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LEGEA CU PRIVIRE LA COMERȚUL EXTERN CU ARME, ECHIPAMENT 

MILITAR ȘI PRODUSE DE ÎNTREBUINȚARE DUBLĂ  

I PREVEDERI GENERALE 

Domeniul de aplicare 

 Articolul 1 

Prezenta lege reglementează condițiile pentru comerțul extern cu arme, echipament militar 

și produse cu dublă întrebuințare (în continuare, produse controlate), prestarea serviciilor cu 

privire la produsele controlate, termenii și procedura de eliberare a autorizației, competențele 

autorităților, supravegherea implementării legii, precum și alte chestiuni de importanță pentru 

comerțul extern cu produsele controlate.   

 

Scopul legii  

Articolul 2 

Prezenta lege stipulează condițiile pentru desfășurarea controlului de stat la desfășurarea 

comerțului extern cu produse controlate, pentru a crea și proteja interesele politice străine, de 

apărare și securitate a Republicii Montenegro și pentru a asigura respectarea obligațiilor 

internaționale asumate de Montenegro. 

 

Comerțul extern cu produse controlate  

Articolul 3 

Comerțul extern cu produse controlate poate fi desfășurat de o entitate care posedă 

permisul pentru desfășurarea comerțului extern cu produse controlate, eliberat în conformitate cu 

prezenta lege. 

 

Înainte de a începe activitatea de comerț extern, entitatea menționată în paragraful 1 al 

prezentului articol, este obligată să determine dacă produsele date cad sub incidența categoriei de 

produse controlate, în temeiul prezentei legi. 

 

Implementarea reglementărilor  

Articolul 4 

În cazul procedurilor desfășurate în baza prezentei legi, se vor aplica dispozițiile legii 

privind procedurile administrative generale, dacă prezenta lege nu stipulează altfel.  

 

Suprimarea  

Articolul 5 

Se va interzice oferirea asistenței tehnice, dacă aceasta: 

- are intenția sau poate fi utilizată pentru dezvoltarea, producerea, manipularea, operarea, 

menținerea, stocarea, depozitarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice sau biologice, 

armele nucleare sau alte focoase nucleare sau legată de dezvoltarea, producerea, menținerea sau 

stocarea rachetelor capabile să livreze acest tip de arme, 

- are intenția sau poate fi utilizată în scopuri militare în statele de destinație, care 

implementează un embargou de arme, în conformitate cu poziția sau acțiunea comună, adoptată 

de Consiliul Uniunii Europene în baza Decizii Organizației pentru Securitate și Cooperare în 

Europa sau în baza rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.  

 

Dispoziția menționată în paragraful 1 subparagraful 1 al prezentului articol nu se referă la 

asistența tehnică: 

- în statele membre ale Uniunii Europene, Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, 

Elveția, Statele Unite ale Americii; 

- în formă de transmisie a informațiilor general cunoscute sau reprezintă cercetări 

științifice de bază, 
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- în forma verbală, dacă nu se referă la produsele incluse în listele de control național.   

 

Autoritatea competentă ce adoptă listele de control național  

Articolul 6 

Guvernul Republicii Montenegro (în continuare, Guvernul), la propunerea Ministerului 

Comerțului Extern (în continuare, Ministerul), va adopta și actualiza lista armelor și 

echipamentului militar supus controlului național și lista produselor de dublă întrebuințare, 

precum și alte liste necesare: 
- pentru a armoniza legislația națională cu legislația Uniunii Europene; 
- pentru a executa sancțiunile împotriva unor state anume, entități și persoane sau pentru a 

implementa convențiile în domeniul controlului armelor și controlului transferului de tehnologii;  
- în interesul apărării și securității Republicii Montenegro; 

- pentru controlul comerțului cu produse care ar putea sau nu fi folosite la elaborarea, 

producerea, manipularea, operarea, menținerea sau alte servicii, stocarea, depozitarea, 

identificarea, testarea sau proliferarea armelor chimice și biologice, armelor nucleare sau altor 

focoase nucleare sau cu scopul de a elabora, produce, menține și întreține, testa, stoca sau 

prolifera rachetele sau alți purtători de astfel de arme.   

- pentru controlul comerțului cu arme, muniții sau dispozitive explozibile sau alte produse 

ce sunt elaborate și intenționate pentru scopurile militare și care nu se referă la subparagraful 3 al 

prezentului articol. 

