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PARLAMENTUL REPUBLICII MACEDONIA 

 
În temeiul articolului 75. paragraful 1. și 2.  din Constituția Republicii Macedonia, 

PreședinteleRepublicii Macedonia și Președintele Parlamentului Republicii Macedonia emit 

 

DECRETUL  CU PRIVIRE LA PROMULGAREA LEGII  PRIVIND MODIFICĂRILE  

ŞI COMPLETĂRILE LEGII ARMELOR 

 

Se promulgă Legea privind modificările şi completările Legii armelor, adoptată de 

Parlamentul RepubliciiMacedonia la sesiunea din 21 noiembrie 2013. 
 
 
 
Nr.07-4587/1 Președintele 

21 noiembrie 2013 Republicii Macedonia, 

Skopje Đorge Ivanov, s.s. 
 
 
 
 

Președintele 

Parlamentului   

Republicii Macedonia, 

Trajko Veljanoski,s.s. 

 

 

 

LEGEA PRIVIND MODIFICĂRILE  ŞI COMPLETĂRILE LEGII ARMELOR 

 

Articolul 1 

Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr 7/2005, 47/2006, 

42/2007, 86/2008 și 72/10, 158/11 și 119 // 13), articolul 14 se modifică după cum 

urmează: 

"Îndeplinirea cerințelor de la articolul 9, paragraful  1, punctul 6) din prezenta lege se 

verifică prin susținerea unui examen. 

Înainte de susținerea examenului de specialitate menționat la paragraful 1 din 

prezentul articol, persoanele fizice solicitanții de autorizație pentru achiziționarea de arme, vor 

urma un instructaj practic pentru manipularea armelor. 

Pregătire practică pentru manipularea armelor este efectuată de către persoana juridică 

autorizată. Autorizația menționată la paragraful 3 din prezentul articol este emisă de către 

autoritatea competentă persoanei juridice care deține aprobarea pentru înființarea poligoanelor 

civil de tir. 

Persoana juridică autorizată este obligată să elibereze o dovadă specială privind  

desfășurarea instruirii practice pentru manipularea armelor.  

Dispoziția de la patragraful 2 din prezentul articol nu se aplică membrilor forțelor 

armate, angajaților Ministerului Afacerilor Interne, forțelor de poliție din rezervă, cu vechime 

de cel puțin trei ani în poliție, angajaților pensionați ai Ministerului Afacerilor Interne, 

Serviciilor de pază și protecție din penitenciare și altor funcționari ai adminisitrației de stat  

care sunt autorizați prin reglementări speciale să poarte acest tip de arme. 

Pregătirea practică privind manipularea armelor în cadrul persoanei juridice este  
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efectuată de lectorii și instructorii care au absolvit studii superioare și instructorii asistenți care 

au minim studii medii. 
 

Instructorii și instructorii asistenți de la paragraful 6 din prezentul articol trebuie să 
respecte cerințele prevăzute la articolul 9 punctele 1), 2), 3), 4), 6) și 7) din prezenta lege. 

Ministrul afacerilor interne va emite norme legale cu privire la cerințele tehnice și de 
securitate minime pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele pentru instruirea practică a 
persoanelor juridice pentru manipularea armelor, și privind Programul de instruire pentru 
manipularea, păstrarea și întreținerea corespunzătoare a armelor, metodologia de derulare a 
pregătirii practice pentru manipularea armelor, precum și modul de desfășurare a examenului  

de specialitate pentru verificarea cunoștințelor tehnice pentru utilizarea corespunzătoare a 
armelor și cunoașterea reglementărilor cu privire la arme. 

 
Articolul 2 

După articolul 14 se adugă nouă articole noi 14-a, 14-b, 14-v, 14-g, 14-d, 14-đ, 14-e, 

14-ž, și 14-z, după cum urmează: 

 

"Articolul 14-a 

Pregătirea practică privind manipularea armelor trebuie să fie în conformitate cu 

Programul de instruire pentru manipularea, păstrarea și întreținerea corespunzătoare a armelor. 

 
Articolul 14-b 

După pregătirea practică pentru manipularea armelor se susține examenul de  

specialitate, care se desfășoară în sediul persoanei juridice autorizate care a desfășurat pregătirea 

practică a candidaților pentru examenul de specialitate. 

Examenul de specialitate se susține în fața comisiei formate de către ministrul  

afacerilor interne.  

   Comisia este compusă din președinte, doi membri și adjuncții acestora. 

