
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

1062 
 

În temeiul articolului 107 alineatul 1 punctele 1, 2, 3 din Legea privind regimul armelor 
(»Narodne novine«1 numerele 63/2007, 104/2008 și 59/2012), ministrul afacerilor interne adoptă 
 

REGULAMENTUL 
 

PRIVIND MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE REGULAMENTULUI PRIVIND 
FORMULARELE DOCUMENTELOR ȘI FORMULARELE ȘI MODUL DE ȚINERE A 

EVIDENȚELOR PRIVIND ARMELE ȘI MUNIȚIA 
 

Articolul 1 
 
În Regulamentul privind formularele documentelor și formularele și modul de ținere a evidenței 
privind armele și muniția (»Narodne novine« numerele 33/2008 și 155/2008) la articolul 1 după 
cuvintele: “al permiselor de armă” se adaugă cuvintele “al Pașaportului european pentru arme de 
foc”. 
 

Articolul 2 
 

După articolul 1 se adaugă articolul 1.a, după cum urmează: 
 

»Articolul 1.a 
 

Prin prezentul Regulament, în sistemul juridic croat se transferă Directiva Consiliului 
91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și al deținerii de arme 
(91/477/CEE), care este modificată prin Directiva 2008/51/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 mai 2008.« 
 

Articolul 3 
 

La articolul 5, alineatul 3 se modifică după cum urmează: 
 
»La cererea de înregistrare a armelor cetăţeanul, în scopul eliberării permisului de deținere a 
armei sau de deținere și port al armei sau în scopul eliberării Pașaportului european pentru arme 
de foc, se anexeaza două fotografii de 30X55 mm.« 
 

Articolul 4 
 

După articolul 7 se adaugă un nou articol 7a după cum urmează: 
  

                                                            
1 Monitorul Oficial al Republicii Croația 



Articol 7.a 
 

La cererea cetățeanului căruia i-a fost eliberat permisul de deținere a armei în scopuri sportive 
sau de deținere și port al armei în scopuri de vânătoare sau adeverința privind declararea armelor 
de categoria C, în vederea deținerii, portului și transferului armelor de categoria B și C pe 
teritoriul țărilor membre ale Uniunii Europene, organul competent va elibera Pașaportul 
european pentru arme de foc a cărui formă și conținut sunt stabilite în formularul 24. 
 
Pașaportul european pentru arme de foc se eliberează pe durata valabilității permisului de armă, 
însa nu mai mult de 5 ani. 
 
Pașaportul european pentru arme de foc nu este transmisibil și trebuie să fie tot timpul asupra 
persoanei căreia i-a fost eliberat când folosește arma de foc înscrisă în Pașaportul european 
pentru arme de foc. 
 
Formularul 24 are o culoare albastru deschis, forma dreptunghiulară, format din 6 articulații și 
are cinci articulații cu numărul de serie perforat. Când este desfăcut are marimea de 625x148 
mm, iar când este pliat fiecare pliu are 105x148 mm și are 6 pagini tipărite. Paginile conțin 
numărul de serie perforat. 
 

Articolul 5 
 

La articolul 25 numărul »23« se înlocuiește cu numărul »24«. 
 

Articolul 6 
 

Formularul 3 stabilit prin Regulamentul privind formularele documentelor și formularele și 
modul de ținere a evidențelor privind armele și muniția (»Narodne novine« numerele 33/2008 și 
155/2008) este înlocuit de un Formular 3 nou care este tipărit odată cu prezentul Regulament și 
este parte componentă a acestuia. 
 
Formularul Pașaportului european pentru arme de foc (formularul 24) prevăzut prin prezentul 
Regulament este tipărit odată cu prezentul Regulament și este parte componentă a acestuia. 
 

Articolul 7 
 
Prezentul Regulament va fi publicat în »Narodne novine« și va intra în vigoare la data de 01 iulie 
2013. 
 
Numărul: 511-01-152-17799/4-2013 
 
Zagreb, 24 aprilie 2013 
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