valabilitate a licenței până la data finalizării 
activității de export, dar nu mai mult de doi ani de la data eliberării licenței.   

Prin derogare de la paragraful 1 din articolul dat, licența menționată în Articolul 7 paragraful 3 din 
legea dată va fi eliberată pentru o perioadă de valabilitate până la doi ani, iar la solicitarea exportatorului, 
poate fi extinsă pentru încă un an.  

 
Refuzul eliberării licenței  

Articolul 21 
Ministerul ca refuza eliberarea licenței, dacă: 

1) autoritățile menționate în Articolul 16 din legea dată prezintă opinii negative; 

2) se confirmă că produsele pentru care este solicitată licența sunt subiectul litigiilor; 

3) persoana prezintă date false în cererea pentru obținerea licenței și în documentele solicitate; 

4) exportatorul nu asigură inspectarea produselor sau a documentelor relevante, la solicitarea 
Ministerului. 
Dacă se refuză eliberarea licenței, Ministerul va înștiința solicitantul despre motivele invocate, nu va 

divulga datele confidențiale sau clasificate, în conformitate cu legislația. 
Anularea licenței 

 Articolul 22 
Ministerul va anula licența, dacă se confirmă că: 

1) criteriile în baza cărora a fost eliberată licența s-au schimbat; 

2) licența a fost eliberat în baza datelor false sau incomplete; 

3) persoana nu se îndeplinește condițiile descrise în licență.   
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Cu referire la paragraful 1 din articolul dat, Republica Montenegro nu va fi responsabilă pentru 
prejudiciile cauzate de anularea licenței. 

Dreptul la litigiu administrativ  
Articolul 23 

Acțiunile menționate în Articolele 19, 20, 21 și 22 din legea dată nu pot fi contestate, însă pot fi 
soluționate în litigiu administrativ.  

Notificarea 
Articolul 24 

În cazul refuzului cererii pentru obținerea licenței sau anulării licenței, Ministerul va notifica 
autoritatea de stat responsabilă pentru afaceri externe, care la rândul său va informa statele respective, în 
conformitate cu obligațiile internaționale ale Montenegro. 

Dacă au fost prezentate informații că un alt stat a refuzat eliberarea licenței pentru o tranzacție 
identică în ultimii trei ani înainte de eliberarea licenței, Ministerul va consulta statul dat la luarea deciziei 
cu privire la eliberarea licenței. 

Dacă după consultarea cu statul menționat în paragraful 2 din articolul dat, Ministerul decide să 
elibereze licența, acesta va înștiința autoritatea de stat responsabilă pentru afaceri externe, care la rândul 
său, va notifica statul dat despre motivele acestei decizii.   

 
Obligația autorității de stat responsabilă pentru afaceri externe 

Articolul 25 
Pentru a implementa regimul de control a produselor de întrebuințare dublă, autoritatea de stat 

responsabilă pentru afaceri externe va actualiza și publica pe pagina sa web, lista țărilor supuse unui 
embargou impus de Consiliul pentru Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa și Comisia Uniunii Europene.   

 
Obligația autorității vamale  

Articolul 26 
Autoritatea vamală poate, în limita competenților sale, să restricționeze sau să interzică exportul, 

prestarea serviciilor de brokeraj, asistența tehnică și tranzitul produselor de întrebuințare dublă, despre 
care va înștiința imediat Ministerul. 

 
Obligația persoanelor implicate în activitățile de export, prestarea serviciilor de brokeraj și 

asistenței tehnice  
Articolul 27 

Persoana implicată în activitățile de export, prestarea serviciilor de brokeraj și asistență tehnică 
legate de produsele de întrebuințare dublă este obligată: 

1) să înștiințeze în scris Ministerul despre schimbările apărute cu privire la activitatea specifică de 
afaceri timp de 15 zile; 

2) timp de 15 zile de la finalizarea activității respective sau exportului, să înștiințeze respectiv 
Ministerul și să depună o copie a licenței în baza căreia a întreprins activitatea de afaceri în cauză și o copie 
certificată a documentului vamal consolidat; 

3) să returneze Ministerului licența obținută, dacă aceasta nu a fost folosită, timp de 15 zile de la 
data de expirare a licenței; 

4) la solicitarea Ministerului și timp de 60 de zile de la exportul produselor, să prezinte certificatul 
eliberat de autoritatea competentă a statului de destinație finală sau statului utilizator final, ce confirmă 
recepționarea produselor de întrebuințare dublă (Certificat de livrare). 

 

III. REGISTRE 
Registrele Ministerului 

Articolul 28 
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Ministerul va ține registre privind licențele eliberate și anulate, precum și cererile de obținere a 
licenței respinse, în temeiul prezentei legi. 

Documentația menționată în paragraful 1 din legea dată va fi păstrată timp de cinci ani de la 
expirarea datei de valabilitate a licenței. 

 
Registrele persoanelor implicate în activitățile de export, prestarea serviciilor de brokeraj și 

serviciilor de asistență tehnică 
Articolul 29 

Persoana implicată în activitățile de export a produselor de întrebuințare dublă, prestarea serviciilor 
de brokeraj și a serviciilor de asistență tehnică va ține registre ce conțin următoarele informații: 

- tipul și numărul licenței, data eliberării și perioada de valabilitate; 

- descrierea, cantitatea și valoarea produselor și tipul încărcăturii; 

- numele și oficiul, sau numele, prenumele și adresa utilizatorului final și utilizarea finală a 
produselor de întrebuințare dublă; 

- țara de utilizare finală. 
Facturile, manifestele, declarațiile vamale și alte documente de expediție cu privire la exportul 

produselor de întrebuințare dublă, presarea serviciilor de brokeraj și a serviciilor de asistență tehnică vor 
constitui parte integrală a registrelor menționate în paragraful 1 din articolul dat. 

