În conformitate cu articolul 82 para. 1 punctul 2 al Constituției Republicii
Montenegro și Amendamentele IV para 1 la Constituția Republicii Montenegro, cea de-a 25a Adunare Generală a Republicii Montenegro, în cadrul primei sesiuni extraordinare în anul
2015, a adoptat la 26 februarie 2015 următoarele:

Legea cu privire la arme

I. PREVEDERI GENERALE

Articolul 1
Această lege reglementează achiziționarea, posesia, portul, colecționarea și
transportarea armelor, precum și condițiile de producere, testare și marcare a armelor de
foc, reparația și modificarea, comercializarea și transportul de arme, prestarea serviciilor de
tir sportiv și de agrement și instruirea cetățenilor în utilizarea corectă a armelor de foc.
Articolul 2
Prevederile acestui Articol nu se referă la:
- achiziționarea, posesia, portul, colecționarea și transportarea armelor, condițiile de
producere, testare și marcare a armelor de foc, precum și poligoanele pentru necesitățile
Armatei Montenegro (în continuare, Armata), organele de poliție (în continuarea, poliția) și
alte entități de stat și persoane juridice, în conformitate cu legile speciale;
- armele ce sunt transportate pe teritoriul Montenegro pentru necesitățile entităților,
organizațiilor, companiilor relevante și a altor entități din alte state, în conformitate cu
acordurile internaționale.
Articolul 3
Armele includ un obiect sau dispozitiv, conceput sau adaptat, prin care un plumb,
un glonț ori un alt proiectil sau o substanță nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare, pot fi
descărcate cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul
unor alți agenți propulsori.
În sensul prezentei legi, armele înseamnă orice piesă sau piesă de schimb ce este
destinată în mod special pentru armele de foc și este importantă pentru funcționarea lor,
inclusiv componentele cheie ale armelor de foc (mecanismul cadru, țeava și închizătorul),
achiziționarea cărora se face în baza unui permis.
Articolul 4 Armele sunt clasificate în categoriile A, B, C și D. Armele de categoria A
includ:
1) proiectile militare cu explozibile și lansator;
2) arme de foc automate;
3) arme de foc deghizate ca alte obiecte;
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4) muniții cu proiectile explozibile sau inflamabile și proiectile pentru aceste muniții;
5) muniții pentru pistoale și revolvere cu proiectile cu efect de fragmentare și
proiectile pentru aceste muniții, cu excepția munițiilor pentru vânat și tir sportiv;
6) arme militare;
7) arme explozibile și piese de schimb ale acestora;
8) toate tipurile de arme cu amortizare integrate și amortizoare intenționate pentru
arme.
Armele de categoria B includ:
1) țevi semiautomatice scurte sau cu repetiție;
2) țeavă scurtă de o singură lovitură cu cartușe centrale;
3) țeavă scurtă de o singură lovitură cu cartușe cadru, lungimea totală până la 28
cm;
4) țevi lungi semiautomate unde încărcătorul și camera de cartușe pot lua mai mult
de 3 cartușe;
5) țeavă lungă semiautomată unde încărcătorul și camera de cartușe pot lua mai
mult de 3 cartușe, unde încărcătorul de re-încărcare poate fi scos sau dacă nu este sigur
dacă armele sunt de structura ce poate fi modificată cu instrumente standarde unde
încărcătorul și camera de cartușe pot lua mai mult de 3 cartușe;
6) armă de foc cu repetiție și semiautomatică, cu țeavă lungă și lisă cu o lungime
totală până la 60 cm;
7) arme de foc cu repetiție ce nu sunt incluse la punctul 6 al acestui paragraf;
8) armă de foc cu o singură lovitură cu țeavă lungă cu una sau mai multe țevi
ghintuite;
9) arme semiautomate cu țevi lungi, în conformitate cu punctele 4-6 al acestui
paragraf;
10) armă de foc cu o singură lovitură cu țeavă scurtă cu gloanțe de foc de o lungime
mai mare de 28 cm;
11) armă de foc cu o singură lovitură cu țeavă lungă cu unul sau mai multe canale
netezi;
12) arme de antichitate;
13) armă de foc cu o singură lovitură cu țeavă lungă cu o combinație de țeavă lisă
sau netedă;
14) arme de foc semiautomate pentru uz civil similare armelor de foc automate, dar
ne incluse în punctul 9 al acestui paragraf.
Armele de categoria C includ:
1) arme cu gaze;
2) replici ale armelor de foc unde nu sunt folosite încărcături unice;
3) tun mic;
4) arme de aer cu energie cinetică 10.5 J sau mai mult, sau cu velocitatea
proiectilelor de 250 m/s sau mai mult, sau cu calibru de 4.5 mm sau mai mult;
5) arme cu forța de coardă arcuită ce depășește 450 N.
Armele de categoria D includ:
1) arme de aer cu energie cinetică până la 10.5 J, sau cu velocitatea proiectilelor
până la 250 m/s, sau cu calibru până la 4.5 mm;
2) arme cu forța de coardă arcuită mai mică de 450 N;
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3) arme de asomare electrică;
4) pulverizatoare cu piper;
5) arme reci.
Piesele de schimb ale armelor de foc, în formă de obiecte separate, se includ în
categoria armelor de foc la care se instalează sau pentru care se intenționează instalarea.
Articolul 5
Se interzice achiziționarea, deținerea sau portul armelor și munițiilor de categoria A
și a armelor reci, cu scopul de bază de a ataca sau a cauza vătămări când purtate în public
și când maniera și circumstanțele cauzei acestor vătămări indică că sunt purtate pentru a
hărțui, ataca sau cauza vătămări.
Se permite achiziționarea, deținerea, portul și transportarea armelor și munițiilor de
categoria B în baza unui document emis în conformitate cu prezenta lege.
Se permite achiziționarea, deținerea, portul și transportarea armelor și munițiilor de
categoria C, dacă acestea au fost raportate autorităților relevante, în conformitate cu
prezenta lege.
Se permite achiziționarea, deținerea, portul și transportarea armelor și munițiilor de
categoria D fără careva document sau raportare.
Articolul 6
În sensul prezentei legi, armele decorative, imitațiile de arme și armele permanent
dezactivate pentru folosință, în conformitate cu prezenta lege, precum și armele intenționate
a fi folosite ca alarme, semnare și în scopuri de salvare, industriale și tehnice, dacă utilizate
în mod excluziv pentru aceste scopuri, arme subacvatice și alte obiecte, care după forța
unui arc, cauciuc extins sau gaze compresate, ejectarea harpoanelor și sunt utilizate în mod
excluziv în domeniul pescuitului (arme sub-acvatice), munițiile pentru acest tip de arme
pneumatice și munițiile false nu se vor considera arme.
