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MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII KOSOVO / PRIŠTINA: ANUL V / Nr. 91 / 10 DECEMBRIE 2010 

LEGEA Nr. 03/L- 246 

LEGEA ARMELOR ŞI MUNIŢIEI ŞI DOTĂRILOR PENTRU INSTITUŢIILE DE STAT CU ATRIBUŢII ÎN 
DOMENIUL SECURITĂŢII 

CAPITOLUL I 

PREVEDERI GENERALE 

Art.  1 

                                                                               Scopul 

Scopul prezentei legi este stabilirea prevederilor legale în legătură cu dotarea cu arme, muniţie şi 
echipamente pentru instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul securităţii.  

Art.  2 

Sfera activităţii 

Prin prezenta Lege se reglemenează producerea, comerţul, exportul/importul, aplicarea marcajelor de  
identificare, ţinerea evidenţei şi siguranţa privind depozitarea, transportul şi  estimarea conformităţii 
condiţiilor privind armele, muniţia şi echipamentul de securitate pentru necesităţile instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul securităţii, exceptând necesităţile Forţelor de Securitate Kosovo.   

Art.  3 

Definiţii 

1. Expresiile folosite în prezenta lege au semnificaţia cum urmează: 

1.1. Instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul securităţii -  Poliţia Kosovo, Inspectoratul de Poliţie 
Kosovo, Agenţia de Informaţii, Serviciul de Corecţii Kosovo, Vama Kosovo şi Agenţia Forestieră Kosovo; 

1.2. Echipament pentru destinaţii speciale   (ESP) – arme, muniţie şi echipament corespunzător de 
securitate destinat instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul de securitate. 

1.3. Arme – subînţelege, fără a se limita numai la, orice mijloc sau uneltă confecţionate în scopul ca sub 
propulsarea gazelor apărute prin arderea materiilor explozive, electricitate, gaze sub presiune  şi altă 
energie potenţială, lansarea proiectilelor sub formă de glonţ, ansamblu de alice, gaze lichide, săgeţi sau 
alte forme care sunt determinate  sau folosite pentru aplicare de vătămări corporale,  prejudicii fizice, 
prejudicii psihologice, de asemenea, fiecare alt mijloc al cărui scop este să efectueze atac fizic asupra 
intergrităţii persoanei sau  patrimoniului; 

1.4.Arme de foc – echipament care se poate folosi ca arma cu un singur foc sau cu mai multe focuri cu 
mare viteză de comprimare gaze generate prin arderea interioaară rapidă a materiilor de comprimare sau 
cu ajutorul altor forme de propulsare  a gloanţelor trase din arma de foc.   

1.5. Arme de foc scurte – armă de foc a căror lungime a ţevii nu depăşeşte   30 cm sau a căror lungime 
totală nu depăşeşte 60 cm;   

1.6. Arme de foc lungi – arme de foc a căror lungime a ţevii depăşesc 30 cm sau a cărei lungime totală 
depăşeşte 60 cm; 
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1.7. Arme de foc automate – arme de foc care, după fiecare cărtuş tras, se  reîncarcă automat şi trage  
mai multe cărtuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;; 

1.8. Arme de foc semi-automate  - arme de foc care, după fiecare tras, se reîncarcă automat dar nu pot 
trage o serie de mai multe cărtuşe prin apăararea continuă pe trăgaci; 

1.9. Arme de foc cu repetiţie – arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin 
introducerea pe ţeavă a unui cărtuş preluat din încărcător prin intermediul unui cilindru cu acţionare 
manuală; 

1.10. Arme dirijate prin energie  (ADE) – tip de arme care eliberează energie într-o direcţie de ochire, fără 
utilizarea cărtuşelor.  Aceste arme transmit energia la ochire pentru atingerea efectului dorit la ţintă; 

1.11. Arme de uz divers -   toate tipurile de puşcă, pistol şi alte mijloace, care sub presiunea prafului sau 
gazelor împrăştie într-o direcţie gaze iritante cu impact asupra sănătăţii omului;  

1.12. Arme de foc pentru semnalizare acustică uşoară  -  arme de foc care de obicei se folosesc ca 
semnal pentru vreo calamitate elementară, precum şi pentru alte meniri de semnalizare pe mare şi între 
aeronave şi oameni la sol, inclusiv toate tipurile de pistoale, revolvere şi alte echipamente, care sub 
presiunea prafului sau gazelor elimina cărtuşe de semnalizare într-o direcţie sau dispersează proiectile, cu 
excepţia pistolului pentru semnalizare luminoasă de uz militar;    

1.13. Arme explozive – subînţeleg fără a se limita la, fiecare tip de bombă, mină, rachetă, grenadă sau 
alte mijloce care conţin dispozitive explozive – supstanţe sau materii incendiare, la care din cauza 
proceselor interioare şi exterioare, cum sunt:  (greutatea, impactul, fricţiunea, reacţii chimice, energia 
electrica, şi altele similare), apare descărcarea sau crearea de energie şi explozie. În sensul prezentei Legi,  
arme explozive se consideră de asemenea şi piesele explozivului, detonatori, mijloace pirotehnice sau alte 
piese care în mod evident sunt prevăzute pentru fabricarea de arme explozive.  Această definiţie cuprinde 
armele termobarice care se diferenţează de armele explosive convenţionale, având în vedere că 
acţionează cu oxigen atmospheric şi fără conţinut de  oxidanţi în explozivele lor.  Armele termobarice, de 
asemenea mai poartă numele de arme termobarice cu nivel înalt de impuls (TVI) care utilizează ca 
combustibil exploziv aerul (EKA sau FAX), precum şi câteodată se numesc muniţie combustibil-aer, arme 
de căldură, arme de presiune sau bombe vacum; 

1.14.  Arme albe  -  fiecare mijloc pentru efectuarea unui atac sau pentru aplciarea vătămărilor corporale 
prin utilizarea forţei fizice de către atacant la manifestaţii şi asupora obiectivelor publice şi alte locuri 
similare;   

1.15. Arme cu electroşoc – arme pentru inabilitarea persoanelor care se aplică pentru tranchilizarea 
persoanelor şi animalelor cu ajutorul electroşocului., ceea ce are drept scop pasivizarea  funcţiei  muşchilor  
superficiali.  În afară de aceasta, arme cu electroşoc, printre altele, sunt şi armele şi  bastoanele pentru 
paralizare temporară, care cauzează electroşoc prin contact nemijlocit;  

1.16. Componentele principale ale armei de foc  - fiecare element este proiectat în mod special pentru 
armele de foc esenţial pentru funcţionarea sa, inclusiv printre altele, mecanismul trăgaciului, percutor, 
ţeava, okvir, glisieră sau cilindru, rama cărtuşului,  închizătorul şi piesele sale componente.  