 

Dispoziții comprehensive (Control sporit) 

Articolul 7 

Exportul produselor de întrebuințare dublă ce nu sunt incluse în lista produselor de 

întrebuințare dublă supuse controlului național va necesita un permis de export, dacă: 

1)  exportatorul a fost informat de minister că produsele sunt sau pot fi destinate, în parte 

sau în totalmente, pentru folosirea la elaborarea, producerea, manipularea, operarea, depozitarea, 

detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau dezvoltarea, 

producerea, menținerea sau depozitarea rachetelor capabile să transporte astfel de arme;  

2) țara ce achiziționează sau țara de destinație, care este supusă unui embargou la arme, 

decide printr-o poziției sau acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene sau o decizie 

a Organizației pentru securitate și cooperare în Europa, sau un embargou de arme impus de o 

rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite sau dacă exportatorul a fost 

informat de minister că produsele în cauză sunt sau intenționează în parte sau totalmente să fie 

pentru utilizarea militară. 

3) exportatorul a fost informat de Minister că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate 

în parte sau în totalmente pentru folosirea ca părți sau componente a produselor militare 

enumerate în lista echipamentului militar național care au fost exportate de pe teritoriul 

Montenegro fără permisului menționat în prezenta lege.   

 

Dacă un exportator cunoaște despre produsele de întrebuințare dublă pe care dorește să le 

exporte, care nu sunt incluse în lista produselor de întrebuințare dublă supuse controlului național, 

dar sunt destinate pentru utilizare parțială sau totală în conformitate cu paragraful 1  al prezentului 

articol, acesta va notifica Ministerul despre aceasta, care va decide eliberarea permisului în cauză.    

 

Guvernul va impune cerințe pentru obținerea permisului de export a produselor de 

întrebuințare dublă neincluse în lista produselor supuse controlului național, dacă exportatorul are motive 

să suspecteze că aceste produse sunt în parte sau totalmente destinate folosirii menționate în 

paragraful 1 al prezentului articol. 

 

Ministerul ce impune cerințele pentru obținerea permisului, în temeiul paragrafelor 1, 2 și 

3 a prezentului articol, pentru exportul produselor de întrebuințare dublă, va informa despre aceasta 

alte state și Comisia Uniunii Europene, dacă este necesar.  
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Ministerul va informa serviciul vamal și alte autorități relevante, dacă a informat alte state 

cu privire la adoptarea sau actualizarea regulamentelor menționate în paragraful 3 al prezentului 

articol. 

 

Controlul activităților de brokeraj  

Articolul 8 

Activitățile de brokeraj desfășurate în domeniul armelor și echipamentul militar amplasat 

în altă țară sau pe un teritoriu economic pentru care nu a fost efectuată procedura de vămuire la 

import, dar care sunt exportate într-un stat terț necesită permis.   

Este necesar un permis pentru activitățile de brokeraj: 

- cu privire la produsele de întrebuințare dublă care sunt enumerate în lista de control 

național, sau  

- dacă brokerul este informat de autoritățile competente din Montenegro că produsele în 

cauză destinate sau care pot fi folosite în parte sau totalmente pentru alte scopuri menționate în 

Articolul 8, paragraful 1 al prezentei legi. 

 

Definiții  

Articolul 9 

Unii termeni folosiți în prezenta lege au următoarele definiții: 

1) Comerțul extern cu produse controlate înseamnă exportul, importul și prestarea 

serviciilor; 

2) Produse controlate înseamnă: 

- arme, echipament militar și tehnologii determinate de lista armelor și echipamentului 

militar supus controlului național, 

- produsele de întrebuințare dublă determinate în lista produselor de întrebuințare dublă 

supuse controlului național, inclusiv programele software și tehnologia care poate fi utilizate atât 

în scopuri civile, cât și militare, și va include toate produsele ce pot fi folosite în scopuri 

explozibile în oricare fel la producerea armelor nucleare sau altor dispozitive explozibile 

nucleare; 

3) Entitatea înseamnă orice persoană juridică sau fizică cu reședința sau amplasată pe 

teritoriul Republicii Montenegro, înregistrată pentru comerțul extern cu produse controlate; 

4) Exportul produselor controlate înseamnă preluarea sau livrarea produselor de pe 

teritoriul Republicii Montenegro în conformitate cu regulamentele vamale, inclusiv transmiterea 

programelor software sau tehnologiilor prin media electronică, telefon-fax sau transmisia verbală 

prin telefon, numai dacă tehnologia este documentată, iar partea relevantă este citită la telefon sau 

descrisă prin telefon în așa fel ca să poată sconta același rezultat; 

5) Importul produselor controlate înseamnă aducerea sau livrarea produselor pe teritoriul 

Montenegro în conformitate cu regulamentele vamale, inclusiv transmiterea programelor 

software sau tehnologiilor prin media electronică, telefon-fax sau transmisia verbală prin telefon, 

numai dacă tehnologia este documentată, iar partea relevantă este citită la telefon sau descrisă 

prin telefon în așa fel ca să poată sconta același rezultat; 

