LEGE
LEGEA PRIVIND MODIFICAREA LEGII CU PRIVIRE LA
SUBSTANȚELE EXPLOZIBILE
Articolul 1
În Legea cu privire la substanțele explozibile (Monitorul Oficial al Republicii
Montenegro Nr. 49/08), Articolul 3 paragraful 3 este modificat și are următorul conținut:
„Explozivi comerciali reprezintă substanțele folosite la distrugerea, afinarea și
fragmentarea materialelor minerale și altor materii prime, distrugerea clădirilor și altor
structuri în cadrul explorării geofizice, precum și modelarea produselor și materialelor prin
intermediul energiei emise în rezultatul unei reacției chimice a descompunerii explozibilului.”
Articolul 2
După Articolul 4 este adăugat un nou articol cu următorul titlu și conținut:
Utilizarea limbajului sensibil la aspectul de gen
Articolul 4a
Noțiunile utilizate în prezenta lege pentru persoanele fizice la genul masculin au aceleași
definiții ca și pentru personale de genul feminin.
Articolul 3
În Articolul 5, para 1, punctul 1, cuvântul „delaborare” este exclus.
După punctul 1, se va introduce un nou punct cu următorul conținut:
"1a) delaborarea include acțiunile de demontare a anumitor tipuri de muniții (cartușe,
carcase și mine) în elementele lor constitutive și înlăturarea pulberii, explozibilului sau altor
materiale din elementele și părțile de muniții."
Punctul 11 va avea următorul conținut:
„11) depozitul portabil va fi o încăpere separată în cadrul clădirii comerciale pentru
arme și muniții sau vânzarea produselor pirotehnice folosite pentru depozitarea munițiilor,
pulberii pentru vânat, capse pentru munițiile de vânat, produse pirotehnice, fuse cu ardere
înceată și dispozitive de aprindere, dacă cantitate totală maximă a pulberii inclusiv a pulberii
din muniții nu depășește 20 kg sau 150 kg de produse pirotehnice brute; "
Punctul 12 este modificat și are următorul conținut:
„12) container este o cutie mobilă sau de transport pentru depozitarea substanțelor
explozibile"
După punctul 12 se adaugă un nou punct cu următorul conținut:
„13) Numărul NU este un număr din patru cifre ce identifică substanțele periculoase
specificate în Manualul inclus în cea de-a paisprezecea ediție a Recomandărilor cu privire la
transportul bunurilor periculoase publicate de Națiunile Unite (ST/SG/AC.10/1/Rev.14). "
Articolul 4
În Articolul 6, paragraful 1 și Articolul 7 după cuvântul „reciclare” în altă formă
gramaticală se va insera o virgulă, iar cuvântul „de-elaborare” va fi substituit cu cuvântul
„dezactivare” la forma gramaticală corespunzătoare.
Articolul 5
Articolul 11, paragraful 2 va fi eliminat.

Articolul 6
În Articolul 12, paragraful 6 și Articolul 15, paragraful 2, cuvintele „dezvoltare
economică” vor fi substituite cu cuvântul „economie”.
Articolul 7
Articolul 22, paragraful 1 este modificat în felul următor:
„Producerea materialelor explozibile poate fi efectuată de companii comerciale ce
sunt înregistrate pentru astfel de activitate și dețin un certificat de producere a materialelor
explozibile (în continuare, producător)."
Articolul 8
În Articolul 23, paragraful 2, cuvintele „grad universitar” vor fi substituite cu „nivelul
șapte din clasificatorul național de calificări, sub-nivelul unu (VII-1)."
Articolul 9
În Articolul 24, paragraful 1, subparagraful 1, Articolul 34, paragraful 1,
subparagraful 1 și Articolul 48, paragraful 1, subparagraful 1, cuvintele „Registrul Central al
Curții Comerciale” vor fi substituite cu „Registrul Central al entităților comerciale”.
Articolul 10
Articolul 25 este modificat cu următorul conținut:
„Reciclarea, de-elaborare și neutralizarea
Articolul 25
Producătorul poate recicla, de-elabora și neutraliza substanțele explozibile. "
Articolul 11
Articolul 27 este modificat cu următorul conținut:
Producătorul va depozita substanțele explozibile în încăperile de depozitare.
