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20090941805 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

În baza articolului  18-a din Legea privind armamentul  („Monitorul Oficial al  Republicii  

Macedonia“ nr.7/2005, 47/2006, 42/2007 și 86/2008), ministrul afacerilor interne adoptă 

 
REGULAMENTUL PRIVIND COMPONENȚA COMISIILOR DIN CADRUL 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE PENTRU LOVITURILE DE 

ÎNCERCARE, MODALITATEA DE EFECTUARE A LOVITURILOR DE 

ÎNCERCARE ȘI PĂSTRAREA GLOANȚELOR ARMELOR CU CARE AU FOST 

REALIZATE LOVITURILE DE ÎNCERCARE 

 
   I. DISPOZIȚIA GENERALĂ 

 
Articolul 1 

Prin acest regulament se stabilește componența comisiilor din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne pentru loviturile de încercare, modalitatea de efectuare a loviturilor de încercare și 

păstrarea gloanțelor armelor cu care au fost realizate loviturile de încercare . 

 
II. COMPONENȚA COMISIILOR DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

PENTRU LOVITURILE DE ÎNCERCARE 

 
Articolul 2. 

Pentru efectuarea loviturilor de încercare din arme în conformitate cu Legea privind armamentul, 

ministrul afacerilor interne a înființat opt comisii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în 

continuarea textului: Ministerului) pentru efectuarea loviturilor de încercare (în continuarea 

textului: comisiile), pentru domeniile celor opt sectoare de afaceri interne din cadrul Ministerului, 

la propunerea șefilor sectoarelor respective. 
 

Articolul 3. 

 

Comisiile sunt alcătuite din președinte , trei membrii și 

locțitorii lor. 

Președintele și locțitorul lui, precum și un membru și locțitorul lui sunt funcționari de poliție în 

uniform, iar câte un membru și locțitorul membrului sunt din unitatea organizatorică pentru 

afacerile civile și unitatea organizatorică pentru tehnica criminalistică (președintele și trei 

membrii). 

Președintele, membrii și locțitorii președintelui și membrilor sunt angajații sectoului afacerilor 

interne pentru a căror zonă se înființează comisia. 

 
  III. MODALITATEA DE EFECTUARE A LOVITURILOR DE ÎNCERCARE 

 
Articolul 4. 

 

Loviturile se realizează în obiectivele care îndeplinesc condițiile prevăzute în regulamentul privind 

condițiile minime tehnice și de siguranță care trebuie îndeplinite de către terenurile de tir civile. 
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Articolul 5.  

Membrii comisiei în procedura de lovitură trebuie să fie îmbrăcați în echipamentul de protecție.  

Înainte de începerea procesului de lovitură trebuie îndepărtate gloanțele de le lovitura anterioară. 

Lovitura este efectuată de către membrul comisiei – funcționarul de poliție în uniform cu patroanele 

asigurate de către proprietarul armei sau care, pe contul proprietarului arme, se asigură de către 

Ministerul Afacerilor Interne (comisie), în prezența personalului medical. 

Proprietarul armei trebuie să fie present la procedura de lovitură. 
 

 
 

Articolul 6. 

Găsirea, ridicarea și ambalarea gloanțelor se efectuează de către membrul comisiei din cadrul unității 

organizatorice pentru tehnica criminalistică. 

Ambalarea se realizează în cutii de aluminiu, plase din polietilenă sau alt ambalaj adecvat pentru 

destinația respectivă. 

Marcarea gloanțelor ambulate (asigurate) se realizează de către membrul comisiei din cadrul unității 

organizatorice pentru treburile civile. 
 

 
 

Articolul 7. 
Privind realizarea loviturii președintele comisiei întocmește procesul verbal, care este semnat de către 

președinte și membrii comisiei. 

 
Articolul 8. 

Transportul gloanțelor utilizate este realizat de către comisie imediat după finalizarea loviturilor, în 

mod sigur cu vehicolele Ministerului clar marcate, până la încăperiile unității organizatorice 

corespunzătoare pentru treburile civile. 
 

 
 

Articolul 9. 

După primirea gloanțelor utilizate, unitatea organizatorică pentru treburile civile stabilește 

numărul unic de identificarea gloanțelor armelor din care au fost lansate. 
 

 
 

IV. PĂSTRAREA GLOANȚELOR ARMELOR DIN CARE A FOST EFECTUATĂ 

LOVITURA DE ÎNCERCARE 
 

 
 

Articolul 10. 

Comisia  va prelua gloanțele utilizate pentru care a fost stabilit numărul unic de identificare și le remite 

Departamentului pentru tehnica criminalistică al serviciilor centrale de poliție din cadrul Biroului pentru 

securitatea publică a Ministeurlui, unde gloanțele se păstrează într-o încăperie specială (depozit) în mod 

centralizat. 

Încăperia din alineatul 1 al prezentrului articol se utilizează  doar pentru păstrarea gloanțelor utilizate  

și este asigurată tehnic special. În încăperiile din alineatul 1 al prezentrului articol, este necesar ca 

gloanțele depozitate să fie marcate special, selectate și clasificate în modul în care facilitează găsirea 

rapidă și eficientă a numărului unic de identificare.  Privind gloanțele utilizate care se păstrează în 

încăperia din alineatul 1 al prezentrului articol se poartă evidența.  
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V. DISPOZIȚIA FINALĂ 

 
Articolul 11. 

Acest regulament intră în vigoare următoarea zi de la data publicării lui în  "Monitorul Oficial al  

Republicii Macedonia". 
 

 
 

Nr. 14.1-48133/1                                                          

21. iulie 2009 Ministrul  afacerilor interne,               

Skopje                                                              mr Gordana Jankuloska, s.s. 