Documentația menționată în paragrafele 1 și 2 din articolul dat va fi păstrată timp de cinci ani de la 
data expirării licenței. 

 

IV. SUPRAVEGHEREA 
Conducerea supravegherii  

Articolul 30 
Supravegherea asupra implementării legii date și a regulamentelor adoptate în baza legii date va fi 

pusă în sarcina Ministerului. Dacă este necesar și în dependență de tipul și scopul produselor, 
supravegherea poate fi, de asemenea, efectuată în cooperare cu alte autorități competente. 

Supravegherea menționată în paragraful 1 din articolul dat va fi efectuată de Minister prin 
intermediul ofițerului autorizat, în conformitate cu legislația. 

Dispozițiile Legii privind inspecția se vor aplica la supravegherea efectuată în conformitate cu 
prezenta lege.  

Permiterea supravegherii  
Articolul 31 

În procesul de eliberare a licenței, precum și după ce licența de export a fost eliberată, Ministerul 
poate efectua inspecția produselor de întrebuințare dublă și a documentelor relevante.  

Persoana implicată în activitățile de export, prestarea serviciilor de brokeraj sau serviciile de 
asistență tehnică este obligată să asigure accesul autorităților relevante menționate în Articolul 30 
paragraful 1, pe parcursul desfășurării activității de business, precum și la finalizarea acesteia.   

 

V. DISPOZIȚII PENALE  
Încălcări   

Articolul 32 
O amendă între 2 000 € - 10 000 € se va impune persoanei juridice pentru încălcări, dacă: 

1) activează fără licența eliberată de Minister: 

- exortează sau a exportat produsele incluse în Listă (Articolul 8); 

- prestează servicii de brokeraj (Articolul 10 paragrafele 1, 2 și 3); 

- prestează asistență tehnică (Articolul 11 paragrafele 1 și 2 și Articolul 12 paragrafele 1 și 2); 

2) nu înștiințează Ministerul că produsele intenționate spre exportare sunt produse de întrebuințare 
dublă care sunt destinate totalmente sau parțial întrebuințărilor menționate în Articolul 9 paragraful 1 din 
legea dată (Articolul 9 paragraful 2); 
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3) nu notifică Ministerul despre modificările cu privire la activitatea specifică de afaceri (Articolul 27 
paragraful 1 punctul 1); 

4) la solicitarea Ministerului nu depune certificatul eliberat de autoritatea competentă a țării de 
destinație finală sau țării utilizării finale confirmând primirea produselor de întrebuințare dublă (Certificat 
de livrare) (Articolul 27 paragraful 1 item 4). 

O amendă între 300 € - 1 000 € se va impune persoanei fizice și persoanei responsabile din cadrul 
entității juridice pentru încălcările menționate în paragraful 1 din articolul dat. 

Adițional la amenda pentru încălcarea menționată în paragraful 1 din articolul dat, se va aplica 
măsura de protecție de interzicere a activităților de export, prestarea serviciilor de brokeraj și a serviciilor 
de asistență tehnică, care va dura între șase luni și doi ani. 

Articolul 33 
O amendă între 1 000 € - 5 000 € se va impune persoanei juridice pentru încălcări, dacă: 

1) nu înștiințează Ministerul sau nu înștiințează Ministerul la timp despre exportul finalizat de 
produse de dublă întrebuințare sau serviciile prestate (Articolul 27 paragraful 1 punctul 2); 

2) nu returnează Ministerului licența care nu a fost folosită, timp de 15 zile de la data expirării 
licenței (Articolul 27 paragraful 1 item 3); 

3) nu ține registre detaliate despre exportul, serviciile de brokeraj și asistență tehnică oferite și nu 
păstrează documentația timp de cinci ani de la expirarea datei licenței.   

O amendă între 300 € - 1 000 € se va impune persoanei fizice și persoanei responsabile din cadrul 
entității juridice pentru încălcările menționate în paragraful 1 din articolul dat. 

 

VI. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE  
Dispoziții privind implementarea legii  

Articolul 34 
Se vor adopta acte normative cu privire la implementarea legii date timp de trei luni de la data 

intrării în vigoare a legii date. 
Proceduri inițiate  

Articolul 35 
În procedurile inițiate înainte de executarea legii date, se vor aplica dispozițiile din legea dată, dacă 

sunt în favoarea clientului.  
Abrogarea  
Articolul 36 

Dispozițiile Legii cu privire la comerțul extern a armelor, echipamentului militar și a produselor de 
întrebuințare dublă (Monitorul Oficial al Montenegro 80/08) vor fi abrogate în partea produselor de 
întrebuințare dublă de la data aplicării legii date. 

Intrarea în vigoare 
Articolul 37 

Această lege va intra în vigoare după opt zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al Montenegro 
și se va aplica de la 1 iulie 2012.  

 
Număr: 31-3/12-1/9 EPA 785 XXIV 
Podgorica, 29 mai 2012 
Parlamentul Republicii Montenegro, cea de-a 24-a Sesiune 
Președinte, 
Ranko Krivokapic, m.p. 