1.17. Echipament special pentru armele de foc – fiecare mecanism care este produs având menirea  de 
ameliorare a nomenclaturii de bază a armelor de foc, care prin aplicare, majorează performaţele şi calitatea 
armelor de foc aplicate, cu excepţia ochirii optice;  

1.18. Emolient sau amortizor – echipament care se adaugă la ţeavă sau la  piesele acesteia în scopul 
reducerii zgomotului şi flacării generate la tragerea din armă de foc; 

1.19. Mijloace optice ale armelor de foc (optica armelor de foc ale poliţiei) – mijloace autorizate pentru 
aplicare poliţienească, fiind destinate pentru identificarea sau detectarea ţintei, însă nu cuprind  ţinte 
normale din fier, peep-sights (ţinte arcuite), şi ţinte de fier sau arcuri (peep-sights) care se adaugă.  Optica 
armelor de foc subînţelege includerea mijloacelor care măresc capacitatea persoanei autorizate de 
identificare, recunoaştere, vizare la distanţă mai mare prin zumare, a mijloacelor nezumate de ţintă, sunet,  
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ţintire directa neletală cu laser, ţintire cu raze infra-red, sau optica care facilitează identificarea ţintei care va 
fi la nivelul luminii în întuneric deplin şi depistarea ţintei care ajută la scopurile legitime ale poliţiei; . 

1.20. Muniţia – proiectile cum sunt cărtusele,  lisa armelor cu aer şi proiectile împreună cu capsa şi 
capsulele lor care se pot lansa din armă sau în vreun alt mod.  Din cauza progresului tehnologiei nu se va 
limita la datele cuprinse prin prezenta definiţie;  

1.21.  Glonţ -  piesă de muniţie pentru tubul  modern  pentru arme mici, care reprezintă o combinaţie de 
glonţ, substanţă incendiară, substanţă de încărcare şi tub într-o singură unitate comună;     

1.22. Lisă – număr mare de proiectile mici (glonţ)), care sunt trase cu un singur foc. Arma se poate ţine în 
mâini, care sunt produse pentru acest timp de muniţie în general sunt cunoscute ca puşti de vânătoare;  

1.23. Glonţ pentru puşca cu aer – glonţ  sub formă de bilă prevăzut pentru puşca de aer; 

1.24. Munitie de inalt nivel de penetrare - (pentru care de obicei sunt referente gloanţe/proiectile pentru 
penetrare mijloace blindate) – subînţelege fiecare cărtuş,de pistol si puşcă  sau muniţie de pistol şi puşcă 
cu cărtuşe sau parte centrală de proiectile produse în întregime (inclusiv prezenţa trasatorie a altor 
substanţe), din aliaje Tungsten, oţel, fier, alamă, bronză, aramă, berilium sau uranium sărăcit, sau cărtuşe 
de calibru mai mare de 22 mm, pe deplin placaţi.   Dizainaţi şi detinuţi pentru aplicarea pentru pistoale sau 
puşti şi al căror placaj are 25% greutate mai mare decât greutatea totală a cătruşului,  inclusiv acele 
cătrtuişe pentru pistoale şi puşti  a căror miez este  compus din materiale moi cum sunt plumbul sau aliajele 
de plumb, zinc sau aliaje de zinc, gloanţe  sfărâmabile dizainate în general  pentru scopuri sportive şi 
fiecare alt glonţ sau miez de glonţ care în general  este destinat în scopuri sportive sau scopuri industriale  
care într-un fel sau altul nu conţin “muniţie care nu penetrază mijloacele blindate” după cum acest termen 
se defineşte prin lege. Această definiţie nu cuprinde proiectile de arme cu o ţeavă (puşti de vânătoare). 

1.25. Muniţie cu proiectile explozive  - muniţie prevăzută pentru uzul doar al instituţiilor pentru punerea în 
aplicare a legii, a căror cărtuş conţine încărcătură care explodează în momentul tamponării sau dispune de 
o capsă specială de moment sau cu timp de acţionare, ceea ce rezultă cu explozie la timpul determinat.   

1.26. Muniţie cu cărtuşe incendiare – dar fără se limita la,  muniţia prevăzută pentru punerea în aplicare 
a legii,   ale cărei cărtuşe conţin amestec chimic incendiar şi poate să cuprindă muniţia care conţine 
amestec de metal pirofiric exotermic  sub formă de cărtuş, prevăzut în scopul lansării sau împrăştierii 
flacării pentru stimularea aruncătorului de flacără. 

1.27. Muniţie trasatorie – tip de muniţie care trasează urme în aer şi prin traiectoria lor sub formă de fum 
sau urmă de flacără, în vederea facilitării cercetării sau depistării ţintei.. În muniţia trasatorie se folosesc 
cărtuşe speciale care sunt modificate pentru a primi puţină încărcătură pirotehnică în baza lor. După 
tragere compoziţia se aprinde şi arde cu flacără., ceea ce glontul face să fie vizibil  pentru ochiul liber.   

1.28. Munitia pentru arme cu lansare de agenţi chimici – muniţia care conţine încărcătură chimică cu 
plumb,  are impact negativ asupra sănătăţii omului şi animalelor.  

1.29. Portul armelor de foc -  toate modalităţile portului de arme. în care armele sunt pregătite pentru 
folosirea de moment de către proprietarul lor, sau când proprietarul are acces de moment la arma de foc.   

1.30. Producerea armelor de foc şi a muniţiei – se consideră fiecare activitate de cercetare, studii, 
dezvotare,  reproducţie şi montare de arme, piese de arme şi muniţie, cu excepţia activităţilor aplicate de 
proprietarii armelor de foc de vânătoare, sau armelor sportive în vederea reîncărcării armelor cu muniţie 
pentru uz personal, care se foloseşte ca armă de vânătoare sau armă sportive. 

1.31. Repararea armelor de foc – se consideră înlăturarea defectelor sau a întreţinerii proastă a armelor 
de foc, precum şi înclocuirea pieselor  nefunctionale, uzate şi deteriorate ale armei de foc cu piese 
originale, funcţionale, conform necesităţi şi cerinţelor.   

1.32. Comerţul cu arme de foc, muniţie şi piese a armelor de foc – se consideră achiziţia armelor de 
foc, muniţiei şi pieselor armelor de foc şi muniţiei în vederea vânzării, intermedierii, transacţiei şi întreţinerii 
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la depozitul de arme şi muniţie. Brokerajul este activitatea entităţilor juridice şi a persoanelor fizice, care 
acţionează ca agenţi pentru  alţii  cu ocazia negocierilor sau contractării de cumpărare, vânzare sau 
transfer de arme de foc, muniţie sau piese ale armelor de foc cu recompensă sau vreun alt mod de 
compensaţie. 

1.33. Transport de arme de foc şi muniţie – livrarea armelor de foc, pieselor ale armelor de foc şi muniţiei 
de la furnizor până la entitatea de recepţie a acestora.. 