Articolul 7
Procedurile implementate în conformitate cu prezenta lege vor fi reglementate de
legea privind procedurile administrative.
Articolul 8
Definițiile în prezenta lege sunt folosite la genul masculin și denomina atât genul
masculin, cât și genul feminin.
Articolul 9
Definițiile utilizate în această lege au următoarele înțelesuri:
1) Armele de foc sunt orice tip de dispozitiv care poate arunca alice, un glonț, săgeți
sau alte proiectile;
2) Armele militare și munițiile pentru astfel de arme sunt armele și munițiile
achiziționate în conformitate cu regulamentele speciale și ale căror comercializare nu este
permisă sau este limitată pentru persoanele fizice;
3) Explozibili sunt toate tipurile de dispozitive mini-explozibile în formă de bombe,
mine, grenade și alte dispozitive echipate cu substanțe explozibile sau ne-explozibile sau un
detonator, care cu ajutorul forței externe sau interne potrivite (greutate, impact, mișcare,
energie electrică, reacție chimică sau nucleară, și altele) eliberează energie și cauzează
fragmentare;
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4) Armă de foc lungă este arma a cărei lungime a țevii nu depășește dimensiunile
maxime ale armelor de foc scurte;
5) Armă de foc scurtă – armă de foc a cărei țeavă nu depășește 30 cm sau a cărei
lungime totală nu depășește 60 cm;
6) Armele de foc automatice sunt armele care după fiecare cartuș tras, se reîncarcă
automat și care poate trage cel puțin două sau o serie de mai multe cartușe prin apăsare
continuă pe trăgaci;
7) Armele semi-automatice se re-încarcă automat după fiecare cartuș tras și care
pot trage numai o serie de mai multe cartușe printr-o singură apăsare pe trăgaci;
8) Armele de foc cu repetiție sunt armele de foc care, după fiecare foc tras, se
reîncarcă manual prin introducerea pe țeavă a unui cartuș preluat din încărcător prin
intermediul unui mecanism;
9) Armele de foc cu o singură lovitură sunt armele fără încărcător și care înainte de
fiecare tragere se vor încărca prin introducerea manuală a cartușului în cameră;
10) Armele pentru siguranța personală sunt armele de foc scurte și lungi de diferite
calibre;
11) Armele pentru tir sportiv sunt armele de foc de categoria B folosite pentru
tragerea sportivă în conformitate cu standardele internaționale ce definesc tipurile și
calibrele armelor de tragere sportivă;
12) Armele de vânătoare sunt armele de foc de categoria B care pot fi utilizate
pentru vânatul animalelor sălbatice în conformitate cu regulamentele de vânătoare;
13) Armele cu gaze sunt pistoalele, revolverele și puștile, care sub presiunea
pulberii de pușcă sau gazului compresat, dispersează într-o direcție specifică sau
expulzează substanțe iritante pentru a incapacita alte persoane cauzând un efect de scurtă
durată asupra sănătății umane;
14) Replicile armelor de foc sunt copii ale armelor de foc scurte sau lungi care nu
folosesc încărcarea obișnuită, dar sunt încărcate de la deschizătura camerei cu pulbere
neagră și sunt trase prin intermediul muc, fitil sau amorsă;
15) Tunul mic de tip “mužar” este un dispozitiv portabil sau independent care are
scopul să cauzeze o împușcătură zgomotoasă, construit în așa fel ca să nu poată lua
încărcătură unică, ci să fie încărcat de la deschizătura camerei cu o cantitate de pulbere sau
care este împușcat prin intermediul mucului, fitilului sau amorsei și este astupat cu un
material de o greutate specifică mică;
16) Armele cu aer comprimat sunt tipurile de pistoale, revolvere sau alte dispozitive
sub presiunea aerului comprimat sau altor cartușe, gloanțe cu gaze și alte proiectile;
17) Arme cu coarde ca arcurile și arbaletele (arc, arbaletă, catapultă, puști subacvatice) și alte dispozitive ce prin forța unei coarde sau alt mijloc aruncă o suliță sau alte
proiectile;
18) Dispozitiv electroșoc sunt dispozitivele portabile folosite pentru incapacitatea
unei persoane prin intermediul descărcării electricității de tensiune înaltă;
19) Metal rece, ca arșice, pumnal, paloș, baionetă și alte articole ale căror tăiș se
află sub presiunea unui cord compresat și care este activat prin apăsarea unui buton sau
când cordul sau dispozitivul ce ejectează metalul este apăsat, indiferent de lungimea tăișului
sau părților ascunse sau altor tăișuri ascunse (tije ale armelor sau umbrelelor, etc.), precum
și dispozitivele sau obiectele adecvate pentru cauzarea vătămării;
20) Armele de semnalizare sunt pistoalele, revolverele și alte dispozitive ce sub
presiunea sau compresia aerului dispersează moderat sau împușcă o încărcătură
intenționată în mod excluziv pentru a cauza o împușcătură zgomotoasă și împușcatul
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rachetelor de semnalizare luminoasă;
21) Armele de antichitate sunt armele cu valoare istorică ce reprezintă o parte
integrală a costumului național, precum și armele militare sau de poliție ce au devenit
învechite și nu sunt bune pentru utilizare, precum și armele încărcate cu pulbere neagră și
este împușcată prin muc, fitil sau amorsă;
22) Armele de foc decorative sunt armele cu scopuri decorative care nu pot fi
folosite sau convertite în arme de foc;
23) Armele de recuzită sunt dispozitivele care arată similar sau identic cu armele de
foc, dar care nu pot fi folosite sau convertite în arme de foc;
24) Munițiile sunt cartușele de încărcare folosite pentru a încărca armele de foc și
includ obuze, amorse, pulbere și proiectile. Munițiile nu vor însemna muniții fără proiectile,
muniții pentru dispozitivele industriale, muniții pentru tranchilizarea animalelor, muniții pentru
armele de semnalizare sau componente individuale ale cartușelor (obuze, amorse, pulbere
și proiectile);
25) Muniții false sunt munițiile fără încărcătura ascuțită sau explozibilă folosită
pentru a produce împușcătura;
26) Substanțele nepericuloase permise sunt componentele chimice CN
(chloroacetophenone), CS (ortochlorbenzenmalon-dinitry) și OC (oleoresin capsicum) în
concentrațiile permise;
27) Un ofițer de securitate este persoana care îndeplinește funcția de protecție fizică
a persoanelor și a proprietății, în conformitate cu legislația;
28) Un dealer de arme este o entitate legală sau un antreprenor care nu este un
broker de arme, a cărui activitate constă în producerea, comercializarea, schimbul și
activități de brokeraj deplin sau parțial a armelor, precum și darea în folosință, reparația sau
modificarea armelor, pieselor de schimb și munițiilor;
29) Un broker de arme este o entitate legală sau un antreprenor care nu este un
dealer de arme, a cărui activitate comercială cu armele constă în achiziționarea, vânzarea
sau negociere parțială sau deplină a transportului de arme dintre producătorii și dealerii de
arme.