6) Transportare înseamnă orice tip de transportare (rutieră, navală sau aeriană) a produselor 

controlate de pe teritoriul Republicii Montenegro și pe teritoriul Montenegro; 

7) Tranzit înseamnă orice fel de transportare (rutieră, navală sau aeriană) a produselor 

controlate (cu sau fără re-încărcare) pe teritoriul Montenegro fără a plasa pe piață aceste produse 

în Montenegro; 

8) Exportator înseamnă orice persoană din numele căruia se face o declarație de export, 

persoana care la momentul declarației acceptă, deține contractul de transportare într-un stat terț și 

are puterea de a determina transportul produselor de pe teritoriul vamal al Montenegro; 
9) Importator înseamnă orice persoană din numele căreia se face o declarație de import; 

10) Servicii sunt beneficiile obținute, realizarea intereselor și altor activități de afaceri ce se 
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referă la produsele controlate, inclusiv serviciile de brokeraj și asistență tehnică; 

11) Activitate de brokeraj înseamnă negocierea sau contractarea tranzacțiilor de cumpărare, 

vânzare sau aprovizionare cu produse controlate dintr-un stat străin în altul sau oferind informații 

unei persoane ce cumpără, vinde sau aprovizionează aceste produse dintr-un stat în altul, 

excluzând activitățile de transport, serviciile financiare, asigurarea, re-asigurarea, publicitatea și 

promovarea; 

12) Broker este persoana care desfășoară activități de brokeraj pe teritoriul Montenegro; 

persoana care este cetățean al Montenegro și are reședința pe teritoriul Republicii Montenegro și 

care desfășoară activități de brokeraj în afara teritoriului Montenegro; persoana juridică care are 

oficiu pe teritoriul Montenegro și desfășoară activități de brokeraj în afara teritoriului 

Montenegro; 

13) Asistență tehnică înseamnă asistența ce se referă la dezvoltarea, producerea, asamblarea, 

testarea, reparația sau întreținerea produselor controlate, precum și alte servicii tehnice, care ar 

putea lua forma de instrucțiuni, instruire transferul cunoștințelor și abilităților de afaceri sau 

servicii de consultanță, inclusiv toate tipurile de asistență verbală, 
14) Utilizare finală militară înseamnă: 

- Incorporarea părților sau componentelor în articolele militare ce sunt incluse în lista 

națională a produselor militare; 

- Utilizarea echipamentului de producere, testare sau analiză și componentelor sale pentru 

elaborarea, producerea sau menținerea produselor militare incluse în lista națională de produse 

militare, 

- Utilizare produselor nefinalizate într-o uzină pentru producerea produselor militare 

incluse în lista națională a produselor militare.   

 

II PRECONDIȚII PENTRU COMERȚUL EXTERN CU PRODUSE CONTROLATE  

 

1. Înregistrarea  

 

Înregistrarea entităților  

Articolul 10 

Comerțul extern cu produse controlate poate fi desfășurat de o entitate înregistrată în Registrul de 

entități ce desfășoară comerțul extern cu produse controlate (în continuare, Registru). 
Registrul se va ține de Minister. 

 

Înregistrarea 

  Articolul 11 

Înregistrarea în Registru se va face în baza cererii scrise, depusă de entitate.   

Suplimentar la cererea menționată în paragraful 1 al prezentului articol, candidatul este obligat 

să prezinte: 

1) Certificatul de înregistrare a companiei, extrasul din Registrul Central al Curții 

Comerciale; 

2) Denumirea băncii unde entitatea a deschis un cont bancar, confirmarea că contul entității 

nu a fost blocat în ultimele șase luni și copia cardul de semnături a depozitarului; 
3) Confirmarea autorității relevante că entitatea nu se află în procedură de lichidare; 

4) Certificatul eliberat de autoritate competentă că entitatea nu are datorii la plata 

impozitelor și taxelor vamale; 
5) Datele cu privire la numărul și structura organizațională a angajaților; 

6) Declarația făcută de entitatea obligată să ajute Ministerul și autoritățile competente să 

inspecteze compania în partea ce ține de produsele controlate, precum și inspecția 

încăperilor de depozitare și a mijloacelor de transport, 

7) Declarația scrisă a acceptării verificărilor securității. 
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Ministerul va obține în mod oficial dovezi de la autoritatea competentă că candidatul 

menționat în paragraful 1 al prezentului articol nu a fost condamnat sau nu are cazier judiciar 

pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale și a securității în Montenegro, împotriva 

umanității și drepturilor garantate de legea internațională, împotriva vieții și sănătății, proprietății, 

precum și nu au fost inițiate proceduri criminale cu elemente de violență, interes personal sau 

instincte de bază. 
Ministerul va hotărî introducerea entității în Registru. 