Articolul 12
După Articolul 30 se va adăuga un nou paragraf cu opt puncte, care va avea următorul
conținut:

„30a. Producerea la locul de consum
Permisul de producere la locul de consum
Articolul 30a
Producerea substanțelor explozibile la locul de consum poate fi efectuată de o companie
comercială înregistrată să desfășoare această activitate și care are un certificat pentru
producerea substanțelor explozibile la locul de consum.
Permisul menționat în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat de minister.
Permisul menționat în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat pe o perioadă de doi ani.
Termenii și condițiile de producere la locul de consum
Articolul 30b
Compania comercială menționată în Articolul 30a al prezentei legi va avea:
- o persoană responsabilă;
- persoane care vor manipula materialele explozibile în procesul de producere;
- echipament specializat pentru producerea directă și imediată a substanțelor
explozibile la locul de consum;

- confirmarea din partea producătorului că materia primă folosită la producere nu este
explozibilă, în conformitate cu Numărul NU.
Persoana responsabilă menționată în paragraful 1 punctul 1 al prezentului articol
trebuie să dețină nivelul șapte, subnivelul unu (VII-1) în clasificatorul național de calificări
într-o profesie relevantă și să îndeplinească cerințele față de manipulare conform Articolului
19 al prezentei legi.
Persoanele menționate în paragraful 1 punctul 2 al prezentului articol trebuie să dețină
cel puțin nivelul trei (III) în clasificatorul național de calificări și să îndeplinească cerințele
față de manipulare conform Articolului 19 al prezentei legi.
Cererea pentru licența de producere la locul de consum
Articolul 30c
Compania comercială menționată în Articolul 30a al prezentei legi, va include
următoarele la cererea pentru licența de producere a substanțelor explozibile la locul de
consum, pe lângă dovada îndeplinirii cerințelor din Art. 6, 7 și Articolul 24, paragraful 1,
punctele 1, 2, 3, 7 și 8 din legea dată:
- informații despre locul de consum unde este desfășurată producere;
- informații despre perioada de timp necesară pentru producere;
- justificarea producerii la locul de consum.
Substanțe explozibile produse la locul de consum
Articolul 30d
Compania comercială menționată în Articolul 30a din legea dată poate produce
următoarele substanțe explozibile:
- Nitrat de amoniu amestecat imediat și direct cu uleiuri petroliere, uleiuri naturale
sau sintetice;
- Nitrat de amoniu amestecat imediat și direct cu alte materiale destinate pentru
producerea substanțelor explozibile, ce nu sunt sensibile la fitilul de detonare;
- Substanțe explozibile generate prin amestecul imediat și direct a substanțelor pe
bază de nitrat de amoniu și alte substanțe, care individual nu sunt explozibile.
Interzicerea ambalării și depozitării
Articolul 30e
Compania comercială menționată în Articolul 30a din legea dată va folosi imediat și
direct substanțele explozibile produse la locul de consum prin turnarea acestora în gropi
săpate din timp la locul de consum.
Compania menționată în paragraful 1 al prezentului articol nu poate ambala sau
depozita substanțele explozibile produse.
Locul de consum
Articolul 30f
Locul de consum folosit pentru producerea substanțelor explozibile va fi la un șantier
de construcții, locul de cercetare și explorare și la o distanță sigură de la regiunile populate,
drumurile publice, instalațiile subterane și de suprafață, în conformitate cu documentația
proiectului.

Protecție fizică permanentă
Articolul 30g
Locul de consum pentru producerea substanțelor explozibile trebuie să fie sub
protecție fizică permanentă, în conformitate cu regulamentele privind protecția proprietății și
a persoanelor.
Anularea licenței
Articolul 30h
Licența pentru producerea substanțelor explozibile la locul de consum va fi anulată la
solicitarea companiei menționate în Articolul 30a din legea dată, dacă compania nu
îndeplinește cerințele din Articolul 30b din legea dată sau la expirarea valabilității licenței.