II. DOCUMENTAREA ARMELOR
1. Tipurile de documente
Articolul 10
Documentele emise în conformitate cu prezenta lege includ:
1) permisul de achiziționare a armelor;
2) permisul de înregistrare a armelor pentru deținerea și portul armelor;
3) permis de deținător al armei;
4) permisul de colecționar a armelor de antichitate;
5) permisul de folosință a armelor de foc;
6) pașaportul european pentru arme de foc;
7) alte documente emise în baza acordurilor internaționale ratificate.
Articolul 11
Documentele incluse în Articolul 10 al prezentei legi vor fi emise de către o
autoritate de administrație publică responsabilă de afacerile interne (în continuare, Minister).
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2. Permisul de achiziționare a armelor
Articolul 12
Permisul de achiziționare a armelor de categoria B va fi eliberat persoanelor fizice
pentru securitate personală sau pentru deținerea și portul armelor de vânătoare sau de tir
sportiv, cu condiția că această persoană îndeplinește cerințele generale și speciale stipulate
la Articolul 13 al prezentei legi și va fi eliberat pe un formular stabilit.
Prin derogare de la para. 1 al acestui articol, permisul de achiziție a armelor pentru
vânătoare și tir sportiv va fi emis unei persoane fizice care este în posesia unui permis valid
de înregistrare a armelor pentru același scop și armele achiziționate de această persoană,
dacă sunt îndeplinite cerințele generale stipulate în Articolul 13, para. 1, punctele 3, 4 și 5 al
prezentei legi.
Articolul 13
Cerințele generale pentru eliberarea permisului de achiziție a armelor de categoria B
persoanelor fizice sunt următoarele:
1) persoana trebuie să aibă un motiv bun pentru achiziționarea armelor;
2) persoana trebuie să aibă vârsta împlinită de 18 ani;
3) persoana nu trebuie să aibă cazier judiciar pentru infracțiuni criminale ca:
încălcarea ordinii constituționale și a securității în Montenegro, încălcarea drepturilor omului
și a altor valori protejate de dreptul internațional; viața, sănătatea și siguranța generală a
oamenilor și proprietății lor, precum și infracțiuni criminale cu elemente de violență conținute
în acte de violență împotriva proprietății, drepturilor și libertăților omului, libertății sexuale,
căsătorie și familie, sistemul judiciar, ordinea și pacea publică, datoria față de stat, armata și
mediul ambiant, în termeni de uciderea și torturarea animalelor sau dacă au fost inițiate
proceduri penale în privința acestei persoane;
4) persoana nu a fost condamnată prin hotărâre finală pentru infracțiuni în care
armele au fost utilizate, în special infracțiuni cu elemente de violență în familie și dacă nu au
fost inițiate proceduri penale pentru astfel de infracțiuni;
5) nu există alte circumstanțe ce indică că s-a făcut abuz de arme și anume: abuzul
de alcool, droguri și alte substanțe psihotropice, relații de familie deranjante, conflicte cu
comunitatea, comportament agresiv și alte tipuri de comportamente deranjante sau încălcări
disciplinare ale regulamentelor privind vânatul și tirul sportiv.
Cerințele speciale pentru eliberarea permisului de achiziție a armelor persoanelor
fizice sunt:
1) persoana nu are probleme de sănătate legate de portul și deținerea armelor;
2) persoana posedă cunoștințe și aptitudini de folosire, deținere și portul armelor.
Articolul 14
Un motiv bun de achiziționare a armelor de categoria B se consideră atunci când
armele sunt achiziționate pentru siguranța personală sau când sunt achiziționate arme de
vânat sau tir sportiv.
Articolul 15
Pentru a determina circumstanțele ce indică că armele pot fi abuzate, în
conformitate cu Articolul 13, para. 1, punctul 5 al prezentei legi, responsabilul de aplicare a
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legii este autorizat să caute și să colecteze date și informații despre solicitantul permisului
de achiziționare a armelor și să elaboreze un raport oficial privind datele colectate, cate se
va prezenta Ministerului.
Nota oficială va conține declarații detaliate de justificare a faptelor care confirm în
mod univoc conținutul notei oficiale.
Articolul 16
Îndeplinirea cerințelor stipulate în Articolul 13, para. 2, punctul 1 al prezentei legi se
va justifica de către solicitant printr-un certificat medical, eliberat de instituția de medicină
primară determinată în conformitate cu Regulamentul de ocrotire a sănătății. Acest certificat
va fi valabil 5 ani.
Instituția de medicină primară va înștiința fără întârziere Ministerul dacă constată
schimbarea condiției medicale a solicitantului cărui ia emis certificatul medical pentru
obținerea permisului de deținere și port arme, dacă sănătate îi interzice să dețină și să
poarte arme.
Articolul 17
Îndeplinirea cerințelor articolului Articolul 13, para 2, punctul 2 al prezentei legi
trebuie să fie justificată de către solicitant pentru:
1) armele pentru siguranța personală incluse în categoria B – printr-un certificat de
calificare de utilizare adecvată a armelor eliberat de o persoană juridică sau fizică, în
conformitate cu Articolul 99 al prezentei legi.
2) arme de vânătoare de categoria B – printr-un certificat privind trecerea testului de
vânătoare și un certificat privind calitatea de membru activă într-o organizație de vânătoare.
3) arme de tir sportiv de categoria B – printr-un certificat privind calitatea de membru
activă într-o organizație de tir sportiv.
Pentru armele specificate în para 1, punctul 1 al prezentului articol, îndeplinirea
cerințelor speciale stipulate în Articolul 13, para 2 al prezentei legi de către un responsabil
de aplicare a legii, angajați militari sau altă persoană care în conformitate cu regulamentele
se va face de către întreprinderea la care este angajat solicitantul.
Pentru armele specificate para. 1, punctul 1 al prezentului articol, persoana fizică
care are permis valid de înregistrare a armelor nu va prezenta dovezi de îndeplinire a
cerințelor stipulate în Articolul 13, para. 2, punctul 2 al prezentei legi.
Pentru armele specificate în para 1, punctele 2 și 3 al prezentului articol, persoana
fizică care are permis valid de înregistrare a armelor nu va prezenta dovezi de îndeplinire a
cerințelor stipulate în Articolul 13, para. 2, punctul 2 al prezentei legi.