Hotărârea de a introduce entitatea în Registru va fi valabilă pe o perioadă de cinci ani.  

Entitatea introdusă în Registru este obligată să înștiințeze în formă scrisă despre toate 

modificările de date, folosite pentru a fi inclusă în Registru, timp de 15 zile de la data efectuării 

modificărilor. 

Ministerul va refuza să introducă entitatea în Registru în baza unei hotărâri, dacă candidatul 

nu îndeplinește cerințele menționate în paragrafele 2 și 3 a prezentului articol. 

Ministerul va lua decizia cu privire la cererea menționată în paragraful 1 al prezentului articol, 

precum și cu privire la procedura și metoda de păstrare a Registrului.  

 

Excluderea din Registru 

Articolul 12 

Ministerul va lua decizia de excludere a entității din Registru dacă: 

1) sunt stabilite fapte noi sau dovezi care independent sau în conexiune cu dovezile 

derivate servesc drept motiv pentru excluderea din Registru; 

2) persoana responsabilă din cadrul entității legale este condamnată pentru infracțiuni 

economice și bancare, sau dacă este supusă unei măsuri de securitate de interzicere a activității 

economice, afacerii sau sarcinilor; 

3) nu se conformă cu regulamentele acestei legi; 

4) violează sancțiunile internaționale; 

5) stopează afacerile pentru care a fost introdus în Registru, 

6) depune cererea pentru a fi eliminat din Registru. 

 

2. Permisul  (Licența) 

 

Conceptul și conținutul permisului 

Articolul 13 

Permisul pentru comerțul extern cu produse controlate (în continuare, permis) este un 

document scris al Ministerului ce aprobă tranzacția comerțului extern individual a unei cantități 

știute și tipul de produse controlate în condițiile reglementate într-un contract. 

Permisul va include: 

1) Numele exportatorului sau importatorului, adresa și numărul de înregistrare; 

2) Denumirea, descrierea, codul tarifar, numărul din listele de control național și 

cantitatea produselor controlate; 
3) Valoarea totală a produselor controlate supuse exportului sau importului; 
4) Denumirea și adresa producătorului, aducă proprietarul și utilizatorul final a 

produselor controlate;

5) Procedura de achitare; 

6) Perioada de valabilitate a permisului, 

7) Numărul, data eliberării, ștampila și semnătura persoanei autorizate. 
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Cererea pentru obținerea permisului (licenței) 

Articolul 14 

Cererea pentru obținerea permisului va fi depusă la Minister și va include: 

1) Numele exportatorului sau importatorului, adresa și numărul de înregistrare; 

2) Denumirea, descrierea, codul tarifar, numărul din listele de control național și 

cantitatea produselor controlate; 

3) Scopul folosirii produselor controlate;  

4) Valoarea totală a produselor controlate; 

5) Date despre alți parteneri implicați în comercializare: producător, vânzător, 

proprietar, cumpărător, transportator, broker și agent de vânzări; 

6) Numele și adresa utilizatorului final; 

7) Procedura de plată; 

8) Perioada de valabilitate a permisului solicitat; 

9) Alte date necesare pentru luarea deciziei. 

Adițional la cererea menționată în paragraful 1 al prezentului articol, pentru exportul 

produselor controlate, solicitantul va prezenta un certificat valabil de consumător final în original 

(Certificatul internațional pentru export) și traducerea certificată a certificatului original, precum și 

alte documente necesare pentru luarea deciziei cu privire la eliberarea cererii.  

Formularul cererii menționate în paragraful 1 al prezentului articol și conținutul altor 

documente necesare pentru desfășurarea comerțului exterior cu produse controlate vor fi prescrise 

de minister. 

 

 

Aprobarea țării de origine și a produselor pentru 

utilizatorii finali Articolul 15 

În cazul exportului produselor controlate anterior importate, Ministerul poate solicita de la 

solicitant, suplimentar la cererea pentru obținerea permisului, să prezinte confirmarea modificării 

produselor pentru utilizare finală, eliberată de țara de unde sunt importate produsele.   

 

Certificatul internațional de import și declarația 

utilizatorului final Articolul 16 

Certificatul pentru utilizatorul final (Certificatul internațional de import) pentru importarea 

produselor controlate va fi eliberat de Minister, la solicitarea unui importator.  

Declarația utilizatorului final va fi făcută de un utilizator final și, la solicitare, poate fi 

certificată de Minister. 