1.34. Echipament de poliţie  - orice echipament clasificat prin Legea privind poliţia; 

1.35. Arme folosite permanent de către poliţie în decursul aplicării de forţă prin care  ne referim la 
arme mai puţin letale,  din cele letale, arme neletale, arme care cauzează moartea sau arme pentru 
răpunerea protivnicului, subînţeleg – arme destinate să ucidă sau să aplice vătămări grave corporale 
ţintei vii; 

1.36. Arme clasificate în categoria  A1 – arme care se pot folosi pentru împrăştierea maselor de oameni 
prin lansarea mecanismului care aruncă muniţie de cca 37mm. Gaz, muniţie pentru răpunere sau muniţie 
pentru amortizare. Prezenta definiţie nici într-un caz nu trebuie interpretată astfel ca armele din categoria 
A1 să fie folosite în vreun alt scop  decât în scopul specificat prin prezenta Lege; 

1.37. Persoana responsabilă – persoana care legal este responsabilă pentru activitatea solicitantului şi 
posesorului de licenţă; 

1.38. Atributii de competenta -Ministerul Afacerilor Interne; 

1.39. Modificarea armelor de foc- modificarea categoriei iniţială de arme de foc cu adăugarea de piese 
sau echipament suplimentar;  

1.40. Curăţarea pieselor interne – subînţelege primul nivel de reparaţii pe care însuşi utilizatorul nu este 
în stare să le  execute sau  să curaţe arma fără vreo abilitare specială  şi fără certificare de armurier sau 
fără  accesorii necesare în armurărie; 

2.  Echipament colectiv necesar care face obiectul certificatelor de utilizator final, în conformitate cu poziţia 
comună pentru export de arme, respectiv lista militară poate conţine: 

2.1. muniţia şi echipamentul pentru montare capsule iniţiale, element component special proiectat  (ML3); 

2.2. echipament pentru controlul incendiului şi echipamentului aferent de alarmă şi avertizare, echipament 
de testare, balanţare şi contramăsură, precum şi sisteme de ochire, pentru determinarea ţintei, pentru 
depistarea distanţei, pentru investigare şi escorta, precum şi echipament pentru descoperire, unificare de 
date, pentru recunoaştere şi identificare, şi echipament de integrare măsurătoare  (senzori) (ML 5); 

2.3.   vehicule terestre şi piese cum urmează, miijloace blindate, protecţie blindată a pieselor principale, 
lumină pentru întuneric  (ML 6); 

2.4. agenţi chimici pentru cotrolul asupra maselor (ML 7); 

2.5. echipament blindat sau de protecţie (ML 13) cum urmează:  cască,   îmbrăcăminte anti-glonţ; 

2.6. simulatori  de  abilitare a fiecărei arme de foc  (ML 14); 

2.7. echipament pentru clarificare vizură  (ML 15)  cum urmează: aparate de înregistrare, camere, 
echipament pentru intensificare vizură, echipament cu raze infra-roşii sau căldură pentru o imagine mai 
clară a ţintei; 

2.8. divers echipament  (ML 17), cum sunt roboţii. 
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3. Persoanele autorizate pentru   dotări din lista specială de echipament  conform necesităţilor de stat şi în 
baza cererii instituţiei de stat cu atribuţii în domeniul securităţii, în urma consultării cu Consiliul de 
Securitate al Republicii Kosovo.. 

Art.  4 

                                                                       Responsabilităţi 

1. Organul competent în conformitate cu atribuţiile conferite pentru exercitarea activităţilor de supraveghere 
a activităţilor de producere, reparare, comercializare, export, import, depozitare şi instalare sistem de ochire 
ESP conform  prezentei Legi şi gestionare baza de date intergală privind  marfa  importată şi exportată 
astfel cum prevede prezenta Lege.   

2. Organul competent de gestionare a Bazei Centrală de Date care cuprinde toate armele, muniţiile şi 
explozivele din  Republica Kosovo.  La această bază de date se permite accesul diverselor instituţii în 
funcţie de necesităţile lor.   

3. Instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul securităţii vor determina persoana responsabilă pentru 
colaborare cu organele competente în legătură cu activităţile indicate la alin. 1 din prezentul articol.  

4. În conformitate cu lista de stat autorizată de echipamente semnată de către Premier. Autoritatea centrala 
este competent pentru aprobarea tuturor transferelor  şi achiziţiilor  ESP în conformitate cu prezenta Lege 
şi alte legi referitoare la  domeniul securităţii, cu excepţia echipamentului KSB. 

5. Datele care rezultă din aplcarea prezentei Legi se vor păstra cel puţin douzeci (20) ani.   

6. Autoritatea competenta va elabora  raport anual privind exportul armelor conform Legii privind comerţul 
cu mărfuri strategice.  

Art.  5 

Categorii de arme  

1. Categoriile de arme în continuare menţionate sunt utilizate de către Poliţia Kosovo conform Legii privind 
regimul armelor. 

1.1. Categoria A1. 37 mm  sau alte  platforme de lansare sus menţionate; 

1.2. Categoria A2 arme de foc automate; 

1.3. Categoria A6. Arme de foc dotate cu amortizor; 

1.4. Categoria A7. Arme de foc cu ţeavă injectată , calibru  peste 12,7 mm; 

1.5.  Categorij  A8.  Arme semi-automate cu ţeavă lungă pentru uz civil care au aparenţa ca arme 
automate; 

1.6. Categoria A9. Dispozitive explozive şi piese aferente; 

1.7. Categoria A10  Arme cu gaz  (pentru agenţi chimici) şi muniţia aferentă; 

1.8. Categoria A11 Echipament special pentru arme de foc; 

1.9. Categoria A12 Paralizatori electrici (arme cu electroşoc); 

1.10. Categoria A13 Muniţie trasatoare de urme; 
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1.11. Categoria A17 . Arme de foc cu ţeavă poligonală; 

1.12.Categoria B1  Arme de foc scurte semi-automate sau arme cu repetiţie;  

1.13. Categoria B2  Arme de foc scurte pentru un singur foc, cu o percutare centrală; 

1.14. Categoria B3  Arme de foc scurte cu percutare laterală pentru un singur foc, de lungime totală  care 
nu depăşeşte 28 cm; 

1.15. Categoria B4  Arme de foc lungi semi-automate cu camera şi tubul de cărtuş împreună care pot primi 
peste trei cărtuşe; 

1.16. Categoria B5  Arme de foc lungi semi-automate cu camera şi tubul de cărtuş împreună care pot primi 
până la trei cărtuşe unde încărcătorul lor se înlocuieşte, respectiv aceste arme pot fi convertite, folosind 
unelte simple, cu ce ocazie camera pentru cărtuşi poate primi mai mult de trei cărtuşe ; 

1.17.  Categoria  B6.Arme de foc lungi semi-automate sau arme cu repetiţie, cu ţeavă neghintuita de 
lungime până la  60 cm; 

1.18. Categoria C1. Arme de foc lungi cu repetiţie, care nu sunt cuprinse la pct. 6, categoria B; 

1.19. Categoria C2  Arme de foc lungi pentru un singur foc cu ţeavă ghintuita; 

1.20. Categoria C3  Arme de foc lungă semi-automată care nu este cuprinsă la pct. 4,5,6,7 categoria B; 

1.21. Categoria C4 Arme de foc scurte pentru un singur foc  prin percutare laterala, de lungime totală care 
nu depăşeşte 28 cm; 