Articolul 18
Permisele de achiziționare a armelor de categoria B vor fi eliberate pe un formular
oficial de către persoana juridică, dacă:
1) solicitantul are un motiv bun pentru achiziționarea armelor;
2) reprezentantul persoanei juridice îndeplinește cerințele generale și speciale din
Articolul 13 al prezentei legi;
3) dacă persoana juridică are spațiu pentru supravegherea și păstrarea legală a
armelor.
Următoarele activități înregistrate ale persoanelor juridice sunt considerate motive
bune de achiziționare a armelor specificate în para. 1, punctul 1 al prezentului articol:
vânătoarea, reproducerea animalelor în rezervații naturale, tir sportiv, prestarea serviciilor
legate de tirul sportiv și instruirea cetățenilor privind folosirea corectă a armelor pe
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poligoanele de tragere pentru civili, deținerea și portul de arme și sarcinile legate de
protecția fizică a persoanelor și a proprietății, cercetări științifice ce necesită arme,
colecționarea datelor tehnice cu privire la speciile de animale, producerea filmelor,
prezentarea spectacolelor de teatru și competiții nocturne tradiționale, precum și alte
spectacole ce fac parte din moștenirea culturală și muzee.
Conținutul și modelul formularului descris în para. 1 al prezentului articol și Articolul
12, para. 1 al prezentei legi vor fi aprobate de Minister.
Articolul 19
Persoanele juridice implicate în producerea de filme, prezentarea spectacolelor de
teatru sau competiții tradiționale de cavaleri ce reprezintă moștenirea culturală pot să
achiziționeze, deține și folosească arme reci și arme din categoriile A, B și C, ce sunt
modificate pentru a împușca doar muniții false fără permis.
Articolul 20
Cererile pentru permisele de achiziționare a armelor vor fi prezentate Ministerului la
locul de reședință folosind formularul stabilit.
Conținutul formularului menționat în para. 1 al prezentului articol va fi stabilit de
către minister.
Articolul 21
La depunerea cererii pentru permisul de achiziționare a armelor, solicitantul nu va
prezenta dovezi că a îndeplinit cerințele speciale stabilite în Articolul 13, para. 2 al prezentei
legi.
Dacă ministerul decide că solicitantul a îndeplinit cerințele generale stabilite în
Articolul 13, para. 1 al prezentei legi, acesta va cere de la solicitant prezentarea dovezilor de
îndeplinire a condițiilor speciale stabilite în Articolul 13, para. 2 al prezentei legi, timp de 15
zile.
Articolul 22
Permisele de achiziționare a armelor emise persoanelor fizice și juridice vor fi
valabile timp de 6 luni de la data emiterii.
Permisele de achiziționare a armelor care nu au fost utilizate în perioada de timp
stabilită în para. 1 al prezentului articol pot fi extinse pentru încă șase luni la cererea
persoanei, în conformitate cu para. 1 al prezentului articol.
Permisele de achiziție a armelor care nu au fost folosite în perioada de timp
stipulată în para. 1 și 2 al prezentului articol vor fi returnate entității emitente timp de 8 zile
de la data expirării.
3. Permisul de înregistrarea a armelor și permisului de port armă
Articolul 23
Pentru armele achiziționate în baza permisului de achiziție a armelor, persoana
fizică va depune la minister în localitatea de reședință sau la adresa înregistrată o cerere
pentru emiterea permisului de înregistrare a armelor pentru deținerea armelor, timp de opt
zile de la achiziționarea armelor.
Cererea stipulată la para. 1 al prezentului articol se va depune în conformitate cu
procedura stabilită.
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Permisul de înregistrare a armelor pentru deținerea armelor de categoria B se va
elibera persoanelor fizice pentru armele procurate pentru securitatea personală, permisul de
înregistrare a armelor pentru deținere și port a armelor de vânătoare și tir sportiv și permisul
de deținere a armelor vor fi emise persoanei juridice în baza formularelor prescrise.
Permisul de înregistrare a armelor pentru deținerea armelor se va elibera pe o
perioadă de zece ani.
Permisul de înregistrare a armelor pentru deținerea și portul armelor se va elibera
pentru o perioadă de zece ani.
Este posibil de eliberat un permis comun de înregistrare a armelor de vânătoare sau
de tir sportiv pentru deținere și port pentru maxim trei persoane.
Conținutul formularului menționat în paragrafele 2, 3 și 6 al prezentului articol va fi
stipulat de către minister.
Articolul 24
Persoana fizică sau juridică a cărui permis de port arme menționat în Articolul 23,
para. 4 și 5 al prezentei legi a expirat va depune o cerere pentru un nou permis de port arme
timp de 30 de zile de la expirarea perioadei de validitate, folosind un formular stabilit.
Persoana care nu îndeplinește condițiile stabilite în para. 1 al prezentului articol va fi
notificată de către minister despre obligațiile sale să depună cererea pentru eliberarea
permisului în perioada de timp stabilită și care poate fi extinsă la solicitarea persoanei
înainte de expirarea perioadei sus-menționate și dacă există motive pentru aceasta.
Odată ce ministerul determină că solicitantul îndeplinește cerințele generale stabilite
în Articolul 13, para. 1, punctele 3, 4 și 5 al prezentei legi, acesta va ruga solicitantul să
ofere dovezi că a îndeplinit cerințele speciale ale Articolului 13, para. 2, punctul 1 al
prezentei legi timp de 15 zile.
În cazurile menționate în paragrafele 1 și 2 al prezentului articol, se va emite un
document persoanei fizice în conformitate cu Articolul 23, para 3 al prezentei legi, dacă s-a
determinat că condițiile articolului 13, para1, punctele 3, 4 și 5 și para 2, punctul 1 al
prezentei legi au fost îndeplinite, iar permisul pentru persoana juridică pentru deținerea
armelor va fi eliberat, după ce s-a determinat că condițiile din Articolul 18 al prezentei legi au
fost îndeplinite.
Dacă proprietarul nu îndeplinește cerințele stipulate în para 2 al prezentului articol,
armele vor fi supuse acțiunilor descrise în Articolele 48 și 51 al prezentei legi.
4. Permisul de colecționare a armelor de antichitate
Articolul 25
Permisul pentru colecționarea armelor de antichitate se va elibera persoanei fizice
sau juridice la solicitare.
Cererea menționată în para. 1 al prezentului articol va fi prezentată ministerului la
locul de reședință sau la adresa înregistrată a solicitantului, în conformitate cu procedura
stabilită.