 

Aprobarea și poziția autorităților competente  

Articolul 17 

Înainte de luarea deciziei cu privire la cererea pentru obținerea permisului, Ministerul va 

solicita aprobarea din partea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării și 

Ministerului Afacerilor Interne. 

În cazul dacă ministerele menționate în paragraful 1 al prezentului articol nu oferă 

aprobarea, Ministerul nu va elibera permisul. 

Acolo unde este aplicabil, în dependență de tipul și folosirea produselor controlate, 

Ministerul va cere și opinia autorităților competente.  

 

Criteriile  

Articolul 18 

În limita competențelor, ministerele menționate în Articolul 17, paragraful 1 al prezentei 

Legi, la eliberarea permisului pentru exportul produselor controlate și Ministerul, la luarea 

deciziei de eliberare a permisului, vor respecta următoarele criterii: 
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1) Respectarea obligațiilor internaționale ale Montenegro, în special a embargourilor impuse 

de Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite, tratatele internaționale cu privire la neproliferarea 

armelor, precum și alte obligații internaționale; 

2) Respectarea drepturilor omului în țara de destinație finală; 

3) Analiza situației interne, adică existența situației tensionate sau conflictelor armate în țara 

de destinație finală; 

4) Menținerea păcii, securității și stabilității în regiune; 

5) Securitatea națională a Montenegro, precum și securitatea statelor cu care Montenegro 

are relații de parteneriat; 

6) Comportamentul statului cumpărător cu privire la comunitate, în special, atitudinea sa 

față de turism, natura asociațiilor sale și respectul față de dreptul internațional; 

7) Existența riscului că produsele ce sunt exportate vor fi redirecționate în țara de destinație 

finală sau vor fi re-exportate în condiții nefavorabile, 

8) Compatibilitatea exportului armelor cu capacități tehnice și economice a statului ce 

primește, luând în considerație necesitățile statului de a îndeplini sarcinile de apărare și securitate 

legitimă cu realocarea cea mai mică a resurselor umane și economice pentru achiziționarea armelor. 

 

Evaluarea criteriilor 

Articolul 19 

La evaluarea criteriilor menționate în Articolul 18 al prezentei legi, o atenție specială se va 

acorda: 

- obligațiilor internaționale ale Montenegro și obligațiilor sale de a aplica embargoul 

Națiunilor Unite, Organizației pentru securitate și cooperare în Europa și a Uniunii Europene; 

- obligațiilor internaționale a Montenegro în baza tratatului cu privire la neproliferarea 

armelor nucleare, Convenției privind armele biologice și toxicologice și Convenției cu privire la 

armele chimice; 
- obligației Montenegro de a nu exporta nici un tip de mine anti-personale, 

- riscurilor ce indică că destinatarul va folosi produsele pentru a agresa o altă țară sau 

pentru revendicări teritoriale. 

La evaluarea criteriilor menționate în paragraful 1 al prezentului articol, următoarele vor fi 

luate în considerație: 

- Posibilitatea unui risc clar că produsele pot fi folosite pentru represiuni interne; 

- Tipul echipamentului pentru statele în care organele relevante ale Națiunilor Unite, 

Consiliului Europei sau Uniunii Europene au identificat încălcări serioase ale drepturilor omului; 

- Existența sau posibilitatea conflictelor armate între țara de destinație și altă țară; 

- Revendicarea dreptului asupra unui teritoriu al statului vecin, pe care țara de destinație a 

încercat în trecut să-ș obțină folosind forța sau amenințări; 

- Posibilitatea că produsele pot fi folosite în scopurile ce nu se referă la securitatea 

națională și apărarea legitimă a țării de destinație; 

- Influență nefavorabilă pentru stabilitatea regională; 

- Impactul potențial al produselor asupra apărării și intereselor de securitate ale 

Montenegro, precum și interesele statelor cu care Montenegro a înregistrat parteneriate, acceptând 

ca acest factor să nu poată influența aplicarea criteriilor cu privire la respectul drepturilor omului, 

protejarea păcii, securității și stabilității în regiune; 

- Riscul că obiectul exportului va fi folosit împotriva armatei Montenegro sau împotriva 

forțelor armate ale statelor cu care Montenegro are relații de parteneriat; 

- Riscul unui export tehnologic neintenționat; 

- Necesitatea de a proteja interesele armatei Republicii Montenegro; 

- Apărarea legitimă și interesele securității interne a statului de destinație, inclusiv 

implicarea posibilă în activitățile de menținere a păcii ale Națiunilor Unite sau alte activități de 

menținere a păcii; 

- Capacitatea tehnică a statului de destinație să folosească echipamentul importat; 

- Capacitatea statului de destinație să conducă controlul efectiv al exportului; 
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- Comportamentul statului – utilizator final cu privire la terorism și crima organizată 

internațională; 

- Îndeplinirea obligațiilor internaționale, în particular cu privire la non-violență, inclusiv 

acele obligații ce derivă din legea internațională umanitară, aplicată conflictelor internaționale și 

interne; 

- Susținerea neproliferării și altor domenii de control al armelor și dezarmării, în special la 

semnarea, ratificarea și implementarea convențiilor relevante cu privire la controlul armelor și 

dezarmarea, 
- Riscul că armele vor fi re-exportate sau re-direcționate organizațiilor teroriste. 