1.22. Categoria C5  Arme de foc lungi pentru un singur foc, cu ţeavă neinjectată; 

1.23. Categoria C6,  Arme de semnalizare luminoasă şi acustică 

1.24. Categoria C7. Adaptori; 

1.25. Categoria D4. Arme albe. 

2.  Categoriile de arme în continuare menţionate pot fi folsite de către Agenţia de Informare Kosovo: 

2.1. Categoria B1 Arme de foc scurte semi-automate sau arme de foc cu repetiţie,  limitate la pistoale; 

2.2. Categoria A17 . Arme de foc cu ţeavă poligonală,  limitate la pistoale; 

3. Categoriile în continuare menţnionate pot fi folosite de către Serviciul de Corecţie:  

3.1. Categoria B1 (Arme de foc scurte semi-automate, sau arme cu repetiţie, limitate la pistoale); 

3.2.  Categoria  B6  Arme de foc lungi semi-automate sau arme cu repetiţie  (cu  ţeavă neinjectată a cărei 
lungime nu depăşeşte  60 cm); 

3.3. Categoria C1  Arme de foc  lungi semi-automate sau arme cu repetiţie  care nu sunt cuprinse la pct. 6 
categoria B; 

3.4. Categoria A1. 37 mm sau platform similar pentru lansare, limitate conform definiţiei;  

3.5. Categoria A17 Arme de foc cu ţeavă poligonală, limitate la pistoale; 
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3.6. Categoria A2. Arme de foc automate. 

4. Categoriile menţionate în continuare pot fi folosite de Vama Kosovo;   

4.1. Categoria B1 (Arme de foc scurte semi-automate sau arme cu repetiţie) limitate la pistoale;   

4.2. Categoria A17 . Arme de foc cu ţeavă poligonală, limitate la pistoale.  

5. Categoriile în continuare menţionate pot fi folosite de Agenţia pentru Silivcultură Kosovo:  

5.1. Categoria B6 (Arme de foc lungi cu repetiţie sau  semi-automate cu ţeavă neghintuita*  a cărei lungime 
nu depăşeste 60 cm); şi 

5.2. Categoria C1 (Arme de foc lungi cu repetiţie sau semi-automate cu ţeavă neghintuita a cărei lungime 
nu depăşeşte 60 cm), (puşcă de vânătoare),. 

6. Categoriile mai jos menţionate pot fi folosite de Inspectoratul de Poliţie Kosovo:   

6.1. Categoria B1, arme de foc scurte semi-automate sau cu repetiţie şi limitate la pistoale; 

6.2. Categoria A17, arme de foc cu ţeavă poligonală şi limitate la pistoale.  

Art.  6 

Muniţie 

Instituţiile de stat de securitate pot cumpăra muniţie pentru armele menţionate în art. 5  conform cerinţelor 
lor. 

Art.  7 

Echipament 

1. Instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul securităţii pot propune cumpărarea echipamentului de pe lista 
militară conform responsabilităţilor lor şi Legii privind comerţul cu mărfurile strategice.. 

2. Alte echipamente de securitate care nu sunt menţionate în lista militară EZ şi Legea privind comerţul cu 
mărfuri strategice se pot cumpăra în baza Legii de achiziţii publice.  

 

CAPITORLUL II   

PRODUCERE ŞI REPARARE ESP 

Art.  8 

Producere şi reparare – informaţii generale 

1. Producţia  ESP care se regularizează prin prezenta Lege se va baza pe cererea Organului competent şi 
cererea Instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii adoptate de  Adunarea Republicii Kosovo la 
propunerea Guvernului Kosovo.  

2. Se interzice producţia armamentului şi echipamentelor prevăzute prin prezenta Lege pentru necesităţile  
pieţii civile. 
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3. Institutiile de stat cu atribuţii în domeniul securităţii vor determina persoana responsabilă pentru 
repararea şi estimarea armelor de foc.  Persoana responsabilă va estima dacă se poate executa reparaţia, 
pentru reparaţii de nivelul unu şi nivelul doi, sau trebuie expediate la producător pentru reparaţii. 

3.1. Reparaţii de primul nivel înseamnă  reparaţii pe care le va finaliza sau executa armurierul în special 
licentiat pentru tipul de arme care trebuie reparate. Reparaţia de primul nivel, subînţelege, dar fără a se 
limita la: 

3.1.1. instruirea utilizatorului  pentru folosirea corecta şi sigura a armelor de foc; 

3.1.2. inspecţia completă la montare şi dezmontare pentru folosire corecta; 

3.1.3. adaptarea ţintei armelor de foc cu ţintă fixată; 

3.1.4. curăţarea pieselor interioare;; 

3.1.5. cuprinde repararea, inspecţia şi testarea pistoalelor, puştilor şi armelor cu o ţeavă, conform licentierii 
armurierului,  folosind  accesorii omologate de către departament; 

3.1.6. Inspecţia şi testarea armelor folosite de către funcţionarii de tir; înregistrarea şi ţinerea  datelor 
privind rezultatele inspecţiei şi testării, cum este stabilit prin certificarea  corespunzătoare a armurierului şi  
accesoriilor disponibile;   

3.2. Nivelul doi de reparaţii subînţelege reparaţii executate de către armurierul certificat pentru armele 
specifice care trebuie reparate. Reparaţii de nivelul doi subînţeleg, fără a se limita la: 

3.2.1. toate punctele descrise pentru  reparaţii de nivelul unu; 

3.2.2. rectificarea ţevi şi percutorului  pentru tragere; 

3.2.3. reparaţie mecanism de trăgaci; 

3.2.4. reparaţi închizător şi mecanism pentru montare închizător; 

3.2.5. reparaţie bara suportului sau butoanelor barei suportului; 

3.2.6. reparaţie receptor superior; 

3.2.7. reparaţie receptor inferior; 

3.2.8. reparaţie sistem de ochire fixat şi nefixat al armelor de foc;   

3.2.9.  reparaţie con al încărcătorului;  şi 

3.2.10. reparaţii speciale şi specializate care sunt permise armurierului corespunzător certificarii  şi 
dispunerii de  accesorii,  conform Legilor, instrucţiunilor Guvernului Republicii Kosovo, ale Organului 
competent şi Poliţiei Kosovo pentru specificarea armelor;  şi    

3.2.11. este necesară inspecţia, testarea şi modificarea armelor în vederea asigurării conformităţii cu legea, 
reglementările legale şi regulamentele Guvernului Republicii Kosovo, ale Organului competent şi Poliţiei 
Kosovo privind specificarea armelor,  cum este prevăzut prin certificarea corespunzătoare a armurierului şi 
a accesoriilor disponibile.    