Conținutul cererii menționate în para. 1 al prezentului articol va fi stabilit de către
minister.
Persoanele fizice și juridice pot colecta arme de antichitate, dacă au un spațiu
pentru deținerea și păstrarea sigură a armelor de colecție.
Permisul pentru colecționarea armelor de antichitate va fi eliberat persoanei fizice
dacă această persoană îndeplinește cerințele prescrise în Articolul 13, para. 1, punctele 2,
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3, 4 și 5 și para. 2, punctul 1 al prezentei legi, precum și persoanei juridice care îndeplinește
cerințele Articolului 18, para. 1, punctul 3 al prezentei legi, dacă persoana responsabilă
îndeplinește cerințele generale ale Articolului 13, para. 1, punctele 3, 4 și 5 și para. 2,
punctul 1 al prezentei legi.
Permisele pentru colecționarea armelor de antichitate vor fi emise pe o perioadă
nelimitată.
Conținutul para. 2 al prezentului articol va fi prescris de către minister.
Articolul 26
Armele deținute în baza permisului pentru colecționarea armelor de antichitate nu
poate fi folosit pentru achiziționarea, deținerea sau producerea munițiilor.
Armele colectate în baza permisului menționat în para. 1 al prezentului articol pot fi
vândute sau transportate doar de persoana în numele căreia este emis permisul pentru
colecționarea armelor de antichitate.
Armele de foc ce au fost modificate în măsura în care nu mai pot fi folosite nu vor fi
de modificate pentru a fi folosite din nou.
În calitate de excepție, muzeele pot colecta pe lângă armele de antichitate și arme
specificate în categoria A în Articolul 4, para. 2, punctele 2, 3 și 6 al prezentei legi, atunci
când aceste arme sunt scoase din producere și nu sunt folosite de armată sau poliție, cu
condiția că au fost modificate pentru a fi permanent dezactivate.
Muzeele pot colecta arme de categoria A menționate în Articolul 4, para. 2, punctele
1, 4, 5 și 7 al prezentei legi și munițiile necesare, dacă acestea au fost modificate pentru a fi
permanent dezactivate.
5. Armele ce trebuie raportate
Articolul 27
Persoanele fizice cu vârsta împlinită de 18 ani și persoanele juridice pot achiziționa
și deține arme de categoria C fără permisul eliberat de către minister.
Persoanele menționate în para. 1 al prezentului articol, care achiziționează arme de
categoria C vor fi obligate să le raporteze ministerului timp de opt zile de la achiziția
acestora.
Ministerul va elibera o confirmare a raportării armelor achiziționate, dacă persoanele
fizice sau reprezentantul persoanei juridice îndeplinește cerințele Articolului 13, para. 1,
punctele 3 și 4 al prezentei legi.
Un dealer de arme va notifica ministerul despre vânzarea armelor de categoria C
timp de opt zile de la data vânzării armelor.
6. Drepturile și obligațiile ce rezultă din permisele pentru arme
Articolul 28
Armele de categoria B nu vor fi purtate sau transportate fără un document valabil.
Portul armelor înseamnă că armele sunt încărcate și gata pentru utilizarea imediată.
Transportarea armelor înseamnă actul de transportare a armelor pentru care a fost
emis un document pentru transportarea de la o locație la alta, neîncărcate și care nu sunt
gata pentru folosință, securizate în cutii, lăzi adecvate sau stocate separat de la muniții, în
cazul schimbării reședinței sau adresei înregistrate ale proprietarului sau în cazul reparației
sau modificării, vânatului sau participării la competiții sportive sau când se merge în locuri
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desemnate pentru exersare, precum și în alte situații justificate.
Articolul 29
Armele și munițiile pot fi vândute sau date doar persoanelor fizice sau juridice ce
posedă permise valide de achiziționare a armelor sau permisul de înregistrare a armelor
pentru deținere sau permisul de înregistrare a armelor pentru deținerea și portul armelor,
sau permisul pentru port armă.
Armele și munițiile pot fi vândute persoanelor menționate în para. 1 al prezentului
articol direct sau prin intermediul unui vânzător de arme.
Un vânzător de arme este obligat, în conformitate cu prezenta lege, să înștiințeze
ministerul timp de opt zile de la vânzarea armelor persoanelor fizice cu permis de achiziție a
armelor.
Persoanele fizice și juridice ce vând arme în baza documentului eliberat conform
para. 1 al prezentului articol vor înștiința ministerul timp de opt zile de la vânzare despre
vânzarea armelor persoanei fizice sau juridice în baza permisului de achiziționare a armelor
pentru a înregistra această tranzacție corespunzător.
Articolul 30
Persoanele fizice ce dețin arme în baza unui permis valid în conformitate cu Articolul
23, para. 3 al prezentei legi sau arme conform Articolului 27, para. 3 al prezentei legi, pot
face schimb de arme de aceeași categorie.
Cu ocazia schimbului de arme în conformitate cu para. 1 al prezentului articol,
persoanele fizice vor înștiința ministerul timp de opt zile de la schimb, iar în cazul schimbului
de arme de categoria B, vor depune o cerere pentru eliberarea permisul de înregistrare a
armelor pentru deținere sau permisul de înregistrare a armelor pentru deținere și port, iar în
cazul armelor de categoria C, acestea vor înștiința ministerul pentru a primi certificatul în
conformitate cu Articolul 27, para. 3 al prezentei legi.
Articolul 31
Proprietarul armelor deținute în baza documentului emis în conformitate cu Articolul
23, para. 3 și Articolul 27, para. 3 al prezentei legi poate dezactiva permanent aceste arme
prin intermediul unui armurier licențiat să repare și modifice armele licențiate pentru
modificare și reparație.
Dezactivarea armelor înseamnă dezasamblarea tuturor componentelor majore în
așa fel că eliminarea, înlocuirea sau modificarea armelor împiedică funcționarea acestora.
Costurile pentru dezasamblarea armei de foc vor fi suportate de proprietarul armei.
Proprietarul armei va înștiința ministerul despre dezactivarea permanentă a armei
de foc timp de opt zile de la dezactivare, anexând certificatul în conformitate cu Articolul 88,
para. 3 al prezentei legi, în scopul de-înregistrării.
Detaliile cu privire la dezasamblarea armelor de foc vor fi descrise de către minister.
III. MANIPULAREA ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR
1. Prevederi generale
Articolul 32
Armele și munițiile vor fi manipulate cu o atenție specială.
Atenția specială la manipularea armelor și munițiilor înseamnă stocarea adecvată,
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utilizarea calificată, portul corect, transportarea și păstrarea armelor în condiții adecvate.
Articolul 33
Portul armelor în public este interzis.