 

Estimarea efectelor posibile  

Articolul 20 

Adițional la criteriile menționate în Articolul 18 a prezentei legi, o atenție specială va fi 

acordată efectelor posibile ale exportului produselor controlate asupra: 

- intereselor economice, financiare și comerciale ale Montenegro, inclusiv intereselor pe 

termen lung, precum și asupra stabilirii relațiilor stabile și democratice cu partenerii comerciali; 

- relațiilor dintre Montenegro și țara în care este efectuat exportul; 

- transformării și revitalizării industriei, 

- dezvoltării economice generale a Montenegro. 

 

Termenul pentru prezentarea 

aprobării Articolul 21 

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne sunt 

obligate să prezinte opiniile sale cu privire la cererea pentru obținerea permisului timp de 30 de 

zile de la ziua primirii solicitării pentru aprobare sau 60 de zile dacă sunt necesare verificări 

suplimentare ale procesului de eliberare a aprobării. 

 

Eliberarea permisului   

Articolul 22 

Ministerul va lua o decizie cu privire la cererea de obținere a permisului timp de șapte zile de la 

primirea opiniilor ministerelor menționate în Articolul 21 al prezentei legi, sau cel puțin timp de 

90 de zile de la depunerea cererii pentru obținerea permisului. 

 

Refuzul de eliberare a permisului 

Articolul 23 

Ministerul va refuza eliberarea permisului dacă: 

1) entitatea nu este introdusă în Registru; 

2) s-a stabilit că produsele pentru care s-a solicitat permisul fac obiectul unei 

proceduri judiciare; 
3) entitatea prezintă date false în cererea pentru obținerea permisului; 
4) entitatea nu prezintă certificatul internațional de export sau a prezentat un certificat 

mai vechi de șase luni sau un certificat care nu a fost tradus oficial și legalizat; 
5) entitatea nu prezintă dovada achitării taxei administrative, 

6) ministerele menționate în Articolul 17 paragraful 1 al acestei legi nu aprobă 

cererea prezentată. 

În cazul refuzului eliberării permisului, Ministerul va informa solicitantul despre motivele 

ne-eliberării permisului, însă nu va dezvălui datele secrete sau protejate, în conformitate cu legea.   

 

Perioada de valabilitate a 

permisului Articolul 24 

De regulă, permisul este eliberat pentru o perioadă de un an.  

Dacă desfășurarea comerțului extern durează mai mult de un an, Ministerul poate extinde 

valabilitatea permisului până la data finalizării tranzacției prevăzută în contract, dar nu mai mult 
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de trei ani.  

Permisul și alte documente eliberate în conformitate cu prezenta lege nu vor fi delegate 

altor persoane. 

În cazul acționării în contradicție cu paragraful 3 al prezentului articol, entitatea cărei i se 

eliberează permisul și alte documente va pierde drepturile în conformitate cu permisul. 

 

Anularea permisului  

Articolul 25 

Ministerul va anula permisul eliberat, dacă s-a confirmat că: 

1) permisul a fost eliberat în baza datelor false sau incorecte, sau condițiile pentru 

eliberarea permisului au fost schimbate considerabil de la data eliberării permisului;  

2) entitatea sau tranzacția comercială externă pune în pericol securitatea și interesele 

politice externe ale Montenegro, 

3) entitatea nu se conformă cu condițiile stabilite în permis. 

În cazul menționat în paragraful 1 al prezentului articol, Montenegro nu va fi responsabil 

pentru prejudiciile cauzate de anularea permisului. 

 

Dreptul la proceduri 

administrative Articolul 26 

 

Nu se permite contestarea deciziei Ministerul menționate în Articolul 11 paragrafele 4 și 7, 

Articolul 12, Articolul 22, Articolul 23 și Articolul 25 a prezentei legi. 

Este posibilă inițierea procedurii administrative împotriva deciziei menționate în paragraful 

1 al prezentului articol. 

