
 

În baza art. 4 alin. (2) Lege privind controlul activităţilor de comerţ exterior cu arme şi servicii de 

importanţă strategică pentru securitatea BiH  („Monitorul oficial BiH“, nr.  103/09) şi art.   61 alin.  

(2) Lege privind administraţia („Monitorul oficial BiH“, nr. 32/02 i 102/09) ministrul   comerţului 

exterior şi relaţiilor economice  BiH, elaborează şi adoptă 

                                LISTA MĂRFURILOR CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 

Mărfurile cu destinaţie speciala sunt mijloace nemilitare pentru scopuri comerciale care nu sunt 

menţionate în Lista comună de echipamente militare sau pe Lista marfurilor cu dublă utilizare . 

Mărfurile cu destinaţie speciala datorită caracteristicilor lor pot periclita viaţa şi sănătatea 

oeamenilor, bunurile material şi mediul înconjurător, respectiv securitatea BiH şi de aceea este 

necesar să se obţină document pentru activităţile de comerţ exterior  cu aceste mărfuri.   

PN 1. Arme şi muniţii, piesele conexe şi accesorii, după cum 

urmează: 

PN 1.1. Arme de foc – puşti, pistoale şi revolvere precum şi toate tipurile de dispositive 

aruncatoare de proiectile, pistoale  (glonţ, bilă sau alice)  prin expansiunea gazelor după cum 

urmează: 

a.   revolvere şi pistoale care nu sunt cuprinse  la ML1. din Lista comună de echipamente militare, 

după cum urmează: 

1.   arme de foc scurte, semiautomate sau cu repetiţie; 

2.   arme de foc scurte pentru salvă unitară  cu percutare centrală; 

3.   arme de foc scurte  pentru  salvă unitară cu percutare pe ramă; 

4.   pistoale şi revolvere pentru tragere de manevrare  cu gloante oarbe de tir ; 

5.   pistoale de semnalizare şi alte  dispositive prevăzute pentru  lansarea doar a rachetelor de 

semnalizare;  

6.   alte arme; 

b.   puşti pentru sport, vânătoare şi tir, după cum urmează:   

1. arme de foc lungi, semiautomate,  de vânătoare şi sport, care împreună cu camera şi magazia 

pot primi mai mult de trei cărtuşe;  

2.   arme de foc lungi, semiautomate, cu srpemnik i ležištem pentru maxim trei cărtuşe,  la care 

spremnik, respective  resortul de încărcare se poate înlătura, respective nu este sigur dacă arma 

se confecţionată astfel că prin aplicarea unei accesorii simple se poate  transforma în armă cu 



 

magazie şi cameră  pentru mai mult de trei cărtuşe; 

3. armă de foc lungă cu repetiţie şi semiautomată cu ţeavă lisă, lungime totală până la  60 cm; 

4.   arme de foc lungi cu repetiţie care nu sunt cuprinse la  pct.  3; 

5.   arme de foc lungi semiautomate care nu sunt cuprinse la pct. 1 până la  4.; 

6.   arme de foc lungi cu un foc cu una sau mai multe ţevi ( de ex. cu alice)  za  jedinačnu  paljbu  s  
jednom  ili  više  glatkih  cijevi  (npr. sačmarice); 

7.   arme de foc lungi cu salvă unitară cu una sau mai multe ţevi ghintuite (de ex. combinată  puşcă 

cu alice); 

8.   arme de foc încărcate din faţă; 

9. alte arme. 

PN 1.2. Arme acţionate prin expansiunea aerului comprimat  sau  gazului comprimat, după cum 

urmează: 

a. puşti cu arc ; 

b. puşti cu aer şi pistoale ; 

c. arme cu gaz; 

d. pistoale pneumatice pentru sacrificarea animalelor în mod uman . 

PN 1.3.   Alte arme şi dispozitive: 

a.   paralizatori electrici (dispozitive manual care provizoriu  paralizează persoana  prin aplicarea  

de tensiune  electrică înaltă); 

b.   împrăştietori (sprayuri); 

c.   aruncători de parâme navale; 

d.   aparate sau dispositive care se folosesc în industrie  şi construcţii pentru  asamblarea 

materialelor solide,  acţionează prin  comprimarea gazelor  de praf de puşcă). 

PN 1.4.   Streljivo i dijelovi streljiva pentru produse de la  PN 1.,  PN 1.2. şi PN 1.3. 

