HOTĂRÂRE
Nr.

348

, din

29.04.2015

PRIVIND PROCEDURILE DE INTRARE/IEŞIRE, MARCARE ŞI ÎNREGISTRARE
ARME ALE CETĂŢENULOR REPUBLICII ALBANIA ŞI CETĂTENILOR
STRĂINI CARE POARTĂ ARME DIN CATEGORIA “B” ŞI “C” PE TERITORIUL
REPUBLICII ALBANIA
În conformitate cu art. 100 din Constituţie şi art. 9 al. 7 Legea armelor nr. 74/2014,,
la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Miniştrilor
deliberează,
HOTĂRÂRE:
I.

PRIVIND REGIMUL DE INTRARE/IEŞIRE ŞI ÎNREGISTRARE ARME PE
TERITORIUL REPUBLICII ALBANIA

1. Controlul, reglementarea intrării/ieşirii şi înregistrarea armelor la trecerile de frontieră
ale Republicii Albania se efectuează de către Serviciul Vamal, Autoritatea de stat
pentru control import (în continuare: DOKI) şi Poliţia de Stat.
2. În conformitate cu procedura de intrare/ieşire arme la trecerile de forntieră, persoanele
care posedă licenta pentru import/export, comerţ şi transport arme sunt datoare să prezinte
funcţionarilor Serviciului Vamal şi Poliţiei de Frontieră următoarele documente valabile:
a . Autorizatie/licenta eliberată de către Administraţia poliţiei de stat pentru
import/export şi comerţ cu arme” din categoria „B1”, „B4”, „C” şi „D”.
b. Document de identificare.
c. Autorizatie/licentă eliberată de către DOKI pentru import/export de arme din
categoria „B1”, „B4”, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 4 din prezenta
hotărâre.
d. Document privind procurarea armelor, pieselor de arme şi muniţiei. Armele
se înregistrează după număr, calibru, categorie şi fabrica producătoare.
3. Funcţionarii vamali, funcţionarii poliţiei de frontieră şi DOKI efectuează controlul
fizic al armelor şi documentaţiei aferente ale persoanelor care posedă permis dar care
au trecut frontiera.
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4. În confomitate cu procedura privind intrarea/ieşirea armelor la trecerea de frontiera,
cetăţenii albanezi, cetăţenii străini, precum şi albanezii care trăiesc în străinătate, sunt
datori să prezinte Poliţiei de Frontieră unul dintre următoarele documente valabile:
a. Autorizaţia pentru procurarea/vânzarea arme de vânătoare sau de colecţie
în afara ţării;
b. Autorizaţia temporară de vânătoare;
c. Autorizaţia temporară pentru participarea la competiţii de tir sportiv;
d. Autorizaţia sau document valabil eliberat de către autorităţile străine, în
baza căruia le este permisă intrarea cu arme, după cum este definit prin art.
40 Legea armelor nr. 74/2014,
5. Controlul fizic şi înregistrarea armelor ale cetăţenilor la intrare/ieşire în din ţara
deţinând autorizaţia de procurare/vânzare după cum este menţionat sub “a” la pct. 4 din
prezenta hotărâre, este exercitat de Poliţia de Frontieră la trecerile de frontieră.
Funcţionarul care a efectuat controlul şi înregistrarea, trebuie să parafeze documentul
privind privind procurarea armei.
6. În cazurile când în decursul percheziţiei funcţionarul poliţiei de la frontieră găseşte
la persoana fizica arme, piese de arme şi muniţie, iar aceasta nu deţine documentaţie
corespunzătoare sau este vorba de arme şi muniţie care nu sunt menţionate in
autorizaţie, funcţionarul poliţiei/serviciului vamal este dator să ridice astfel de arme şi
muniţie.
7. Funcţionarul poliţiei de frontiera este dator să aplice procedurile penale, iar când o
astfel de încălcare prezintă infracţiune, cazul se îndrumă la organul competent al
procuraturii. Cu armele ridicate, precum şi cu probele materiale, se procedează în
conformitate cu Codul procedură penală şi legile şi reglementările în vigoare.
8.Armele la intrare şi iesire la trecerea de frontieră se introduc în „Registrul de
intrare/ieşire arme la trecerile de frontiera ale Republicii Albania”,
registrul este
anexat la prezenta hotărâre.
Înregistrarea detaliată a armelor în registru se efectuează de către funcţionarul poliţiei
vamale în conformitate cu documentul de procurare arme, cum este indicat sub “d” la
pct. 2 din prezenta hotărâre.
Înregistrarea datelor privind armele de vânătoare, armele de foc sportive expoziţionale
a cetăţenilor care posedă autorizaţie temporară (pentru arme care intră temporar), se
face de către funcţionarul poliţiei de frontieră.
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II

PROCEDURA DE MARCARE ARME

9. Marcarea la import prezintă un marcaj suplimentar care se aplică pe armele de foc din categoria
„B“ şi „C“, dar care se importa în Republica Albania. Marcarea este obligatorie pentru
persoanele care posedă autorizaţie de import/export arme de foc şi piese conexe şi
muniţie.
10. Marcarea armelor din categoria „B” şi „C” se efectuează pentru armele importate
din toate ţările în Albania ca destinaţie finală, indiferent de marcajele existente privind
ţara de origine.
Armele importate din ţările UE sunt excepţionate de la această procedură.
11. Marcarea se face prin gravare litere şi numere. Stema Albaniei sub forma
codului “AL” se imprimă în cercul de dimensiune 6 mm. Anul importului se imprimă
în afara cercului de dimensiune 3 mm. Adâncimea minimă a gravurii este de cel
puţin 0,1 mm dacă se află în partea metalică, iar cel puţin 0,3 mm dacă se află în
partea polimerică.
12. Fiecare marcaj poate fi pe partea principală vizibilă a armei. În caz că se ajunge
la frângere, partea marcată nu se poate nici într-un caz înlocui.
13.Controlul privind aplicarea standardelor indicate la punctele 11 ş i 12 din
prezenta hotărâre îl exercită Poliţia de stat. În urma controlului, se eliberează
adeverinţă privind marcarea.
14. Armele intrate şi ieşite în/din ţară, în cadrul tranzitului, cu autorizaţie temporară,
nu se marchează.
15. Procesul de marcare de asemenea se efectuează şi pentru armele dezactivate.
Acest proces se aplică pentru armele din categoria „A”, „B”, i „C”. În urma
procesului tehnologic de dezactivare, armele sunt marcate cu litera „D”.
Marcarea a astfel de arme se face de catre organul de stat autorizat pentru
producerea şi repararea armelor.
16. Armele din categoria „A” ş i „B” pe care specialiştii de forensică le folosesc pentru
cercetare şi în scopuri de laborator, de asemenea, se marchează. Astfel de arme se
marchează cu literele “LB”. Marcarea se face aşa cum este menţionat la punctul 15
din prezenta hotărâre.
17. Organul competent al poliţiei trebuie să efectueze controlul armei marcate în
conformitate cu prezenta hotărâre înainte ca o astfel de armă să fie eliberată pentru
folosinţa din continuare. Organul menţionat eliberează adeverinţa privind marcarea.
18. Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării sunt competente să monitorizeze
aplicarea procedurilor necesare pentru implementarea prezentei hotărâri.
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Prezenta Hotărâre intră în vigoare după publicarea în “Monitorul official”.

PREMIER

EDI RAMA
În absenţă şi la cerere
PREMIER ADJUNCT
NIKO PELESHI
Ref. Hotărârea Ministerului Afacerilor Interne nr. 348, din: 29.04.2015, data adoptării: 29.04.2015,
Monitorul oficial nr.72
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