Compania comercială din paragraful 1 al prezentului articol va depune la Minister
registrele sale ținute în conformitate cu legea dată, timp de opt zile de la data când decizia cu
privire la anularea licenței de producere a substanțelor explozibile la locul de consum devine
finală. "
Articolul 13
In Articolul 31, paragraful 2 este modificat cu următorul conținut:
„Vânzarea cu amănuntul a produselor pirotehnice de agrement de clasa I, pulbere,
fuse cu ardere lentă și capse de inițiere a munițiilor în încăperile comerciale a companiilor,
persoanelor legale și antreprenorilor – titulari de licențe de vânzare și în conformitate cu
regulamentele speciale, în temeiul legii date, nu va fi clasificată ca traficul de substanțe
explozibile.”
Articolul 14
În Articolul 33, paragraful 2, cuvintele „grad universitar într-un domeniu
corespunzător " vor fi substituite cu „nivelul șapte, subnivelul unu (VII-1) din Clasificatorul
național de calificări în domeniul industriei miniere și alte facultăți tehnice relevante”.
Articolul 15
În Articolul 37, paragraful 1, după cuvintele „o persoană fizică” va urma semnul
punct, iar cuvintele „fiind în posesia unei licențe pentru folosirea substanțelor explozibile"
vor fi eliminate.
Articolul 16
În Articolul 38, paragraful 5 este modificat cu următorul conținut:
„Persoana fizică care achiziționează produse pirotehnice de clasa I și II pentru uz personal
nu trebuie să aibă licenție de achiziții."
Articolul 17
Articolul 42 este modificat cu următorul conținut:
„Compania, persoana juridică și antreprenorul implicați în activități de minerit vor
avea containere pentru depozitarea substanțelor explozibile nefolosite la locul de consum.
Prin derogare de la paragraful 1 al prezentului articol, dacă sunt consumabile,
substanțele explozibile nefolosite trebuie distruse la șantier.
Cantitatea maximă a substanțelor explozibile ce poate fi depozitată în containerele de
depozitare este de 1,000 kg de explozibile comerciale și 2,000 de unități de agenți de
aprindere. "

Articolul 18
În Articolul 43, paragraful 1, cuvintele „și folosirea” vor fi eliminate.
Articolul 19
Articolul 45 este modificat cu următorul conținut:
„Produsele pirotehnice se divizează în:
1) produse pirotehnice pentru focuri de artificii, produse pirotehnice ce sunt destinate pentru
agrement, după cum urmează:
- produse pirotehnice de clasa I, care impun un risc minor sau deloc, generează un
zgomot neglijabil și sunt destinate pentru folosirea în exterior, inclusiv produsele
pirotehnice destinate pentru utilizarea în interior,
- produse pirotehnice de clasa II, care impun un risc mic, generează puțin zgomot și
sunt destinate pentru folosirea în exterior,
- produse pirotehnice de clasa III, care impun un risc mediu și sunt destinate folosirii în
exterior în spații deschise mari, a căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății
omului și care pot fi folosite doar de persoane calificate, menționate în Articolul 19
din legea dată,
- produse pirotehnice de clasa IV, care impun un risc semnificativ, cu un nivel de
zgomot nedăunător pentru sănătatea omului și care pot fi folosite numai de persoanele
calificate menționate în Articolul 19 din legea dată;
2) produsele pirotehnice folosite în teatre pentru scene în interior sau exterior, inclusiv
producerea de file și programe TV, includ:
- produse pirotehnice de clasa T1, care impun un risc mic,
- produse pirotehnice de clasa T2, care pot fi folosite numai de persoanele calificate
menționate în Articolul 19 din legea dată;
3)
alte produse pirotehnice, ce includ:
- produse pirotehnice de clasa P1, care impun un risc minor și care includ produsele
pirotehnice ce sunt o parte integrală a echipamentului naval de salvare pe mare;
- produse pirotehnice de clasa P2, care impun un risc semnificativ, includ rachete antigrindină și care pot fi folosite doar de persoanele calificate menționate în Articolul 19
din legea dată.
Categoria produselor pirotehnice, în conformitate cu metoda de utilizare și scopul,
nivelul de risc și emisia de zgomot este stabilită de producător.