4.  Persoanelor responsabile specificate la alin. 3 din prezentul articol, se permite să exercite atributiile sus 
menţionate,  după  certificarea armurierului relaţionată la armele de foc corespunzătoare,  cum este 
reglementat prin prezenta Lege şi Legea armelor în vederea asigurării conformării cu Guvernul Republicii 
Kosovo, Organul competent,  în legătură cu reglementările şi regulamentele privind specificarea armelor.  
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5. Instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii  este permis să contracteze repararea armelor cu un organ 
străin care se achită din bugetul buigetul propriu al instituţiilor respective. 

Art.  9 

                                                       Licenţa pentru producere ESP 

1. ESP se poate realiza doar de producătorii licenţiaţi cu sediul de afaceri pe teritoriul Republicii Kosovo, 
care deţin licenţă pentru producere conform Legii armelor 

2.  Solicitantul de licenţă pentru producere ESP înaintează cerere de licenţă pentru producere ESP care 
cuprinde următoarele informaţii.: 

2.1. numele persoanei juridice care  aplică cerere şi numele persoanei responsabile;  

2.2. certificat de înregistrare al solicitantului de la Registrul agentilor economici al Republicii Kosovo;   

2.3. cazier judiciar că solicitantul nu este sub urmărire;  

2.4. adeverinţa Organului competent că subiectul solicitant îndeplineşte condiţiile pentru depozitarea 
armelor; 

2.5. licenţa pentru producerea armelor şi muniţiei conform Legii armelor; 

3. Cererea pentru acest tip de licenţă  va fi soluţionată de către Comisia înfiinţată în baza Legii armelor; 

4. Licenţa din alin.  1 al prezentului articol, eliberează Organul competent,  după obţinerea acordului 
prealabil de la Ministerul Forţelor de Securitatate. 
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Art.  10 

Conţinutul licenţei  pentru producerea armelor 

1. Licenţa din art. 7 al prezentei Legi se poate elibera pentru producerea tuturor tipurilor ESP, sau numai 
pentru o categorie/tip determinat ESP. 

2. Licenţa de la alin. 1 din prezentul articol nu va fi valabilă dacă titularul licenţei nu şi-a început activitatea 
în perioada de un an de la eliberarea licenţei.. 

3.  Termenul din alin.  2 al prezentului articol se poate prelungi dacă face dovadă că s-au creat noi 
împrejurări  care influenţează începutul producţiei  ESP. dar care nu poate nu poate depăşi perioada de un 
an.  

Art.  11 

                                                           Sarcinile titularului licenţei  

1. În decursul procesului de producţie,  ESP  vor fi folosiţi numai angajatii persoane licenţiate; 

2. ESP nu trebuie să se amestece cu echipamentul pentru piaţa civilă.   

3. ESP  nu trebuie să fie expuse sau folosite de persoane neautorizate; 

4. Titularii licenţelor asigură protecţie fizico-tehnică permanentă a obiectivului pentru depozitare ESP. 

Art.  12 

Licenţa de raparaţii ESP 

1. ESP  reparaţii vor fi executate de persoane licenţiate pentru astfel de reparaţii cu sediul de afaceri pe 
teritoriul Republicii Kosovo  şi care deţin licenţă pentru reparaţii conform Legii  armelor.   

2. Cerere de licenţă pentru reparaţii ESP  trebuie să conţină următoarele informaţii:  

2.1. Numele persoanei juridice care depune cererea şi al persoanei responsabile;  

2.2. certificat de înregistrare a solicitantului în Registrul agenţilor economici al Republicii Kosovo;  

2.3. cazier judiciar că solicitantul nu este sub urmărire;   

2.4. adeverinţa autorităţii competente că solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru depozitarea armelor;  

2.5. licenţa pentru reparaţii de arme şi muniţie conform Legii armelor. 

3. Cererea pentru acest tip de licenţă se soluţionează de către Comisie conform Legii armelor.    

4. Licenţa de la alin.  1 al prezentului articol  eliberează de Organul competent  după obţinerea aprobării de 
la Ministerul Forţelor de Securitate.  

Art.  13 

                                                    Conţinutul licenţei pentru reparaţii 

1. Licenţa din art. 10 al prezentei Legi se poate elibera pentru repararea tuturor tipurilor de ESP, sau numai 
pentru o categorie/tip determinat ESP. 
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2. Licenţa de la alin. 1 din prezentul articol nu va fi valabilă dacă titularul licenţei  nu şi-a început activitatea 
în perioada de un an de la eliberarea licenţei.   

3. Termenul de la alin. 2 din prezentul articol se poate prelungi dacă se face dovadă că sunt create noi 
împrejurări  care influenţează începutul producţiei şi reparaţiilor ESP dar care nu poate depăşi un (1) an.   i 

Art.  14 

Sarcinile titularului licenţei  pentru reparaţii   

1. Titularul acestei licenţe este obligat în cursul procesului de reparaţii,  să asigure că ESP vor fi folosite 
numai de angajaţi licenţiaţi ca persoane autorizate.  

2. ESP nu trebuie amestecate cu echipamentele pentru piaţa civilă.  

3. ESP nu vor fi expuse nici folosite de personal neautorizat.  

4. Titularul licenţei asigură protecţie fizică şi tehnică permanentă a obiectivului unde se depoziteză ESP. 

5. Armele nu se vor îndepărta de obiectivul titularului licenţei  în timpul până sunt în curs de reparaţie. Tirul 
de probă, dacă este necesar, se va realize în locaţia pentru care  s-a ajuns la acord sub supravegherea 
autorităţii competente.   

6.  Titularul licenţei din art. 10 al prezentei Legi, va folosi muniţia depozitată la autoritatea competenta 
pentru tirul de probă al armei în curs de reparaţie.. 

7. În cursul reparaţie armei de tip ESP  titularul licenţei ţine evidenţa datelor următoare (fără a se limita la): 

7.1. numărul şi data reparaţiei; 

7.2. persoana căreia este restituită arma ESP; 

7.3. vreo modificare de indicative de identificare sau număr de serie din cauza naturii reparaţiei; 

7.4. natura reparaţiei; 

7.5. trăsăturile pentru identificarea fabricaţiei armei de foc;  

7.6. funcionarul responsabil care solicita reparaţia armei;  

7.7. detalii pentru identificarea armei de foc;  

7.8. motive pentru respingerea  reparaţiei armei. 

8. Persoana responsabilă penru reparaţii informează autoritatea competenta cu privire la fiecare modificare 
referitoare la reparaţia armei în termen de patruzeci şi opt (48) ore.  

Art.  15 

Evidenţa  

Evidenţa pentru obierctive şi capacitatea de producţie a ESP se ţine de către autoritatea competentă.   
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Art.  16 

Aplicanţi străini 

1. Aplicanţii străini înregistraţi pentru afaceri pe teritoriul Republicii Kosovo,  pot  să se licenţieze pentru 
domeniul de producţie ESP.  

2. Aplicanţii străini se licenţiază prin aceleaşi procedure ca şi aplicanţii autohtoni.  

CAPITOLUL III  COMERŢUL CU ESP 

Art.  17 

Descriere generală a comerţului cu ESP 

1. Comerţul cu ESP cuprinde toate activităţile comerciale şi de prestare servicii conexe ESP. Activităţile de 
comerţ sunt limitate la achiziţie ESP, activităţile de prestare servicii sunt limitate la transport, depozitrare şi 
întreţinere  ESP. 