 

Obligațiile entității ce desfășoară comerțul extern cu produse 

controlate Articolul 27 

Entitatea ce conduce comerțul extern cu produse controlate este obligată: 

1) să țină registre speciale privind comerțul extern cu produse controlate și documente, 

cel puțin pentru o perioadă de 10 ani de la finalizarea activității de comercializare în exterior;  

2) imediat, sau cel puțin timp de 15 zile, să înștiințeze Ministerul în scris despre orice 

modificări ce au avut loc, cu priire la o tranzacție comercială externă cu produse controlate;  

3) timp de 15 zile, după finalizarea tranzacției comerciale externe cu produse controlate, 

să înștiințeze în scris Ministerul despre finalizarea tranzacției și să prezinte documentele relevante; 

4) să returneze permisul nefolosit Ministerului timp de 15 zile de la data expirării 

permisului; 

5) la solicitarea Ministerului, să prezinte certificate eliberate de un stat ce constituie 

destinatarul final sau un consumător final, care confirmă primirea produselor controlate. 
Documentele menționate în paragraful 1 punctul 3 al prezentului articol vor include:  

- informații despre tranzacția comercială străină finalizată cu produse controlate; 

- copia permisului în baza căruia tranzacția comercială cu produse controlate a avut loc;  

- copia certificată a certificatului vamal, 

- alte documente în dependență de tipul de produse. 

 

Transportarea și tranzitul produselor 

controlate  Articolul 28 

Transportarea rutieră și navală a produselor controlate va fi autorizată de Ministerul 

Afacerilor Interne, în baza permisului emis de Ministerul Comerțului Extern cu produse controlate. 

Transportarea aeriană a produselor controlate va fi autorizată de autoritatea administrativă 

responsabilă pentru aviația civilă, în baza permisului emis de Ministerul Comerțului Extern cu 

produse controlate. 

Tranzitul rutier și naval a produselor controlate va fi efectuat în baza permisului emis de 

Ministerul Afacerilor Interne. 
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Tranzitul aerian a produselor controlate va fi efectuat în baza permisului emis de 

autoritatea responsabilă în domeniul aviației civile.  

Modul și procedura de eliberare a permisului pentru transportarea și tranzitul produselor 

controlate pe calea rutieră și navală vor fi prescrise în detalii în regulamentul Ministerului 

Afacerilor Interne, iar modul și procedura pentru transportarea și tranzitul aerian vor fi descrise în 

regulamentul Ministerului Transporturilor. 

 

Raportarea 

Articolul 29 

Dacă Ministerul refuză să elibereze sau anulează permisul, Ministerul Afacerilor 

Interne va înștiința celelalte state implicate, în conformitate cu obligațiile internaționale a 

Montenegro. 

 Înainte ca Ministerul să elibereze permisul de export, care a fost refuzat de o altă țară 

pentru tranzacții esențial identice în ultimii trei ani, acesta se va consulta în primul rând cu 

țara care a refuzat eliberarea permisului. 

Dacă după consultarea cu țara menționată în paragraful 2 al prezentului articol, Ministerul 

decide totuși să elibereze permisul, acesta va informa țara oferind toate informațiile relevante 

pentru a explica decizia. 

 

III   REGISTRE ȘI RAPORTARE  

 

Registrele Ministerului 

Articolul 30 

Ministerul va ține registre privind permisele eliberate și anulate, cererile refuzate și respinse 

pentru eliberarea permiselor, în conformitate cu legea dată. 

 

Registrul Ministerul Afacerilor Externe  

Articolul 31 

Pentru a conduce controlul exportului și importului produselor controlate, Ministerul 

Afacerilor Externe va actualiza și publica lista statelor supuse embargoului impuse de Consiliul 

de Securitate a Națiunilor Unite, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și 

Comisiunea Uniunii Europene. 

 

Raportarea 

Articolul 32 

Ministerul este obligat până la 30 aprilie al anului curent să elaboreze și să prezinte 

Guvernului un raport anual cu privire la realizarea comerțului extern cu produse controlate, 

pentru anul precedent. 

Ministerul este obligat să publice raportul menționat în paragraful 1 al prezentului articol, 

pe pagina web, să excludă datele pe care le consideră confidențiale și care trebuie protejate, în 

conformitate cu legea. 

 

IV  CONTROLUL  

 

Prevederi generale privind controlul  

Articolul 33 

Ministerul va supraveghea controlul implementării prezentei legi și a regulamentelor 

adoptate în baza acesteia, în cooperare cu Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și 

Ministerul Afacerilor Externe, iar dacă este necesar și în dependență de tipul și aplicarea 

produselor controlate, alte autorități relevante.  