Cerințele față de securitatea produselor pirotehnice trebuie îndeplinite în
conformitate cu specificațiile lor, iar marcarea produselor pirotehnice este prescrisă de
Minister. "
Articolul 20
După Articolul 45, sunt adăugate patru articole noi, cu următorul conținut:
"Cerințele față de vânzarea produselor pirotehnice
Articolul 45a
Organizațiile comerciale, persoanele juridice și antreprenorii menționați în Articolul 32 din
legea dată vor îndeplini următoarele cerințe pentru vânzarea produselor pirotehnice de Clasa II
și P1, suplimentar la cerințele specificate în Secțiunea 33 din legea dată:
- spațiu comercial pentru vânzarea cu amănuntul; și
- cel puțin un angajat cu pregătire profesională, conform Articolului 19 din legea dată.
Spațiul comercial pentru vânzarea produselor pirotehnice
Articolul 45b

Spațiul comercial pentru vânzarea cu amănuntul menționat în Articolul 45a din legea
dată, adițional la cerințele tehnice minime și alte cerințe stabilite prin regulamente ce
reglementează comerțul intern, trebuie să îndeplinească cerințele specifice de securitate.
În particular, cerințele de siguranță din paragraful 1 al prezentului articol vor fi
prescrise de minister, cu aprobarea autorităților administrației centrale responsabile pentru
comerțul intern.
Comercializarea
produselor pirotehnice
Articolul 45c
Produsele pirotehnice de Clasa I sunt disponibile pentru vânzare pe parcursul anului și
pot fi vândute doar persoanelor mai în vârstă de 16 ani. Spațiile comerciale cu amănuntul din
Articolul 31 paragraful 2 din legea dată pot depozita până la 100 kg brut de produse
pirotehnice de Clasa I.
Produsele pirotehnice de Clasa P1 pot fi disponibile spre vânzare pe parcursul anului
și pot fi vândute doar persoanelor fizice și juridice cu nave maritime înregistrate (barcă,
yacht, navă, etc.) și pentru care regulamentele privind siguranța navigației maritime au stabilit
că trebuie să fie echipate cu produse pirotehnice pentru salvarea pe mare.
Produsele pirotehnice de Clasa II pot fi disponibile spre vânzare pentru perioada de la 20
decembrie până la 15 ianuarie și pot fi vândute doar persoanelor cu vârsta de 18 ani.
În scopul protecției vieții, sănătății, siguranței omului, precum și a mediului ambiant și a
proprietăților, Ministerul poate reduce timpul pentru vânzarea produselor pirotehnice în
conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol și să restricționeze vânzare și folosirea
produselor pirotehnice de Clasa II.
Ministerul este obligat să publice ordinul menționat în paragraful 4 al prezentului articol
în mass media nu mai târziu de 1 noiembrie anul curent.
Restricții
Articolul 45d
Utilizarea produselor pirotehnice de Clasa II este interzisă după cum urmează:
- pe parcursul anului, de la 16 ianuarie până la 19 decembrie
- în spații închise,
- în spațiile cu o concentrare mare de oameni. "
Articolul 21
În Articolul 47, paragraful 2, cuvintele „grad universitar într-un domeniu relevant”
vor fi înlocuite cu „cel puțin nivelul cinci (V) din Clasificatorul național de calificări."
Paragraful 3 va fi eliminat.
Articolul 22
În Articolul 50, paragraful 3, cuvintele „Clasa I, II, III și IV" vor fi substituite cu
„Clasa I, II, III, IV, T1 și T2."
Articolul 23
În Articolul 51, paragraful 2 este modificat cu următorul conținut:
„Licența pentru conducerea focurilor de artificii în public va specifica tipul și Clasa
produselor pirotehnice pentru acest scop, locul și timpul organizării focurilor de artificii în
public, precum și persoana responsabilă pentru organizarea focurilor de artificii în public. "
După paragraful 2, vor fi adăugate două paragrafe noi, cu următorul conținut:
„Cererea menționată în paragraful 1 al prezentului articol va fi depusă împreună cu:
- planul de conducere a focurilor de artificii în public;
- acordul proprietarului sau utilizatorului pentru folosirea clădirii sau lotului de
pământ pentru executarea focurilor de artificii planificate;

- declarația în formă scrisă că prezența unității administrative locale responsabile
pentru protecție și salvare este asigurată pe parcursul executării focurilor de artificii în public.