2. Autoritatea competenta eliberază licenţă pentru comerţul cu arme, muniţie şi alte echipamente pentru 
scopuri speciale cu acordul prealabil de la Ministerului Forţelor de Securitate şi Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Kosovo.  . 

Art.  18 

Licenţa de comerţ cu ESP 

1. Titularul licenţei înregistrat pentru comerţul cu ESP, trebuie să se înscrie şi pe lista societăţilor 
comerciale pentru ESP  licenţiate de către autoritatea competentă.  

2. Aplicanţii pentru comerţ cu  ESP formulează cerere pentru licenţă la autoritatea competentă pentru 
comerţ cu ESP care conţine următoarele date: : 

2.1. numele persoanei juridice solicitante şi a persoanei responsabile;  

2.2. certificat de înregistrare a solicitantului în Registrul agenţilor economici al Republicii Kosovo.  

2.3. cazier judiciar de la instanţa judecătorească competenta prin care se certiifică ca aplicantul nu este sub 
urmărire; 

2.4. adeverinţa autorităţii competente  că obiectivul aplicantului îndeplineşte condiţiile pentru depozitarea 
armelor;  

2.5. licenţa pentru comerţ cu arme şi muniţie conform Legii privind regimul armelor;   

3. Cererea pentru acest tip de persmis spluţionează de către Comisia înfiinţată conform Legii privind 
regimul armelor şi va cuprinde verificarea trecutului financiar şi legal, precum şi controlul de securitate al 
persoanei responsabile.   

4. Titularul licenţei informează autoritatea competentă în termenul de cincisprezece (15) zile de la începutul 
comerţului  cu ESP.. 
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5. Comerţul cu explosive se realizează în conformitate cu prezenta Lege şi alte legi în conformitate cu 
normele şi convenţiile internaţionale.   

Art. 19 

                                                          Limitarea comerţului cu ESP 

1. Activităţile de import ESP pentru cererile instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii vor fi 
conduse de către Organul competent în conformitate cu Codul Vamal şi Accize Kosovo.  Importul conform 
acestei Legi se realizează pe baza cererii instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii.   

2. Se interzice exportul echipamentului remarcat ca ESP. 

3. Excepţional, ESP se poate exporta temporar la producător pentru reparaţi sau cu garanţie sau pentru 
export temporar în scopuri operative.   

4. Exportul temporar din alin. 3 al prezentul articol subînţelege autorizarea de către autoritatea competenta 
pentru export temporar al ESP în afara frontierei Republicii Kosovo, exclusiv pentru uz de serviciu de către 
persoanele autorizate.   

4.1. export temporar de ESP pot efectua persoane autorizate pentru astfel de operaţii în afara  Republicii 
Kosovo; 

4.2. export temporar se permite de către Organul competent în baza cererii prealabile a persoanelor  de la 
agenţiile autorizate şi în conformitate cu legile în vigoare şi actele sublegislative.    

4.3. export temporar de ESP se efectuează pe durata unei perioade prevăzute de Organul competent şi se 
returnează în Republica Kosovo după expirarea termenului permis;  

4.4. termenul de la subalin. 4.3 al prezentului alineat se poaste prelungi dacă apar noi împrejurării care 
influenţează asupra schimbării termenului pentru atingerea scopurilor de serviciu  a persoanelor autorizate 
în afara ţării;   

4.5. înstrăinarea  ESP nu se efectuează pe durata perioadei de  export temporar;   

4.6. Exportul ESP în baza permisului de export temporar  nu se poate vinde sau în vreun altfel transfera  
unei persoane străine  în timpul până se află  în străinătate în baza licenţei de export temporar;  

4.7. permisul pentru export temporar  ESP trebuie introdus în baza centrala de date de către Organul 
competent.   

5. Permisele de import  ESP destinate instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii se eliberează de 
către Organul competent,   după deliberarea hotărârii de către Comisia înfiinţată conform Legii privind 
regimul armelor.   

6. Permisele de import  ESP trebuie introduse în baza de date a Organului competent.  

Art. 20 

Aplicarea indicativelor de identificare ESP 

1. SP se importa doar după marcare armelor, muniţiei şi altor echipamente aplicând indicative  de 
identificare în conformitate cu acordurile internaţionale  corespunzătoare şi legile relevante ale Republicii 
Kosovo. Pe lângă aceasta, armele se vor marca şi cu indicative  pentru identificarea calităţii conform  
standardelor Comisiei permanente internaţionale pentru testarea armelor de foc (CIP) sau  ale  Institutului 
producătorilor de arme sportive şi muniţie (SAAMI).  
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2. ESP vor fi  marcate cu indicativ vizibil “ESP” şi  nu vor fi destinate pieţii civile. 

Art. 21 

                                                             Permisul de comerţ cu ESP 

1.  Realizarea comerţului cu ESP de către aplicant,  se va aproba de Organul competent cu aprobarea 
prealabilă  a  Ministerului Forţelor de Securitate şi Ministerului Afacerilor Externe. 

2. Cererea pentru eliberare permis conform alin.1  din prezentul articol conţine:   

2.1. numele companiei, sediul principal al companiei sau sucursala înregistrată, numele personal şi  adresa 
aplicantilor sau destinatarilor; 

2.2. numele companiei, sediul principal  al companiei şi sucursala înregistrată  a producătorului de arme, 
muniţie şi alte echipamente; 

2.3. tip, marcă, număr de serie, calibru şi cantitatea de arme, muniţie şi  alte echipamente. 

3. Aplicantul de la alin.  1 din prezentul articol va anexa la cerere următoarele documente:   

3.1. certificatul de utilizator final, i 

3.2. contractul sau alt document oficial  referitor la cantitatea contractată de arme, muniţie sau alt 
echipament. 

4. Permisul se eliberează  cu  valabilitate de şase (6) luni.   

5. Permisul de la alineatul sus menţionat se poate revoca în decursul perioadei valabilităţii licenţei de 
comerţ dacă au intrat în vigoare măsuri de limitare  impuse de organizaţiile internaţionale prin care se 
interzice comerţul cu arme.    

Art.  22 

Transport ESP – Specificare generală 

1. Transportul ESP de la titularul licenţei pe teritoriul Republicii Kosovo, se poate efectua  pe la trecerile 
frontierei de stat.  

2. Transportul ESP  trebuie  realizat în conformitate cu prevederile  legilor corespunzătoare.   

3.  Transportul   ESP în întregime este supus măsurilor speciale de siguranţă  şi se va derula sub escorta 
specială a Poliţiei.   

4. Persoana juridică trebuie să acopere cheltuielile măsurilor speciale de securitate şi escortă aplicate de 
către  Poliţie.    

Art. 23 

Licenţa de transport ESP 

1. Transportul ESP  pot realiza titularii licenţelor cu sediul social sau sucursala înregistrată pe teritoriul 
Republicii Kosovo care deţin licenţă pentru acest gen de acitivitate. . 

