Regulamentul privind procedura de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei
pentru circulaţia armamentului precum şi volumul de verificare a cererii
2.11.2009 12:43:46
În baza art. 20 alin. 2 pct. a) Lege privind controlul circulaţiei armelor şi
ehipamentului militar (“Monitorul oficial BiH” nr. : 53/09) cu avizul Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Srpska, ministerelor afacerilor interne cantonale şi
Poliţiei Districtului Brčko BiH, Ministru adunct de securitate, aproba,
REGULAMENTUL
PRIVIND MODUL ŞI PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERII DE
ELIBERARE A AUTORIZATIEI PENTRU CIRCULAŢIA ARMAMENTULUI
PRECUM ŞI VOLUMUL VERIFICĂRII CERERII
I PREVEDERI GENERALE
Art. 1.
(Obiectul Regulamentului)
(1) Prin prezentul regulament se reglementează modul şi procedura de solutionare
a cererilor eliberare a autorizatiei pentru circulaţia armelor şi echipamentului militar
(în continuare: armament), conţinutul cererii şi volumul verificării cererii.
(2) În procedura de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei pentru circulaţia
armamentului, se procedează în modul şi sub condiţiile stabilite de Legea privind
controlul circulaţiei armelor şi echipamentului militar (în continuare: Lege), prin
prezentul regulament şi regulile procedurii de contencios administrative.
II ÎNAINTAREA CERERII DE ELIBERARE A AUTORIZATIEI PENTRU CIRCULAŢIA
ARMAMENTULUI ÎN CAZ DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT BiH (IMPORT,
EXPORT ŞI TRANZIT)
Art. 2.
(Depunerea cererii)
Cererea de eliberare a autorizatiei pentru ciruclaţia armamentului se depune la
Ministerul Securitătţii BiH (în continuare: Ministerul Securităţii BiH) în caz de trecere
peste frontiera de stat BiH.
Art. 3.
(Conţinutul cereriii)
(1) Cererea din art. 2 al prezentului regulament se depune prin completarea
formularului stabilit de Lege.
(2) La cererea de eliberare a autorizatiei solicitantul trebuie să ataşeze urmatoarele
documente:
a) licenţa eliberata de Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Economice BiH în
caz de import, export sau tranzit;

b) autorizatia pentru procurare armament ;
c) dovada privind utilizatorul final al armamentului;
d) dovada de plata taxa administrativa.
(3) Dovada de la alin. (2) pct. c) din prezentul articol prezintă contractul de livrare
sau comanda în cazul circulaţiei armamentul pentru necesităţile organului din art. 2
al Legii, respectiv declaraţia proprietarului armamentului în cazul circulaţiei sau
mutării dintr-o locaţie în alta.
(4) Întrucât este vorba de import de armament pentru necesităţi proprii, pe lângă
dovezile prevăzute la alin. 3 din prezentul articol, ca dovadă privind utilizatorul final
al armamentului se foloseşte şi declaraţia proprietarului că armamentul va fi folosit
pentru necesităţi proprii.
Art. 4.
(Depunerea documentaţiei)
(1) La cererea de eliberare a autorizatiei solicitantul trebuie să ataşeze originalul
sau copia legalizată a documentaţiei din art. 3 al prezentului regulament.
(2) Întrucât există motive justificate, documentaţia necesară se poate transmite şi
prin fax cu menţiunea că solicitantul este dator ulterior, dar cel târziu în 7 zile de la
data eliberării autorizării, să înainteze originalul sau copia legalizată a documentaţiei
potrivit alin. 1 din prezentul articol.
Art. 5.
(Eliberarea autorizării)
Întrucât în procedura de eliberare a autorizatiei se stabileşte că sunt îndeplinite
condiţiile pentru eliberarea autorizatiei pentru ciruclaţia armamentului peste frontiera
de stat BiH (import, export, tranzit) despre aceasta se va emite decizie specială de
către Ministerul Securităţii BiH.
Art. 6.
(Notificarea solicitantului privind autorizarea )
(1)
Ministerul Securităţii BiH, după emiterea deciziei din art. 5 al prezentului
regulament o va comunica solicitantului.
(2) După emiterea deciziei de la alin. 1 din prezentul articol, solicitantul anunta
Ministerul Securităţii BiH privind data exactă, ora şi directia circulaţiei, iar Ministerul
Securităţii BiH anunta ministerele afacerilor interne ale entităţilor şi Poliţia Districtului
Brčko BiH cu menţionarea numărului autorizatiei eliberate pentru transport.
(3) Ministerele afacerilor interne competente ale entităţilor şi Poliţia Districtului,
după primirea anuntului de la alin. (2) din prezentul articol, trebuie să anunte
autorităţile competente despre circulaţia armamentului pe directia/ruta din zonal or
de competenţă.