Cerințele detaliate și măsurile de securitate la executarea focurilor de artificii în
public, precum și planul de conducere a focurilor de artificii vor fi reglementate de minister. "
Articolul 24
În Articolul 54, paragraful 2, cuvintele „grad de colegiu sau universitar în domeniul relevant”
vor fi substituite cu „cel puțin nivelul cinci (V) din Clasificatorul național de calificări în
industria de minerit sau alte facultăți tehnice relevante."
Articolul 25
În Articolul 55, paragraful 1, punctul 1, cuvintele „Registrul Central al Curții
Comerciale” vor fi substituite cu cuvintele „Registrul Central a entităților comerciale."
Articolul 26
În Articolul 57, paragraful 2, cuvintele „grad universitar" vor fi substituite cu „nivelul
șapte, subnivelul unu (VII-1) din Clasificatorul național de calificări."
Articolul 27
În Articolul 58, paragraful 3, subparagraful 1, cuvintele „școală generală, colegiu sau grad
universitar” vor fi substituite cu „cel puțin nivelul patru (IV) din Clasificatorul național de
calificări."
În subparagraful 3, cuvintele „diplomă de absolvire a școlii generale" vor fi substituite cu
„nivelul patru (IV) din Clasificatorul național de calificări", iar cuvintele „colegiu sau grad
universitar," cu cuvintele „cel puțin nivelul cinci (V) din Clasificatorul național de calificări."
Articolul 28
În Articolul 59, paragraful 3, subparagraful 1, cuvintele „colegiu sau grad universitar"
vor fi substituite cu „cel puțin nivelul cinci (V) din Clasificatorul național de calificări."
În subparagraful 3, cuvintele „diplomă de colegiu” vor fi substituite cu „nivelul cinci
(V) din Clasificatorul național de calificări”, iar cuvintele „grad universitar" cu cuvintele
„nivelul șapte, subnivelul unu (VII-1) din Clasificatorul național de calificări" .
Articolul 29
În Articolul 61, paragraful 3, subparagraful 1, cuvintele „diploma de absolvire a școlii
generale, a colegiului sau grad universitar” vor fi substituite cu „cel puțin nivelul patru (IV)
din Clasificatorul național de calificări."
În subparagraful 3, cuvintele „diploma de absolvire a școlii generale" vor fi substituite cu
„nivelul patru (IV) din Clasificatorul național de calificări", iar cuvintele „colegiu sau grad
universitar,” cu cuvintele „cel puțin nivelul cinci (V) din Clasificatorul național de calificări."
Articolul 30
În Articolul 63, paragraful 1, subparagraful 2, cuvintele „diploma de absolvire a școlii
generale" vor fi substituite cu „nivelul patru (IV) din Clasificatorul național de calificări."
Articolul 31
În Articolul 75 după cuvântul „distanță” vor fi adăugate cuvintele „și limita zonei de risc”.

Articolul 32
Articolul 76 este modificat cu
următorul conținut:
Ministerul va păstra evidența despre:
- persoanele juridice și fizice autorizate, adică desemnate să conducă evaluarea conformității
substanțelor explozibile;
- substanțe explozibile ce dețin licență pentru a fi plasate pe piață;
- licențe eliberate pentru producere, plasarea pe piață, achiziția de substanțe explozibile,
activități de focuri de artificii în public, conducerea focurilor de artificii în public, activități de
minerit și autorizația de a conduce activități de minerit;
- licențe eliberate pentru producere substanțelor explozibile la locul de consum;
- hotărâri eliberate cu privire la anularea licențelor de producere, vânzare a substanțelor
explozibile, activități de organizare a focurilor de artificii în public și activități de minerit;
- hotărâri eliberate cu privire la anularea licențelor de producere a substanțelor explozibile
la locul de consum;
- mostre ale substanțelor explozibile confiscate.
Compania, persoana juridică și antreprenorul ce produce substanțe explozibile va ține
registrele privind tipul și cantitatea substanțelor explozibile produse, vândute, folosite,
distruse, returnate, lipsă sau furate.
Compania ce produce substanțe explozibile la locul de consum va duce evidența tipului și
cantității substanțelor explozibile produse, vândute, folosite și distruse.
Compania, persoana juridică și antreprenorul ce vând, achiziționează și/sau folosesc substanțe
explozibile va ține registre privind cantitatea și tipul substanțelor explozibile achiziționate,
vândute, folosite, distruse, returnate, lipsă sau furate.