2. Aplicantul pentru transport ESP formulează cerere pentru licenţă de transport  ESP către Organul 
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competent, care trebuie să conţină:  

2.1. numele persoanei juridice care aplică şi numele persoanei responsabile;   

2.2. certificatul de înregistrare a aplicantului  Registrul agenţilor economici al Republicii Kosovo;  

2.3. cazier judiciar emis de instanţa judecătorească competentă că nu este pus sub urmărire; 

2.4. adeverinţa autorităţii competente că subiectul aplicant îndeplineşte condiţiile pentru depozitarea 
armelor; 

2.5. licenţa  de  transport al armelor, muniţiei conform Legii privind regimul armelor. 

3. Cererea pentru acest tip de  permis se soluţionează de către Comisia înfiinţată conform Legii privind 
regimul armelor, cuprinzând verificarea  trecutului financiar şi legal al subiectului aplicant precum şi 
verificarea persoanei responsabile. 

4. Licenţa de la alin. 1 din prezentul articol, se eliberează de către Organul competent în colaborare cu 
Ministerul Forţelor de Securitate. 

Art.  24 

Permisul pentru transport ESP 

1. Permisul este necesar pentru fiecare transport  de  ESP. 

2. Aplicantul formulează cerere pentru permisul fiecărui transport, care trebuie să conţină: 

2.1.  numele companiei, sediul principal al companiei, numele personal, adresa expeditorului, 
transportorului şi destinatarului;  

2.2.  numele companiei, sediul principal al companiei şi/sau secursala înregistrată a producătorului de 
arme, muniţie şi alte echipamente;  

2.3. tip, marca, numar de serie, calibru categoria şi cantitatea de arme, muniţie şi alte echipamente, 

2.4. ora aproximativă, data, traseul transportului şi locul de predare; 

2.5.  tipul mijlocului de transport, numărul de înmariculare, numele şi prenumele şi copia actului  personal, 
bulletin de identitate sau paşaport; 

2.6. măsuri speciale de siguranţă pe parcursul transportului; 

2.7. indicarea trecerii de frontieră pe unde va trece transportul de arme, muniţie şi alt echipament şi data 
sosirii la trecerea de frontieră prevăzută, şi  

2.8. licenţa de transport ESP. 

3. Posesorii permisului de transport arme, muniţie şi alte echipamente trebuie să aibă permisul Ministerului 
Transportului şi Telecomunicaţiilor care autorizează activitatea de transport arme, muniţie şi alte 
echipamente, conform Acordului European referitor la Regulamentul internţational  privind transportul de 
mărfuri periculoase (ADR).  

4. Permisul se eliberează cu valabilitatea de trei (3) luni. 
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5.Aceleaşi condiţii se aplică şi la ESP pe parcursul tranzitului. 

CAPITOLUL IV 

SECURITATEA ESP 

Art. 25 

                                                              Securittea generală ESP 

1. Siguranţa şi paza ESP se realizează în conformitatre cu prezenta lege, Legea privind transportul rutier al 
mărfurilor periculoase,   Legea privind clasificarea  informaţiilor şi verificarea securităţii şi altor dispoziţii 
legale prin care se reglementează siguranţa şi protecţia mediului înconjurător în decursul manipulării 
materiilor periculoase.    

2. Măsurile de securitate cuprind securitatea transportului, securitatea rezervelor, măsurile în urma pierderii 
sau furtului, folosirea în siguranţă a armelor de foc,  criteriile pentru  aplicarea forţei, date privind ESP, 
eliberarea cardului pentru autorizare  şi locaţia pentru abilitare şi tir.    

Art. 26 

Gestionarea şi depozitarea ESP 

Autorităţile de stat cărora se permite să posede şi întreţină arme, muniţie şi alt echipament vor determina 
persoana responsabilă pentru depozitarea şi gestionarea ESP.   

Art.  27 

Locul de depozitare 

1. Instituţiile de stat autorizate cu siguranţa depozitează armele separate de muniţie în obiective tehnic 
asigurate sau în dulap metalic. 

2. Instituţiile de stat abilitate cu securitata ţin date privind armele şi muniţia şi numesc persoana 
responsabilă pentru supravegherea armelor şi muniţiei.  Instituţiile de stat autorizate cu securitatea 
informează Organul competent  privind identitatea persoanei responsabile. Dacă se schimbă persoana 
responsabilă, Instituţiile de stat cu atribuţii de securitate, informează Organul competent în termen de trei 
(3) zile de la schimbarea persoanei respective.  

3. Persoana responsabilă va inspecta modul de păstrare a armelor şi muniţiei şi ţinerea datelor, explozivele 
se păstrează conform clasificării riscului a Naţiunilor Unite şi Legii privind transportul materiilor periculoase.   

Art.  28 

                                                      Dispariţia, pierderea sau  furtul ESP 

1. În caz de dispariţie, pierdere sau furt,  proprietarul, utilizatorul sau persoana juridică informează Organul 
competent şi Poliţia Kosovo în dată în termen de douzeci şi patru (24) ore de la momentul când s-a 
observat aceasta. 

CAPITOLUL V 

 CONTROL CALITATE ESP 

Art.  29 
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Control calitate – informaţii generale 

1. Atestarea respectării condiţiilor stabilite pentru  ESP  în cursul procesului de producţie şi reparaţii înainte 
ca ESP să fie puse în circulaţie,  se  efectuează de către Comisia pentru Control Calitate compusă din 
reprezentanţii Organului competent al Ministerului Justiţiei, Vama Kosovo şi instituţiile acreditate de către 
Organul competent.  

2. În cursul procesului de producţie şi reparaţii, în vederea atestării a conformării cu condiţiile speciale 
stabilite pentru ESP, Organul competent va avea atribuţii să determine pentru producători o altă persoană  
în afară de cei angajaţi la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi Vama Kosovo după 
recomandarea în scris a Comisiei pentru Control Calitate. . 

3. Producătorii  ESP sunt obligatori să asigure persoanei menţionate la alin. 1 şi 2  din prezentul articol, 
condiţii de lucru care sunt impuse pentru evaluarea respectării condiţiilor determinate pentru ESP.   

Art.  30 

Documente stardardizate privind controlul calităţii   

1. Evaluarea respectării condiţiilor stabilite pentru ESP se face în baza prevederilor legale prin care se 
reglementează calitatea produsului, care cuprinde următoarele:    

1.1. datele tehnice privind mijloacele şi sistemele  ESP; 

1.2. continutul mijloacelor şi sistemelor  ESP; 

1.3. documentaţia tehnică însoţitoare;  

1.4. condiţiile tehnice şi standardele pentru mijloace şi sisteme ESP; 

1.5. metode de testare şi confirmare a calităţilor determinate privind calitatea; 

1.6. Criterii pentru evaluarea mijloacelor şi sistemelor ESP.  

CAPITOLUL VI 

                                                                      SUPRAVEGHERE 

Art. 31 

1. Organul competent, în conformitate cu prezenta lege şi legile corespunzătoare care reglementrază acest 
domeniu, supraveghează; 

1.1. derularea procedurilor standard de acţionare  în ceea ce priveşte abilitarea tuturor subiectelor care  
posedă ESP;  . 