   Președintele și adjunctul acestuia sunt reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, 
al doilea membru al comisiei și adjunctul acestuia sunt reprezentanți ai persoanei juridice 
autorizate în cadrul căreia s-a efectuat instruirea practică, al treilea membru al comisiei și 
adjunctul acestuia sunt informaticieni ai persoanei juridice autorizate. 

  Membrii Comisiei au dreptul la compensații anuale de remunerare a costurilor pentru 
desfășurarea  examinării în valoare care nu depășește suma de trei salarii medii în Republica 
Macedonia pentru anul precedent, publicat de Biroul Central de Statistică, care sunt rambursate 
de către persoana juridică autorizată. 

Costurile pentru instruirea practică și desfășurarea examenului sunt suportate de candidat. 

 
Articolul 14-v 

Examenul de specialitate are două părți, și anume: 

- cea teoretică (prima), partea în care se verifică cunoștințele teoretice ale candidaților și 

- cea practică (a doua), partea în care se verifică abilitățile practice ale candidaților. Partea 

teoretică (prima), a examenului de specialitate include: 

1) Legea armelor; 

2) Codul penal; 

3) Primul ajutor și 

4) cunoștințe teoretice privind manipularea în siguranță a armelor și muniției (dezasamblare, 

asamblare, curățarea și întreținerea armelor și muniției). 

Partea practică (a doua), a examenului de specialitate include: 

1) cunoștințe practice de manipulare în condiții de siguranță a armelor și muniției (dezasamblare, 

asamblare, curățarea și întreținerea armelor și muniției). 

2) trageri cu arma. 



Monitorul Oficial al RM (Jurnalul Oficial al RM) nr.164 din 27.11.2013 

3 

 

 

 

Partea teoretică a examenului de specialitate se susține electronic prin răspunsuri la o serie de 

întrebări sub forma rezolvării unui test în format electronic pe calculator. 
 

Articolul 14-g 

Persoana juridică autorizată în care candidatul este instruit pregătește o bază cu întrebările pentru 

partea teoretică a examenului de specialitate. 

Verificarea întrebărilor pentru partea teoretică a examenului de specialitate este efectuată de 

Comisia menționată la articolul 14-b paragraful 2 din prezenta lege. 

Comisia menționată la articolul 14-b paragraful 2, revizuiește și actualizează baza de date a 

întrebărilor, cel puțin o dată pe an. 

Cu prilejul revizuirii, Comisia menționată la articolul 14-b paragraful 2 din prezenta lege are în 
vedere prioritar  modificările aduse legislației vizate de întrebări, numărul de candidați care au 
răspuns, rezultatele obținute, precum și alte criterii care pot influența îmbunătățirea calității 
bazelor de date . 

Pe baza revizuirii și actualizării bazei de date, Comisia menționată la articolul 14-b, paragraful 2 
din prezenta lege  decide dacă întrebările vor fi modificate sau eliminate complet din baza de 
date. 

 

Articolul 14-d 

Examenul de specialitate se susține în spațiile pentru susținerea examenelor, dotate special cu 
echipamente materiale, tehnice și de IT, conexiune la internet și echipamente de înregistrare 
video a examenului. 

Susținerea examenului de specialitate va fi înregistrată video și difuzată în direct pe site-ul web 
al Ministerului Afacerilor Interne, iar în cazul în care, din motive tehnice, înregistrarea se  
întrerupe, înregistrarea completă a examenului de specialitate se introduce pe web  site-ul   
Ministerului Afacerilor Interne. 

Criterii legate de condițiile spaţiale și dotările materiale, tehnice și IT pentru susținerea 
examenului de specialitate sunt stabilite de ministrul afacerilor interne. 

 
Articolul 14-đ 

Înainte de începerea examenului de specialitate președintele comisiei stabilește  identitatea 

candidaților prin verificarea cărții de identitate. 

 

Candidaților, pe parcursul susținerii examenului de specialitate, le este interzisă consultarea legii, 

a legii cu comentarii și explicații, a telefonului mobil, dispozitivelor electronice mobile și altor 

surse tehnice și de informații, materiale pregătite în prealabil și altele, și să contacteze alți 

candidați sau persoane, cu excepția informaticianului din Comisie, în cazul unor probleme 

tehnice cu calculatorul. 

În cazul în care un candidat, cu prilejul susținerii examenului de specialitate, procedează contrar 

paragrafului 2 al acestui articol, i se interzice să continue examenul, considerându-se că acesta nu 

a promovat  examenul ceea ce se constată în raportul privind finalizarea părții teoretice a 

examenului de specialitate. 