Registrele menționate în paragrafele 1 și 2 al prezentului articol vor fi păstrate timp de
10 ani, iar registrele menționate în paragraful 3 al prezentului articol vor fi păstrate timp de
cinci ani.
Conținutul și procedura de ducere a registrelor menționate în paragrafele 1, 2 și 3 a
prezentului articol vor fi reglementate de Minister.
Articolul 33
În Articolul 79, paragraful 1, după subparagraful 7 vor fi adăugate două linii
noii după cum urmează:
„- interzice producerea substanțelor explozibile la locul de consum, din cauza
iregularităților descoperite pe parcursul anumitor măsuri luate ce ar putea pune în pericol
viața, sănătatea omului sau mediul ambiant;
- interzice organizarea focurilor de artificii, dacă s-a determinat la fața locului că cerințele
pentru realizarea acestora nu au fost îndeplinite".
Articolul 34
Articolul 80 este modificat cu următorul conținut:
„Persoana juridică sau fizică sau antreprenorul vor fi amendați cu o amendă de la 1
500 până la 16 000 euro, dacă:
1) nu adoptă actul general menționat în Articolul 6 paragraful 2 din legea dată;
2) nu oferă protecție fizică și tehnică permanentă a încăperilor folosite pentru
producerea sau depozitarea substanțelor explozibile (Articolul 8);
3) dacă nu organizează sau monitorizează implementarea măsurilor de protecție
determinate (Articolul 9);

4) nu informează imediat ministerul și inspectoratul de poliție despre pierderea sau
furtul substanțelor explozibile sau cel puțin timp de o oră de la primirea informației (Articolul
10);
5) plasează pe piață și folosește substanțe explozibile fără licența pentru plasarea pe
piață (Articolul 12 paragraful 1);
6) conduce activitățile menționate în Articolul 13 din legea dată, fără o autorizație
(Articolul 14);
7) permite manipularea substanțelor explozibile de o persoană ce nu îndeplinește
cerințele de manipulare a substanțelor explozibile (Articolul 19 paragraful 1);
8) inițiază producerea substanțe explozibile fără licența ministerului sau dacă
continuă producerea după ce nu au îndeplinit cerințele menționate în Articolul 23 din legea
dată (Articolul 22 paragraful 2 și Articolul 23);
9) conduce cercetarea noilor tipuri de substanțe explozibile fără licența ministerului
(Articolul 28 punctele 2 și 3);
10) produce substanțe explozibile la locul de consum fără o licență de producere a
substanțelor explozibile la locul de consum, eliberată de minister (Articolul 30a punctele 1 și
2);
11) nu folosește substanțele explozibile produse la locul de consum imediat și direct
prin vărsarea acestora în gropile săpate anterior (Articolul 30e, paragraful 1);
12) ambalează și depozitează substanțe explozibile produse la locul de consum
(Articolul 30e paragraful 2);
13) nu oferă o protecție fizică permanentă pentru locul de consum unde se produc
substanțele explozibile (Articolul 30g);
14) plasează pe piață substanțele explozibile fără licența ministerului (Articolul 32
paragrafele 1 și 2);
15) vinde substanțe explozibile unei organizații, persoane juridice sau fizice sau unui
antreprenor care nu deține o licență de achiziționare a substanțelor explozibile (Articolul 35);
16) achiziționează substanțe explozibile fără licența ministerului (Articolul 37
paragraful 1);
17) vinde produse pirotehnice de Clasa I persoanelor sub vârsta de 16 ani sau păstrează
mai mult de 100kg de produsele pirotehnice de Clasa I în spațiul comercial cu amănuntul
menționat în Articolul 31 paragraful 2 din legea dată (Articolul 45c paragraful 1);
18) vinde produse pirotehnice de Clasa P1 persoanelor juridice și fizice care nu au
vase de navigație înregistrate (barcă, yacht, navă, etc.) (Articolul 45c paragraful 2);
19) vinde produse pirotehnice de Clasa II în perioada când vânzarea este interzisă sau
vinde produse pirotehnice de Clasa II persoanelor sub vârsta de 18 ani (Articolul 45c
paragraful 3);
20) conduce focuri de artificii în public fără licența ministerului (Articolul 46 );
21) conduce activități de minerit fără licența ministerului (Articolul 53);
22) nu întreprinde măsuri de securitate pentru a proteja viața, sănătatea și siguranța
oamenilor, animalelor și a plantelor, mediul ambiant și proprietatea în timpul activităților de
minerit (Articolul 57 paragraful 1);
23) pune în pericol viața, sănătatea și securitatea oamenilor, animalelor și a plantelor,
mediul ambiant și proprietatea prin distrugerea neprofesională și iregulară a substanțelor
explozibile (Articolul 64 paragrafele 1 și 2);
24) nu construiește și echipează încăperile de producere și depozitare pentru a proteja
viața, sănătatea și securitatea oamenilor, animalelor și a plantelor, mediul ambiant și
proprietatea (Articolul 65);
25) construiește încăperi pentru producerea și depozitarea substanțelor explozibile fără
obținerea opiniei despre localitate și aprobarea proiectului și documentele financiar-tehnice
(Articolul 66);

26) folosește încăperile de producere și depozitare fără autorizația ministerului
(Articolul 74).