Fiecare persoană va respecta politica de interzicere a portului armelor în anumite
spații sau încăperi.
Cu excepția para. 1 al prezentului articol, persoana fizică cui i s-a eliberat permisul
de înregistrare a armelor pentru deținerea și portul armelor poate purta arme doar în timpul
vânatului și la poligoane sportive, în competiții sportive sau în alte locuri desemnate pentru
exercițiile pe poligon.
Locul desemnat pentru exercițiile de poligon este un spațiu care prin amplasarea și
măsurile de securitate aplicate nu poate pune în pericol siguranța persoanelor și a
proprietății.
Persoana fizică cui i s-a eliberat permisul de înregistrare a armelor pentru deținere
poate transporta armele dintr-un loc în altul pentru reparație, modificare sau în cazul
schimbării reședinței sau doar cu scopul de a le utiliza pe poligon.
Persoanele fizice nu au dreptul să poarte și să folosească arme când se află sub
influența alcoolului, drogurilor sau altor substanțe psihotropice sau într-o stare în care nu
este capabilă să înțeleagă semnificația sau nu poate să-și controleze acțiunilor sale.
Armele de categoria B, C și D nu vor fi vizibile altor persoane în public și nu vor fi
purtate într-o manieră ce ar deranja publicul.
Cu excepția para. 1 al prezentului articol, personalul de securitate la exercitarea
îndatoririlor de protecție fizică pot purta arme în conformitate cu legea privind securitatea
persoanelor și a proprietății.
2. Păstrarea armelor și munițiilor
Articolul 34
Armele și munițiile trebuie să fie păstrate în așa fel ca să nu fie accesibile
persoanelor neautorizate să le dețină, în special minorilor și să fie păstrate într-o cutie de
metal încuiată, safeu sau alt loc similar sau în alte feluri sigure.
Armele și munițiile trebuie păstrate în case sau alte încăperi ale proprietarului
armelor într-un loc la reședință sau la adresa înregistrată a persoanei juridice.
Articolul 35
Proprietarul armelor și munițiilor care permanent pleacă de la locul de reședință sau
adresa înregistrată și care nu ia armele și munițiile cu dânsul deținute în baza prezentei legi,
în conformitate cu registrul de arme poate transmite spre păstrare aceste arme și muniții
unei persoane ce este în posesia permisului de înregistrare a armelor pentru deținerea sau
portul armelor sau unui dealer autorizat de arme.
3. Utilizarea armelor
Articolul 36
Proprietarul armelor va păstra armele în condiții adecvate și le va manipula cu grijă.
Este interzisă utilizarea armelor în public sau în alte locuri unde pot pune în pericol
siguranța cetățenilor.
Cu excepția para. 2 al prezentului articol, armele de vânătoare și de tir sportiv pot fi
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folosite doar în timpul vânatului, pe poligoane sau în alte locuri desemnate pentru exerciții
de tir sportiv, pe când armele cu aer compresat și arcurile pot fi folosite în public și în
proprietățile private dacă nu pun în pericol siguranța persoanelor și a proprietății.
În cazurile stipulate în para. 3 al prezentului articol, armele de tir sportiv pot fi
folosite de minorii cu vârsta de 14 ani și mai mult, iar armele cu aer comprimat și arcurile pot
fi folosite de minorii de 11 ani și mai mult, sub supravegherea unei persoane ce îndeplinește
cerințele generale și speciale ale Articolului 13 al prezentei legi.
Se interzice oferirea armelor de foc minorilor spre folosință, cu excepția cazurilor
prevăzute în para. 4 al prezentului articol.
Armele de foc cu bară lungă și scurtă de vânătoare și pentru tir sportiv se transportă
în conformitate cu Articolul 28, para. 3 al prezentei legi.
Articolul 37
Persoanele juridice ce dețin arme în baza unui permis de deținere a armelor pentru
sarcinile înregistrate le por da persoanelor ce îndeplinesc cerințele prescrise de prezenta
lege.
Angajații persoanei juridice din para. 1 al prezentului articol și membrii organizațiilor
sportive, de tir sportiv și vânătoare, care utilizează armele acestor persoane juridice sau
organizații, vor avea certificate eliberate de aceste organizații pentru deținerea, păstrarea și
transportarea acestor arme și muniții.
Conținutul certificatului menționat în para. 2 al prezentului articol va fi stabilit de către
minister.
Articolul 38
Persoanele fizice și juridice pot împrumuta arme de tir sportiv, de vânătoare sau de
colecție altor persoane ce sunt în posesia permisului de înregistrare a armelor de acest tip
sau în posesia unui permis pentru achiziționarea acestui tip de arme sau în posesia unui
permis de deținere a armelor sau un permis de achiziționare a armelor de acest tip sau un
permis pentru armele de colecție, precum și cetățenilor altor țări care dețin un permis valid
de arme de vânătoare emis de o astfel de organizație în conformitate cu legislația țării de
reședință. Armele pot fi împrumutate cetățenilor străini pe poligoanele de tir sportiv și pentru
a participa în competiții sportive, dacă persoana are permis de port armă de acest fel, în
conformitate cu legislația țării de reședință.
4. Pierderea, furtul și găsirea armelor, muniției și documentelor pentru arme
Articolul 39
Persoanele fizice și juridice ce posedă arme în baza permisului de achiziție a
armelor, a permisului de înregistrare a armelor pentru deținere sau a permisului de
înregistrare a armelor pentru deținerea și portul armelor, permisului pentru portul armelor
sau a permisului de colecționare a armelor de antichitate sunt obligate să raporteze fără
întârziere pierderea sau furtul armelor și munițiilor.
Rapoartele menționate la para. 1 al prezentului articol vor fi prezentate la poliție în
jurisdicția unde s-a produs pierderea sau furtul sau descoperirea lipsei armei.
Poliția va notifica ministerul despre rapoartele menționate la para. 2 al prezentului
articol.
Articolul 40
Persoana care găsește arme sau muniții sau care cunoaște despre arme și muniții
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ascunse este obligată să notifice poliția fără întârziere.
Poliția va notifica ministerul despre rapoartele specificate în para. 2 al prezentului
articol.
5. Modificarea datelor personale ale proprietarului de arme
Articolul 41
Dacă apar careva modificări ale datelor personale ale persoanelor fizice sau juridice
ce posedă armele în baza unui permis de arme (numele, reședința, locul de trai sau adresa
juridică), persoana va depune o cerere pentru eliberarea unui nou document cu noua
informație timp de 15 zile de la modificarea informației personale.