 
Articolul 14-e 

Examenul de specialitate începe cu partea teoretică, candidatul care a promovat partea teoretică 

susține ulterior și examenul practic. 

Partea teoretică a examenului se susține pentru fiecare disciplină menționată la articolul 14-v 

paragraful 2 din prezenta lege și trebuie să conțină cel puțin zece întrebări cu câte trei opțiuni 

dintre care una cu răspunsul corect, una cu un răspuns asemănător și una cu un răspuns incorect. 

Candidatul trebuie să obțină cel puțin 75% din răspunsurile corecte la întrebări, în minim patru 

discipline, ceea ce se consideră că a promovat parțial examenul. 

În cazul în care candidatul promovează parțial partea teoretică a examenului de  
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specialitate, candidatul se poate prezenta la reexaminare pentru promovarea integrală a 

examenului de specialitate în termen de maxim șase luni de la data începutului instruirii practice 

pentru manipularea armelor. 

 

Articolul 14-ž 

Susținerea părții teoretice a examenului de specialitate se desfășoară dând răspunsul la o serie de 

întrebări sub  forma rezolvării unui test în format electronic, în conformitate cu instrucțiunile 

privind metodologia de susținere a examenului, care va fi clarificată de către Președintele 

Comisiei menționat la articolul 14-b paragraful 2 din prezenta lege, înainte de începerea 

examenului. 

Întrebările din test, în funcție de gradul de dificultate, aduc un anumit număr de  puncte  

menționate în test. 

Întrebările din testele pentru partea teoretică și răspunsurile la acestea sunt stocate într-un sistem 

electronic unic pentru susținerea examenului de specialitate, întocmit și administrat de persoana 

juridică autorizată. 

Sistemul electronic menționat la paragraful 3 al acestui articol conține și o bază de date accesibilă 

din cel puțin 300 de întrebări din  domeniul disciplinei menționate la articolul 14 la paragraful 2 

din prezenta lege. 

Sistemul electronic pentru susținerea examenului nu poate permite existența unui conținut identic 

al testului electronic pentru mai mulți candidați. 

Sistemul electronic conține și trimiteri spre reglementările și literatura juridică care conțin 

răspunsurile la întrebări. 

Rezultatele de la susținerea examenului sunt accesibile candidaților pe calculatorul de la examen, 

imediat după încheierea acestuia. 

Durata totală rezervată pentru a da răspunsul la întrebările de la testul  pentru examenul de 

specialitate profesional, este de 30 de minute pentru fiecare din disciplinele menționate la 

articolul 14-v paragraful 2 din prezenta lege. 

 

Articolul 14-z 

Testele sunt folosite și sunt încredințate candidatului exclusiv pe perioada susținerii  
examenului de specialitate.  

Materialele și înregistrările de la susținerea examenelor de specialitate sunt păstrate de 
persoana juridică autorizată. 

Ministrul afacerilor interne formează o comisie special pentru revizia examenelor de 
specialitate desfășuarate. 

Comisia menționată la paragraful  3 din prezentul articol este alcătuită dintr-un președinte 
și doi membri și adjuncții acestora. 

Comisia menționată la paragraful 3 din prezentul articol utilizează materialele și 
înregistrările menționate la paragraful 2 din prezentul articol ". 

 

Articolul 3  

După articolul 83-g, se adaugă un nou articol 83-d, după cum urmează: 

 

"Articolul 83-d 

Sancțiune în valoare cuprinsă între 4.000 și 5.000 de euro, contravaloarea în denari,  

este dispusă împotriva persoanei juridice autorizate care desfășoară examenul de specialitate 

din punct de vedere tehnic, fără să înregistreze, difuzeze în direct pe web site-ul  Ministerului 

Afacerilor Interne și dacă nu postează înregistrarea completă a examenului pe web site-ul  

Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu articolul 14-d din prezenta lege. " 
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Articolul 4 

Normele legale prevăzute la articolul 14-d, paragraful 3 din prezenta lege se adoptă în 

termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

Articolul 5 

Procedurile inițiate pentru susținerea examenului de specialitate de la data începerii 

implementării prezentei legi vor înceta în conformitate cu prevederile reglementărilor în temeiul 

cărora au fost inițiate. 
 
 

Articolul 6 

Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Macedonia ("Jurnalul Oficial al Republicii Macedonia"), și va fi implementată în 

termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 