Persoana responsabilă din cadrul companiei va fi de asemenea amendată cu o amendă
în sumă de 300 – 1 500 euro pentru încălcările menționate în paragraful 1 al prezentului
articol. Compania comercială va fi amendată cu o amendă de la 750 până la 4 000 euro pentru
încălcările menționate în paragraful 1 al prezentului articol.”
Articolul 35
Articolul 81 este modificat cu următorul conținut:
„Persoana juridică va fi amendată cu o amendă de la 1 500 până la 10 000 euro, dacă:
1) substanțele explozibile sunt manipulate de o persoană fără cunoștințe speciale și nu
sunt manipulate sub supravegherea unei persoane cu cunoștințe speciale în domeniul
manipulării substanțelor explozibile, precum și fără informarea anterioară despre muncă,
riscuri și măsurile de protecție la locul de muncă (Articolul 20 paragraful 1);
2) timp de opt zile de la data când decizia cu privire la anularea licenței pentru
producerea substanțelor explozibile devine finală și executorie, nu prezintă ministerului
registrele păstrate în conformitate cu legea dată (Articolul 26 paragraful 2);
3) nu informează ministerul, timp de opt zile, despre începerea, schimbarea sau
terminarea activităților (Articolul 30);
4) timp de opt zile de la data când decizia cu privire la anularea licenței de vânzarea a
substanțelor explozibile devine finală, nu prezintă ministerului registrele ținute în
conformitate cu prevederile din legea dată (Articolul 36 paragraful 2);
5) achiziționează substanțe explozibile necesare pentru conducerea activităților de
minerit și produse pirotehnice pentru conducerea focurilor de artificii în public în cantități ce
nu pot fi depozitate (Articolul 40);
6) vând substanțe explozibile fără a păstra o copie a licenței sau nu specifică tipul și
cantitatea substanțelor explozibile vândute (Articolul 41 paragraful 2);
7) nu au un container pentru depozitarea substanțelor explozibile nefolosite la
șantierul de construcție (Articolul 42 paragraful 1);
8) nu distrug substanțele explozibile nefolosite consumabile la șantierul de construcții
(Articolul 42 paragraful 2);
9) depozitează cantități mai mari de explozibili comerciali și agenți de aprindere în
containere decât este prescris (Articolul 42 paragraful 3);
10) folosesc substanțele explozibile în locurile unde autoritățile competente interzic
desfășurarea lucrărilor ce necesită utilizarea acestor substanțe (Articolul 44, paragraful 2);
11) timp de opt zile de la data când decizia cu privire la anularea licenței pentru
conducerea focurilor de artificii în public devine finală și executorie, nu prezintă ministerului
registrele cerute (Articolul 49 paragraful 2);
12) conduc focuri de artificii în public fără licență sau conduc focuri de artificii întrun loc, la o oră și cu produse pirotehnice de tipul și clasa ce nu corespund licenței obținute
pentru organizarea focurilor de artificii în public (Articolul 51 paragraful 2 );
13) timp de opt zile de la data când decizia cu privire la anularea licenței pentru
conducerea activităților de minerit devine finală și executorie, nu prezintă ministerului
registrele cerute (Articolul 56 paragraful 2);
14) nu întreprind măsuri de securitate, nu elaborează planul de minerit sau nu conduc
activitățile de minerit în conformitate cu planul de minerit (Articolul 57 paragraful 1);
15) conduc activități de minerit într-o regiune populată, despre care nu informează în
prealabil ministerul, inspectoratul de poliție, organizațiile publice și private și alte entități
legale implicate în gestionarea drumurilor, căilor ferate, sistemelor de aprovizionare cu apă,
liniile de electricitate și telefonie și servicii similare (Articolul 57 paragraful 3);