6. Procedura în cazul decesului proprietarului de arme
Articolul 42
În cazul decesului proprietarului de arme, un membru de familie de vârsta legală,
reprezentantul legal, gardianul sau persoana care a locuit cu proprietarul la aceeași
reședință sau care a fost în posesia armei la momentul decesului va înștiința ministerul cât
se poate de repede dacă descoperă existența unei arme, cu scopul de a întoarce arma și
munițiile.
Se va ține procesul verbal cu privire la actul de predare a armelor și munițiilor
conform para. 1 al prezentului articol, iar Ministerul va elibera un certificat de confirmare.
Persoana ce moștenește armele (în continuare, moștenitorul) va lua o decizie timp
de 60 de zile de la moștenire:
1) să vândă armele;
2) depună o cerere de eliberare a permisului de înregistrare a armelor pentru
deținerea armelor sau permisului de înregistrare a armelor pentru deținerea și portul
armelor;
3) dezactiva armele și le va păstra, sau
4) va preda armele în beneficiul statului, fără compensație.
Prin derogare de la para. 3 al prezentului articol, armele și munițiile ale
moștenitorului minor se vor păstra de către minister până când acesta împlinește vârsta de
18 ani.
Moștenitorul armelor care are vârsta legală va manipula armele în conformitate cu
para. 3 al prezentului articol.
Articolul 43
Moștenitorul armelor care decide să vândă armele le va scoate din registrul
ministerului timp de opt zile de la data vânzării.
Articolul 44
Ministerul va elibera moștenitorului armelor, care depune cererea în conformitate cu
Articolul 42, para 3, punctul 2 al prezentei legi, permisul de înregistrare a armelor pentru
deținerea armelor, dacă persoana îndeplinește toate cerințele articolului 13, paragrafele 1 și
2, punctul 1 al prezentei legi, sau permisul de înregistrare a armelor pentru deținere și port
arme, dacă persoana îndeplinește cerințele generale și speciale menționate în Articolul 13 al
prezentei legi.
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Articolul 45
Armele pe care moștenitorul dorește să le păstreze trebuie să fie permanent
dezactivate în conformitate cu prezenta lege.
Moștenitorul armelor va scoate din registru armele permanent dezactivate timp de
opt zile de la dezactivare și va prezenta ministerului certificatul corespunzător Articolului 88,
para. 3 al prezentei legi.
Articolul 46
Armele ce sunt predate statului fără compensație vor fi scoate din registru ex officio.
Articolul 47
Dacă moștenitorul nu reușește timp de 60 de zile de la pronunțarea moștenirii să
acționeze în conformitate cu Articolul 42, para. 3 al prezentei legi sau dacă cererea sa de
eliberare a permisului de arme în conformitate cu Articolul 44 al prezentei legi este respinsă,
armele și munițiile vor fi manipulate în conformitate cu procedura stabilită în Articolele 52 și
53 a prezentei legi.
IV. RETRAGEREA ARMELOR, MUNIȚIILOR ȘI DOCUMENTELOR DE ARME
Articolul 48
Ministerul va retrage arme, muniții și documente de arme de la persoanele fizice
care nu mai îndeplinesc unele cerințe ale Articolului 13, para. 1, punctele 1, 3, 4 și 5, și para.
2, punctul 1 al prezentei legi.
Prin derogare de la para. 1 al prezentului articol, dacă condițiile Articolului 13, para.
1, punctul 1 al prezentei legi nu mai există, este posibilă retragerea permisului de
înregistrare a armelor pentru deținere și port de la persoanele fizice și eliberarea permisului
de înregistrare a armelor pentru deținerea armelor.
Ministerul va retrage armele și documentele de arme eliberate, dacă se determină
că acestea nu mai corespund cerințelor tehnice și de siguranță, precum și armele și
documentele specificate la Articolul 24, para. 5 al prezentei legi.
Ministerul va retrage armele de categoria C pentru care a fost eliberat certificatul
privind raportarea armelor de către persoana fizică, dacă această persoană nu mai satisface
cerințele Articolului 13, para. 1, punctele 3 și 4 al prezentei legi.
Articolul 49
Ministerul va retrage armele, munițiile, permisul de achiziție a armelor, permisul de
colecționare a armelor de antichitate și permisul de deținere a armelor de la persoanele
juridice care nu mai îndeplinesc cerințele Articolului 18, para. 1 al prezentei legi.
Ministerul va emite un ordin de retragere a armelor, munițiilor și documentelor
corespunzătoare în conformitate cu para. 1 al prezentului articol și Articolul 48 al prezentei
legi.
Articolul 50
Dacă se determină că există circumstanțe care indică că armele au fost abuziv
folosite, în special din cauza consumului de alcool, droguri și alte substanțe psihotropice sau
din cauza relațiilor familiale complicate, armele, munițiile și documentele corespunzătoare
vor fi retrase imediat înainte de începerea și finalizarea procedurilor penale, civile sau
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administrative pentru a întreprinde fără întârziere măsuri de protecție împotriva violenței
domestice sau ordinii publice, dacă au fost determinate faptele sau probabilitatea în ordinul
de retragere a armelor.
Armele și munițiile retrase conform para. 1 al prezentului articol vor fi păstrate de
către minister.
Articolul 51
Proprietarul poate vinde armele și munițiile care au fost retrase sau le poate face
cadou unei persoane fizice sau juridice care îndeplinește cerințele prescrise de prezenta
lege timp de șase luni de la intrare în vigoare a ordinului de retragere a armelor și munițiilor.
Dacă proprietarul armelor și munițiilor nu vinde armele și munițiile în conformitate cu
para. 1 al prezentului articol, ministerul va preda spre vânzare armele și munițiile unui dealer
de arme.
Armele și munițiile din para. 2 al prezentului articol pot fi scoase la vânzare până la
șase luni de la ziua predării dealerului de arme.
În caz că armele și munițiile sunt vândute, proprietarul are dreptul la o compensație,
convenită împreună cu dealerul de arme.
Dacă dealerul de arme nu vinde armele și munițiile în perioada de timp stabilită în
para. 3 al prezentului articol, dealerul le va returna ministerului timp de opt zile.
Articolul 52
Armele și munițiile care nu au fost retrase în conformitate cu prezenta lege și care
nu au fost vândute timp de un an de la intrare în vigoare a ordinului vor fi dezactivate de
către proprietar și păstrate ca amintire sau predate în beneficiul statului.
Armele și munițiile care au fost retrase în baza unei proceduri penale, civile sau
administrative finalizate, precum și armele și munițiile care au fost predate sau găsite vor fi
predate ministerului spre dispunere.
Procedura de dispunere a armelor și munițiilor conform para. 2 al prezentului articol
va fi decisă de o Comisie condusă de Ministrul Afacerilor Interne.