PN 1.5.   Piese, accesorii şi echipament special  (de ex. dispositive pentru amortizare sunet,  



 

ochire optică pentru arme sportive şi de vânătoare, măsurător laser de distanţă ş.a.)  pentru 

produse menţionate la  PN1.1. şi PN 1.2. 

PN 1.6   Imitaţii i replici  de armă ( de ex.  “air soft” ş.a.). 

PN 1.7   Arme cu alice, de ex. arcuri,  arbaletă şi alte dispozitive care prin forţa arcului 

încordat  propulsează săgeata sau alt proiectil.  

PN 1.8   Echipament poliţienesc, de ex. bastoane, cătuşe, scuturi,  veste de protecţie, căşti 

poliţieneşti ş.a.  

PN 2 “Materiale energetice” şi  materii corespunzătoare, după cum urmează: 

Menţiune: Vezi de asemenea ML8. În Lista comună de echipamente militare şi 1C011. Din Lista 

mărfurilor cu dublă utilizare. 

1. Pentru necesităţile PN 1., noţiunea de amestec se referă la comupusul a două sau mai multe  
materii din care măcar una este supusă controlului de la pct.  PN1. 

2. Oricare substanţă menţionată la  pct.  PN1 se controlează conform prezentei Liste chiar şi 

atunci când se foloseşte în alte destinaţii decât cele menţionate (de ex. explozive care se pot utilize 

şi ca combustibil ş.a.)   

PN 2.1. “Explozive”, după cum uremază şi amestecurile lor: 

a. explozive iniţiale (primare): 

1.   azida de plumb CAS 13424-46-9; 

2.   azida de cupru CAS 13863-88-2; 

3.   azida de sodiu CAS 26628-22-8; 

4.   azida de bariu CAS 18810-58-7; 

5.   fulminate de mercur CAS 628-86-4; 

6.   fulminat de cupru CAS 5610-59-3; 

7.   diazodinitrophenol CAS 4682-03-5 (87-31-0); 

8.   stifnat de plumb  (trinitrorezorcinat) CAS 15245-44-0; 

9.   gvanilnitrozoamino-gvaniltetrazen (tetrazen) (TET) CAS 31330-63-9;: 



 
 

b. explozive brisante (secundare): nitro-legaturi (legaturi -C-NO2),  esteri de nitrati (legătura -C- 

O-NO2) si nitramine (legătura –C-N-NO2), după cum urmează: 

1.   dinitrobenzen CAS 99-65-0; 

2.   heksanitrodiphenylamine  CAS 131-73-7; 

3.   dinitrotoluol CAS 99749-33-4; 

4.   tetranitrometan CAS 509-14-8; 

5.   tetranitroanilin CAS 53014-37-2 (509-14-8); 

6.   trinitroanilin CAS 26592-42-1 (489-98-5); 

7.   trinitrofenol (acid picric) CAS 88-89-1; 

8.   trinitroxilen (TNX) CAS 632-92-8; 

9.   trinitrotoluen (TNT) CAS 118-96-7; 

10. nitroceluloza CAS 9004-70-0; 

11. diethylene glycol dinitrate  CAS 693-21-0;  

12. ethylene glycol dinitrate CAS 628-96-6;  

13. nitroglicerina (glyceril trinitrate) (1,2,3-propanetriol trinitrate) (NGl) CAS 55-63-0; CAS 9010-

02-0;  

14. Pentaerythritol tetranitrate (pentrite) (PETN) CAS 78-11-5;  

15. ethylendinitramine (EDNA) CAS 505-71-5;  

c.   diverse amestecuri explozibile  (explozibile casnice): sub forma de praf, plastice, emulziuni, 

granulate (explozive pregătite pe baza de nitrat, pe baza de clorati şi perclorati, pe baza 

nitroglicerinei, în baza esterilor dušik); 

d.   explozibili plastici in baza de hexogen, octogen, piterest în baza hexogen, octogen şi pentrite 

s.a.. 



 

PN 2.2. Combustibil (prafuri de puşcă), cum urmează: 

a.   fără fum (care nu sunt menţionate în Lista comună de echipamente militare); 

b.   praf negru de vânătoare;  

c.   minereu praf; 

d.   altele. 

PN 2.3. Fitiluri cu ardere încetă şi fitiluri detonante  

PN 2.4. Capsule de percutare şi explozive;  capse şi detonatori neelectrici. 

PN 2.5. Produse pirotehnice pentru artificii (clasa I, II, III si IV), rachete de semnalizare, rachete 

de semnalizare pentru ceaţă densă si alte produse pirotehnice. 

PN 2.6. Rachete împotriva violenţei. 
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