16) permit conducerea activităților de minerit de suprafață, activităților speciale de
minerit, activităților de minerit subteran sau procesul de de-minerit de către persoane fără
licență de desfășurare a activităților de minerit sau conducerea unor tipuri de minerit
(Articolele 58, 59, 60 și 61);
17) activitățile de pregătire pentru minerit sau activitățile auxiliare de pregătire
pentru minerit sunt conduse de o persoană fizică ce nu îndeplinește cerințele din Articolul 63
din legea dată;
18) în încăperile de producere și depozitare pentru diferite tipuri de substanțe
explozibile, nu depozitează aceste substanțe în încăperi separate sau compartimente special
construite pentru acest scop sau dacă păstrează dispozitivele de aprindere împreună cu
substanțele explozibile (Articolul 68);
19) nu păstrează registrele necesare cu privire la tipul și cantitatea substanțelor
explozibile produse, vândute, folosite, distruse, returnate, lipsă sau furate (Articolul 76
punctele 2 și 5);
20) nu țin registrele necesare cu privire la tipul și cantitatea substanțelor explozibile
produse, vândute, folosite și distruse la locul de consum (Articolul 76 punctele 3 și 5);
21) registrele necesare cu privire la tipul și cantitatea substanțelor explozibile produse,
vândute, folosite, distruse, returnate, lipsă sau furate (Articolul 76 punctele 4 și 5).
Persoana responsabilă a companiei va fi amendată cu o amendă de la 300 la 1 500 euro
pentru încălcările din paragraful 1 al prezentului articol. Compania comercială va fi amendată
cu o amendă de la 750 până la 2 500 euro pentru încălcările din paragraful 1 al prezentului
articol. ”
Articolul 36
Articolul 82 este modificat cu următorul conținut:
„Persoana fizică va fi amendată cu o amendă de la 200 până la 550 euro, dacă:
1) la finalizarea lucrărilor, nu returnează cantitățile rămase de substanțe explozibile
companiei, persoanei juridice sau antreprenorului de la care au fost achiziționate substanțe
explozibile, dacă nu asigură distrugerea acestora de o persoană competentă și nu comunică
despre aceasta ministerului și inspectoratului de poliție (Articolul 38 paragraful 4);
2) folosește produsele pirotehnice de Clasa II în afara perioadei de timp permise
(Articolul 45d paragraful 1 subparagraful 1);
3) folosește produsele pirotehnice în perioada de timp permisă în spații închise
(Articolul 45d paragraful 1 subparagraful 2);
4) conduce activități de minerit de suprafață, activități speciale de minerit și/sau
subteran și/sau activități de minerit în procesul de de-minerit fără a deține licența pentru
desfășurarea acestor activități (Articolul 58 paragraful 1, Articolul 59 paragraful 1, Articolul
60 paragraful 1 și Articolul 61 paragraful 1);
5) conduce activități de pregătire pentru minerit fără a îndeplini cerințele menționate în
Articolul 63 paragraful 1 din legea dată.
Articolul 37
După Articolul 83 va fi adăugat un nou articol cu următoarea denumire: „Perioada de
timp pentru adoptarea actelor normative” Articolul 83a
Actele normative ale Articolului 45b paragraful 2 și Articolului 51, paragraful 4 din
legea dată vor fi adoptate timp de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. "
Articolul 38
După Articolul 87 va fi adăugat un nou articol cu următoarea denumire:
„Expirarea valabilității Articolul 87a

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Articolul 14 din Legea privind modificarea
Legii cu privire la amenzile monetare pentru încălcări (Monitorul Oficial al MNE, Nr. 40/11)
va fi abrogat. "
Articolul 39
Prezenta lege va intra în vigoare la a opta zi de la publicarea sa în Monitorul Oficial al
Republicii Montenegro.