Controlul menționat în paragraful 1 al prezentului articol este efectuat de Minister prin 

intermediul persoanei autorizate, în conformitate cu legea.  
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Permiterea controlului  

Articolul 34 

Entitatea ce desfășoară comerțul extern cu produse controlate va permite autorităților 

relevante menționate în Articolul 33 din prezenta lege să efectueze controlul la toate etapele 

comerțului, transportării, tranzitului și depozitării produselor controlate.   

 

Prevenirea dispariției și stricării produselor  

Articolul 35 

Entitatea, care desfășoară comerțul extern cu produse controlate sau care achiziționează și 

păstrează produsele controlate, va întreprinde toate măsurile pentru a preveni dispariția sau 

stricarea produselor. 

În cazul dispariției sau stricării produselor controlate, entitatea menționată în paragraful 1 

al prezentului articol, va informa Ministerul timp de 24 de ore de la dispariția sau stricarea 

produselor. 

 

Obligația Serviciului Vamal  

Articolul 36 

Serviciul Vamal poate, în limita competenților sale, să restricționeze sau să stopeze 

comerțul extern cu produse controlate și să confiște produsele controlate, despre ce va înștiința 

imediat Ministerul. 

Modul în care Serviciul vamal implementează prezenta lege va fi stipulat de Ministerul 

Finanțelor. 

 

V DISPOZIȚII PENALE  

 

Încălcări  

Articolul 37 

Se va impune o amendă între 30 – 300 de salarii minime în Montenegro entității legale și 

antreprenorului care desfășoară comerț extern cu produsele controlate, dacă: 

- nu înștiințează Ministerul despre toate modificările la datele introduse în Registru 

(Articolul 11 paragraful 5); 

- cedează permisul sau alte documente primite, în conformitate cu prezenta lege, altei 

persoane (Articolul 24 paragraful  3); 

- nu păstrează un registru separat privind comerțul extern cu produse controlate și nu 

păstrează documentele cel puțin zece ani de la finalizarea activității de comerț extern (Articolul 

27 paragraful 1 punctul 1); 

- imediat sau cel puțin timp de 15 zile nu informează Ministerul în scris despre orice 

modificări apărute cu privire la activitatea de comerțul extern cu produse controlate (Articolul 27 

paragraful 1 punctul 2); 

- timp de 15 zile după finalizarea comerțului extern cu produse controlate, nu 

înștiințează în scris Ministerul despre afacerile încheiate sau nu prezintă documentele (Articolul 

27 paragraful 1 punctul 3); 

- timp de 15 zile după expirarea validității permisului, nu îl returnează Ministerului 

(Articolul 27 paragraful 1 punctul 4); 

- la solicitarea Ministerului nu prezintă permisul eliberat de țara de destinație sau 

consumătorul final ce confirmă recepționarea produselor controlate (Articolul 27 paragraful 1 

punctul 5); 

- nu întreprinde toate măsurile necesare cu scopul de a preveni dispariția sau stricarea 

produselor controlate (Articolul 35 paragraful 1), 

- în caz de dispariție sau stricarea produselor controlate nu înștiințează Ministerul timp 

de 24 de ore (Articolul 35 paragraful 2). 

 

Pentru încălcările menționate în paragraful 1 al prezentului articol, persoana fizică și 
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persoana responsabilă conform legii vor fi amendate cu o amendă în sumă de la cinci la douăzeci 

și cinci salarii minime în Montenegro. 

 

VI  DISPOZIȚII INTERMEDIARE ȘI FINALE  

 

Regulamentele de punere în aplicare 

a legii Articolul 38 

Actele normative pentru implementarea prezentei legi vor fi adoptate timp de șase luni de 

la data intrării în vigoare a prezentei legi.   

 

Proceduri inițiate 

Articolul 39 

Procedurile inițiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor aplica dispozițiile 

acestei legi, dacă procedurile nu au fost finalizate, în avantajul clientul. 

 

Abrogarea legilor 

Articolul 40 

La data când această lege intră în vigoare, Legea cu privire la comerțul extern cu arme, 

echipament militar și produse de dublă întrebuințare (Monitorul Oficial al Serbiei și Montenegro, 

Nr. 7/05) și Decretul privind desemnarea autorităților competente pentru implementarea Legii cu 

privire la comerțul extern cu arme, echipament militar și produse de dublă întrebuințare 

Monitorul Oficial al Serbiei și Montenegro, Nr. 5/07) vor  expira. 

 

Intrarea în vigoare 

Articolul 41 

Prezenta lege va intra în vigoare după opt zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al 
Republicii Montenegro și se va aplica începând cu 1 iulie 2009.  
SU-SK No 01-985/6 
Podgorica, 17 decembrie 2008. 

 

Parlamentul Republicii Montenegro 

Președinte, 

Ranko Krivokapić, p.s. 