1.2. supravegherea şi derularea procedurilor standard de acţionare în ceea ce priveşte folosirea în 
siguranţă a ESP de către toate subiectele care posedă ESP;   

1.3. supravegherea şi derularea procedurilor standard de acţionare în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei şi 
eliberarea cardurilor de autorizare tuturor subiectelor care posedă ESP;. 

1.4. supravegherea şi derularea procedurilor standard de acţionare în ceea ce priveşte poligoanele de tir 
care vor fi folosite de către toate subiectele care posedă ESP;   

1.5. supravegherea şi derularea procedurilor standard de acţionare în ceea ce priveşte aplicarea forţei de 
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către toate subiectele care posedă ESP.  

1.6. supravegherea şi derularea procedurilor standard de acţionare în ceea ce priveşte depozitarea şi 
gestionarea armelor de foc  de la toate subiectele care posedă ESP. 

CAPITOLUL VII  

SANCŢIUNI 

Art.  32 

1. Persoanele juridice şi persoanele responsabile care comit fapte  contrare prevederilor prezentei legi vor 
fi sancţionate.  

2. Referitor la răspunderea penală, sunt valabile prevederile  Codului Penal  Kosovo. 

Art.  33 

1. Persoana juridică  se va pedepsi  pentru comitere contavenţie cu amendă  de la o mie (1.000) 
până la   zece mii (10.000) Euro dacă; 

1.1. Acţionează contrar art.  9 din prezenta Lege;  

1.2. Acţionează contrar art.  11 alin. 1 din prezenta Lege; 

1.3. Acţionează contrar art.  12  din prezenta Lege; 

1.4. Acţionează contrar art.  16 alin. 4 din prezenta Lege; 

1.5. Acţionează contrar art.  20 alin. 2 şi 3 din prezenta Lege; 

1.6. Acţionează contrar art.  26 alin. 1 din prezenta Lege; 

1.7. Acţionează contrar art.  27 art. 3 din prezenta Lege; 

Art. 34 

1. Persoana juridică să va pedepsi pentru contravenţii cu amendă de la  cinci mii (5.000) până la cincizeci 
mii (50.000) Euro sau persoana responsabilă de la  două sute (200) până la o mie (1000) Euro dacă; 

1.1. Acţionează contrar art.  6 alin.  2 din prezenta Lege; 

1.2. Acţionează contrar art.  8 alin. 1 din prezenta Lege; 

1.3. Acţionează contrar art.  10 alin. 1 din prezenta Lege; 

1.4. Acţionează contrar art.  18 alin. 1 din prezenta Lege. 

Art.  35 

1. Persoana juridică se va pedepsi cu amenda pentru contravenţie  de la zece mii (10.000) până la 
cincizeci mii (50.000) Euro sau persoana responsabilă de la o mie (1.000)  până la (10.000) Euro dacă; 

1.1. Acţionează contrar art.  6 alin.  1 din prezenta Lege; 
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1.2. Acţionează contrar art.  7 alin. 1 din prezenta Lege; 

1.3. Acţionează contrar art.  15 alin.  2 din prezenta Lege; 

1.4. Acţionează contrar art.  20 alin. 1 din prezetna Lege; 

 

1.5. Acţionează contrar art.  21 alin. 1 din prezenta Lege; 

1.6. Acţionează contrar art.  22 alin. 1 din prezenta Lege.. 

CAPITOLUL VIII 

                                                            PREVEDERI TRANZITORII 

Art.  36 

Acte sublegislative ale Organului competent 

1. Organul competent competent va emite în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a  prezentei Legi,  
acte sublegislative pentru: 

1.1. lista aprobată a echipamentului pentru instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul securităţii  în baza 
cererii agenţiei executive care şi în continuare se tratează ca informaţie cslasificată; 

1.2. conditiile minime pentru abilitare aplicabile tuturor subiectelor care posedă ESP;   

1.3. stabilirea standardelor minime de siguranţă pentru obiective;  

1.4. proceduri pentru eliberarea permisului de export temporar  OPM; 

1.5.  condiţii minime pentru depozitrarea şi gestionarea  ESP aplicabile tuturor subiectelelor care posedă 
ESP; 

1.6. proceduri pentru procedare cu  arme, muniţie şi alte echipamente pierdute sau furate;  

1.7. condiţii minime pentru folosirea forţei  ESP,  aplicabile tuturor subiectelor care posedă ESP; 

1.8. condiţii minime pentru evidenţa ESP şi eliberarea cardului de autorizaţie  aplicabil  tuturor subiectelor 
care posedă ESP; 

1.9. poligoane de tir  cu aprobarea  aplicabilă pentru toate subiectele care posedă  ESP; 

1.10.  nivelul doi de reparaţii este organizat în mod centralizat;  

1.11. acces la această bază de date şi structura acestei baze de date 

1.12. criterii pentru  escortă se stabilesc prin acte sublegislative de către Organul competent, excepţional 
când transportul ESP se face de către organe de stat autorizate pentru scopuri operative;   

1.13. proceduri pentru verificarea importului  de către utilizatorul final;  

1.14. procedura de control calitate şi acreditarea persoanelor juriidce;   
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1.15. reglementări pentru evaluarea respectării şi calităţii produlusului  ESP; 

1.16. măsuri generale şi speciale care constituie  sistemul general de securitate menţionate în art. 20 al 
prezentei Legi;   

1.17. măsuri de siguranţă ale instituţiei de stat cu atribuţii în domeniul securităţii care este responsabilă 
pentru numirea unei persoane responsabile;   

Art.  37 

Acte sublegislative ale Guvernului 

Guvernul în termen de şase (6) luni de la intrarea în vigoare a prezentei Legi, va emite acte sublegislative 
pentru condiţiile tehnice şi de siguranţă minime care trebuie să îndeplinească obiectivele unde se 
efectuează producţia, reparaţii sau comerţul şi unde se  depozitează armele, muniţia sau alt echipament. 

CAPITOLUL IX PREVEDERI FINALE 

Art. 38 

                                                                Venituri din prezenta lege 

Mijloacele băneşti încasate în baza prezentei legi  revin bugetului Republicii Kosovo. 

Art.  39 

Scoatere din vigoare 

Prin intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă toate prevederile legale care nu sunt în conformitate cu 
prezenta lege.   

Art.  40 

Intrare în vigoare  

Prezenta lege intră în vigoare la cincisprezece (15) zile de la data publicării în Monitorul oficial al Republicii 
Kosovo.   

Lege  nr. 03 L- 246 

28 octombrie 2010 

Proclamată prin Decret nr. DL-073-2010, la data 09.11.2010 de către Preşedintele interimar al 
Republicii Kosovo,  

Dr. Jakup Krasniqi. 


