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LEGEA Nr. 05/L-017
LEGE PRIVIND MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE LEGII Nr. 03/L- 246 PRIVIND DOTAREA CU ARME ŞI
MUNIŢIE ŞI ECHIPAMENT RELEVANT DE SECURITATE PENTRU INSTITUŢIILE ABILITATE ALE
STATULUI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
Adunarea Republicii Kosovo;
În temeiul art. 65 (1) din Constituţia Republicii Kosovo Adoptă:
LEGE PRIVIND MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE LEGII Nr. 03/L- 246 PRIVIND DOTAREA CU ARME ŞI
MUNIŢIE ŞI ECHIPAMENT RELEVANT DE SECURITATE PENTRU INSTITUŢIILE ABILITATE ALE
STATULUI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
Art. 1
1. Art. 3, Legii de bază, alin. 1 pct. 1.1. se schimbă şi sună cum urmează:
1.1. “Instituţiile abilitate ale statului în domeniul securităţii” includ: Forţele de Securitate Kosovo,
Inspectoratul de Poliţie Kosovo, Agenţia Informaţii Kosovo, Academia pentru Siguranţa Publică, Serviciul de
Corecţii, Vama Kosovo, Agenţia Forestieră Kosovo, Kosovsku Agenţia de Medicină Kosovo şi alte instituţii
abilitate care se pot înfiinţa prin lege specială.
2. În articolul 3 al legii de bază, alineatul 1, se abrogă subalineatele 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10.,
1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28.,
1.29., 1.30., 1.31.,1.32.şi.1.33.
3. În articolul 3 al legii de bază, după alineatul 1 se adaugă un nou alineat 1 cu textul cum urmează:
1.a. Ceilalţi termini folosiţi în prezenta lege şi legea de bază au semnificaţia după cum este stabilit prin Legea
armelor.
Art. 2.
În articolul 4 alineatul 5 al legii de bază, cuvântul „douzeci (20) ani” se înlocuieşte „ treizeci(30) ani“.
Art. 3.
Articolul 5 al legii de bază, să preformulează cu textul cum urmează :
1. Poliţia Kosovo poate utilize categoriile de armă categoriile de arme în continuare menţionate în potrivit Legii
armelor:
1.1. Categoria A1, limitată la (37 mm) sau platforme similare de lansare;
1.2. Categoria A2, arme de foc automate;
1.3. Categoria A4, limitată la proiectile de cauciuc pentru gestionarea maselor de oameni;
1.4. Categoria A6, arme de foc dotate cu amortizor ;
1.5. Categoria A7, arme de foc cu ţeavă ghintuită, calibru peste (12.7 mm);
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1.6. Categoria A8, mijloace explozive şi piesele acestora;
1.7. Categoria A9, arme pentru utilizarea agenţilor chimici şi muniţia acestora;
1.8. Categoria A10, echipament special pentru armele de foc care face posibilă schimbarea armei de foc în altă
categorie diferită de cea originală;
1.9.Categoria A11, arme cu electroşoc (paralizator electric);
1.10. Categoria A12, muniţie trasatoare de urme;
1.11. Categoria A16, arme de foc cu ţeavă poligonală;
1.12. Categoria B1, arme de foc scurte semiautomate sau cu repetiţie;
1.13. Categoria B2, arme de foc scurte cu percuţie centrală cu o singură lovitură;
1.14. Categoria B3, arme de foc scurte cu percuţie laterală pentru o tragere; de lungime totală sub (28 cm);
1.15. Categoria B4, arme de foc lungi semiautomate cu încărcător şi tub cu mai multe de trei (3) cărtuşe;
1.16. Categoria B5, arme de foc lungi semiautomate cu încărcător şi tub până la trei (3) cărtuşe a căror
încărcător se schimbă şi aceste arme pot fi convertite prin utilizarea uneltelor simple astfel că tubul lor poate
primi peste trei (3) cărtuşe;
1.17. Categoria B6, arme de foc lungi semiautomate sau arme de foc individuale cu ţeavă ghintuită lungă până
la 60 cm;