Art. 7.
(Respingerea cererii)
Daca în procedură se stabileşte că nu sunt întrunite condiţiile din art. 3 al prezentului
Regulament, pentru eliberarea autorizatiei pentru circulaţia armamentului peste
frontiera de stat (import, export, tranzit), în astfel de cazuri se emite decizie prin care
se respinge cererea.
III DEPUNEREA CERERII DE ELIBERARE A AUTORIZATIEI PENTRU
CIRCULAŢIA ARMAMENTULUI ÎN CAZ DE CIRCULAŢIE A ARMAMENTULUI
ÎNTRE ENTITĂŢI SAU ÎNTRE ENTITĂŢI ŞI DISTRICTUL BRČKO BiH SAU ÎN
INTERIORUL ENTITĂŢILOR SAU ÎN INTERIORUL DISTRICTULUI BRČKO BIH
Art. 8.
(Depunerea cererii)
Cererea pentru eliberare a autorizatiei pentru circulaţia armamenutlui în cazul
circulaţiei armamentului între entităţi sau între entităţi şi Districtul Brčko BiH sau în
interiorul entităţii sau în interioriul Districtului Brčko BiH se înaintează unităţii
organizaţionale competente de pe teritoriul căreia se îndrumă armamentul cum
urmează:
- Centrele de securitate publica ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Srpska (în continuare: Centru);
- Administraţiilor de Poliţie şi ministerelor afacerilor interne cantonale;
- Poliţiei Districtului Brčko BiH.
Art. 9.
(Conţinutul cererii)
(1) Cererea din art. 8 al prezentului Regulament se completeaza pe formularul
prevăzut prin Lege.
(2) La cererea de eliberare a autorizatiei solicitantul trebuie să ataşeze:
a) autorizaţia de procurare armament;
b) dovada privind utilizatorul final al armamentului;
c) dovada privind plata taxei administrative..
(3) Dovada de la alin. (2) pct. b) din prezentul articol prezintă contractul de livrare
sau comanda în cazul circulaţiei armamentului pentre necesităţile organului din art. 2
Lege, respectiv declaraţia proprietarului armamentului în cazul circulaţiei
armamentului în vederea mutării dintr-o locaţie în alta.
(4) Întrucât este vorba de import de armament pentru necesităţi proprii, pe lângă
dovezile prevăzute la alin 3 din prezentul articol, ca dovadă privind utilizatorul final
al armamentului se poate folosi declaraţia proprietarului că armamentul va fi folosit
pentru necesităţi proprii.

Art. 10.
(Înaintarea documentaţiei)
(1) La cererea de eliberare a autorizatiei solicitantul trebuie să ataşeze originalul sau
copia legalizată a documentaţiei prevazute la art. 9 din prezentul regulament. .
(2) Întrucât există motive justificate, documentaţia necesară se poate transmite şi
prin fax cu menţiunea că solicitantul este trebuie ulterior, dar cel târziu în termen de
7 zile de la eliberarea autorizatiei, să înainteze documentaţia în original sau copie
legalizată, potrivit alin. 1 din prezentul articol.
Alin. 11.
(Aviz)
(1) Prealabil eliberării autorizării pentru circulaţia armamentului
unitatea
organizaţională din art. 8 al prezentului regulament, înaintează Ministerul Securităţii
copia documentaţiei necesare în vederea acordării avizului şi anume:
- cererea de eliberare a autorizatiei pentru circulaţia armamentului prevăzuta de
lege;
- autorizatia pentru procurare armament;
- dovada privind utilizatorul final al armamentului;
- formularul cererii pentru acordarea avizului prevazut pe formularul nr.1 anexat la
prezentul regulament;
- proiectul deciziei privind autorizarea pentru circulaţia armamentului;
(2) Cererea pentru acordarea avizului precum şi formularul avizului sunt prevazute
in anexa 1 şi 2 prezentul regulament.
Art. 12.
(Eliberarea autorizatiei)
Întrucât în procedura de eliberare autorizatiei se stabileşte că sunt întrunite condiţiile
din art. 9 al prezentului regulament pentru eliberarea autorizării pentru circulaţia
armamentului între entităţi sau între entităţi şi Districtul Brčko BiH sau în interiorul
entităţilor sau interioriul Districtului Brčko BiH, se emite decizie speciala de către
unităţile organizationale speciale prevazute la art. 8 din prezentul regulament.
Art. 13.
(Notificare privind autorizatia eliberată)
(1) Solicitantul anunta organul emitent al deciziei despre data si ora circulatiei
armamentului.
(2) La cererea Ministerului Securităţii, ministerele afacerilor interne ale entităţilor şi
Poliţia Districtului Brčko BiH vor informa cu privire la data exactă a circulaţiei şi
privind alte chestiuni legate de circulaţia armamentului.
(3)
Unitatea organizaţională competentă a Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Srpska, a ministerelor afacerilor interne cantonale şi Poliţiei Districtului

Brčko BiH, după primirea notificării privind data exactă a circulaţiei armamentului pe
teritoriul competenţei sale, trebuie sa informeze privind ruta circulaţiei armamentului.
Art. 14.
(Respingerea cererii)
Întrucât nu sunt întrunite condiţiile din art. 9 al prezentului regulament pentru
eliberarea autorizării circulaţiei armamentului între entităţi sau între entităţi şi
Districtul Brčko BiH sau în interiorul entităţii sau interiorul Districtului Brčko BiH în
astfel de caz unitatea organizaţională competenta din art. 8 al prezentului
regulament emite decizie prin care se respinge cererea.
IV PREVEDERI TRAZITORII ŞI FINALE
Art. 15.
(Formulare)
Formularele 1 şi 2 se află în anexa prezentului regulament şi prezintă parte
integrantă a acestuia.
Art. 16.
(Intrarea în vigoare)
Prezentul regulament intră în vigoare la data semnării şi se va publica în “Monitorul
oficial BiH”.
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