1.18. Categoria C1, arme de foc individuale lungi în afara categoriei B6;
1.19. Categoria C2, arme de foc lungi cu ţeava filetată cu o singură lovitură;
1.20. Categoria C3, arme de foc lungi semiautomate în afara categoriilor: B4, B5 şi B6:
1.21. Categoria C4, arme de foc scurte cu o singură lovitură cu percutor, de lungime totatlă nu sub 28 cm;
1.22. Categoria C5, armă de foc individuale lungi cu ţeavă ghintuită;
1.23. Categoria C7, arme de semnalizare luminoasă şi acustică;
1.24. Categoria C8, arme şi muniţie pentru pasivizarea temporară a animalelor;
1.25. Categoria C9, adaptor;
1.26. Categoria D4, arme albe.
2. Agenţia de Informaţii Kosovo poate folosi categorii de arme în continuare menţionate:
2.1. Categoria A2, arme de foc automate;
2.2. Categoria A11, arme cu electroşoc (paralizator electric);
2.3. Categoria A16, arme de foc cu ţeavă poligonală sub forma de pistol;
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2.4. Categoria B1, arme scurte semiautomate sau arme individuale cu formă de pistol;
2.5. Categoria B6, arme lungi semiautomate sau arme de foc individuale cu ţeavă ghintuită de lungime până la
(60 cm);
2.6. Categoria C1, arme foc lungi cu repetiţie altele decât cele prevăzute la pct.6. categoria B;
3. Serviciul de Corecţii poate folosi categorii de arme în continuare menţionate:
3.1. Categoria A1, arme de foc limitate la treizeci şi şapte milimetri (37 mm) sau platforme similare de lansare;
3.2. Categoria A2, arme de foc semiautomate.
3.3. Categoria A10, echipament special de arme de foc care face posibilă schimbarea destinaţiei armei în altă
categorie decât cea originală;
3.4. Categoria A11, arme cu elctroşoc (paralizator electric);
3.5. Categoria A16, arme de foc cu ţeavă poligonală şi ţeavă limitată sub forma de pistol;
3.6. Categoria B1, arme de foc semiautomate scurte sau individuale sub formă de pistol;
3.7. Categoria B6, arme de foc semiautomate lungi sau individuale cu ţeavă neghintuită de lungime până la
(60 cm);
3.8. Categoria C1, arme de foc semiautomate lungi sau individuale cu ţeavă neghintuită de lungime peste (60
cm);
4. Vama Kosovo poate folosi categorii de arme în continuare menţionate:
4.1. Categoria A16, arme de foc cu ţeavă poligonală limitată sub formă de pistol;.
4.2. Categoria B1, arme de foc semiautomate scurte sau individuale limitate sub formă de pistol;
5. Agenţia Forestieră Kosovo poate folosi categorii de arme în continuare menţionate:
5.1. Categoria B6, arme de fos semiautomate lungi cu ţeavă ghintuită de lungime până la (60 cm);
5.2. Categoria C1, arme de foc lungi individuale care nu sunt incluse în categoria B6.
6. Inspectoratul de Poliţie Kosovo poate folosi categorii de arme în continuare menţionate:
6.1. Categoria A16, arme de foc cu ţeavă poligonală sub formă de pistol;
6.2. Categoria B1, arme de foc semiautomate lungi sau individuale sub formă de pistol.
7. Academia de Siguranţă Publică Kosovo poate folosi arme de la alineatul 1 până la 6 din prezentul articol
pentru antrenamentul şi instructajul apartenenţilor instituţiilor abilitate ale statului în domeniul securitătii;
8. Agenţia de Medicină Legală Kosovo poate :
8.1. poseda arme în scopuri de colecţie care au fost ridicate prin hotărâre judecătorească definitivă sau
cumpărate prin proceduri regulare de achiziţie în potrivit legilor în vigoare;
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8.2. poseda muniţie în vederea testării balistice a armelor de foc. Astfel de muniţie se poate procura din
muniţie ridicată prin hotărâre judecătorească definitivă sau cumpărată prin proceduri regulare de achiziţie
potrivit legilor în vigoare;
Art. 4.
Articolul 18 al legii de bază, alineatul 3 se schimbă şi sună:
3. Cererea pentru acestă categorie de licenţă se soluţionează de către comisia de examinare cereri potrivit
Legii armelor şi va cuprinde verificarea trecutului financiar şi legal, precum şi controlul de securitate al
persoanei responsabile. Partea nemulţumită poate ataca decizia cu apel la judecătoria competentă.
Art. 5. Intrare în vigoare
Prezenta lege întră în vigoare la cincisprezece(15) zile de la publicarea în Monitorul oficial al Republicii Kosovo.
Legea nr. 05/L-017
23 iulie 2015
Proclamată prin Decret Nr. DL-023-2015, la data 11.08.2015, de către Preşedintele Republicii Kosovo
Atifete Jahjaga.
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