În cazurile specificate în para. 2 al prezentului articol, proprietarul de arme și muniții
care au fost retrase, predate sau găsite nu are dreptul la compensație.
Procedura de dispunere a armelor și munițiilor din para. 2 al prezentului articol va fi
prescrisă de minister.
Articolul 53
Armele preluate în conformitate cu prezenta lege vor fi stocate și păstrate într-o
manieră prescrisă pentru a preveni daunele ce pot rezulta în diminuarea valorii acestora.
V. ADUCEREA ȘI SCOATEREA ARMELOR DIN ȚARĂ PRIN TRECEREA
FRONTIERII DE STAT
Articolul 54
Cetățenii Republici Montenegro sunt în drept, fără preaviz, la trecerea frontierei de
stat să transporte arme și muniții ce pot fi achiziționate, deținute, purtate și transportate în
conformitate cu prezenta lege.
Armele din para. 1 al prezentului articol pot fi aduse pe teritoriul țării prin trecerea
frontierei de stat de către cetățenii altor state în scopul folosirii la vânătoare și participarea în
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competiții sportive fără înștiințare prealabilă.
Armele și munițiile transportate de către cetățenii Republicii Montenegro sau
cetățenii străini la trecerea frontierei în scopul folosirii la vânătoare și competiții sportive nu
pot fi vândute.
În lipsa unor dispoziții contrare ale acordului internațional, armele și munițiile pot fi
transportate la trecerea frontierei de stat doar print punctele oficiale de trecere a frontierei de
stat.
Articolul 55
La trecerea frontierei de stat, cetățenii Republicii Montenegro sau cetățenii străini
vor raporta grănicerilor armele și munițiile pe care intenționează să le transporte și vor
prezenta documentul relevant pentru arme și muniții, precum și dovada scopului pentru
transportare a armelor și munițiilor (scrisoare de invitație, informații prezentate de către
organizatorii competițiilor sportive și de vânătoare sau permisele de achiziție a armelor și
munițiilor).
Articolul 56
Cetățenii Republicii Montenegro și persoanele juridice cu adresă juridică înregistrată
pot aduce în Montenegro arme achiziționate pentru uz personal în baza permisului de
achiziție a armelor și a permisului pentru comerț internațional emis de autoritatea
administrației publice corespunzătoare.
Poliția de frontieră va înregistra, în baza permisului menționat la para. 1 al
prezentului articol, faptul că armele sunt aduse în țară și va notifica Serviciul Vamal și
ministerul în conformitate cu procedura stabilită.
Armele și munițiile ce pot fi achiziționate fără permis, în conformitate cu prezenta
lege, pot fi aduse în Montenegro.
Când armele și munițiile sunt aduse în țară conform para. 3 al prezentului articol,
Poliția de Frontieră va confirma importarea armelor și munițiilor în baza facturii relevante și
altor dovezi de achiziționare a armelor și munițiilor și va notifica Serviciul Vamal și ministerul
în conformitate cu procedura stabilită.
Proprietarul armelor specificate la para. 1 al prezentului articol va adresa o cerere,
timp de opt zile de la aducerea armelor în Montenegro, ministerul solicitând eliberarea
permisului de înregistrare a armelor pentru deținere sau a permisului de înregistrare a
armelor pentru deținere și port sau a permisului pentru deținere a armelor.
Dacă un cetățean al Republicii Montenegro cu reședința în alt stat nu are un permis
de achiziționare a armelor pentru armele și munițiile stipulate în para. 1 al prezentului articol,
armele vor fi temporar confiscate la momentul intrării în Montenegro și vor fi predate
ministerului la locul său de reședință sau la ultima adresă știută înainte de părăsirea țării.
Cheltuielile vor fi suportate de persoana fizică.
Dacă un cetățean al Republicii Montenegro cu reședința în alt stat nu depune
cererea de eliberare a permisului de achiziție a armelor sau dacă ministerul respinge
cererea pentru permisul de achiziție, acestuia i se va permite returnarea armelor și munițiilor
în alt stat timp de 30 de zile.
Dacă un cetățean al Republicii Montenegro cu reședința în alt stat nu returnează
armele altui stat timp de 7 zile de la perioada limită menționată în para. 7 al prezentului
articol, armele vor fi predate spre comercializare dealerului de arme.
Armele și munițiile menționate în para. 8 al prezentului articol pot fi scoase la
vânzare până la șase luni din ziua predării dealerului de arme.
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Banii ce rezultă din vânzarea armelor și munițiilor menționate în para. 8 al
prezentului articol din care se deduc cheltuielile de vânzare vor fi transferați proprietarului
armelor și munițiilor.
Armele menționate la para. 9 al prezentului articol care nu au fost vândute în
perioada de șase luni vor fi manipulate în conformitate cu Articolul 52, para. 2, 3 și 4 al
prezentei legi.
Ministerul va notifica autoritatea administrației publice responsabilă de comerțul
internațional despre armele specificate în para. 1 și 8 ale prezentului articol.
Articolul 57
Cetățenii Republicii Montenegro cu reședința în alt stat care nu posedă permis de
achiziționare a armelor pot aduce în Montenegro arme de vânătoare și tir sportiv și muniții
cu scopul de a vâna sau participa în competiții sportive, dacă acestea sunt menționate în
documentul de călătorie.
Înregistrarea armelor și munițiilor în documentul de călătorie menționat în para. 1 al
prezentului articol se face de către oficiile diplomatice-consulare din Montenegro, dacă
cetățenii Republicii Montenegro, în conformitate cu legislația țării de reședință au permis
pentru portul acestor arme.
Dacă armele și munițiile din para. 1 al prezentului articol nu sunt incluse în
documentul de călătorie în conformitate cu para. 2 al prezentului articol, Poliția de Frontieră
va înregistra armele și munițiile în documentul de călătorie, dacă cetățeanul Republicii
Montenegro deține un permis de port arme, în conformitate cu legislația țării sale de
reședință.
În cazurile specificate în paragrafele 1 și 3 al prezentului articol, Poliția de Frontieră
va elibera un permis să aducă armele și munițiile în țară.
În același timp, când persoana menționată în para. 1 al prezentului articol părăsește
Montenegro, poliția de frontieră va confisca permisul emis în conformitate cu para. 4 al
prezentului articol și va șterge notele introduse în documentul de călătorie despre aducerea
armelor și munițiilor.
Articolul 58
Cetățeanul Republicii Montenegro va scoate armele și munițiile relevante în baza
permisului de înregistrare a armelor pentru deținere sau în baza permisului de înregistrare a
armelor pentru deținere și port, certificatul armelor raportate sau permisul de achiziționare a
armelor.
Articolul 59
Un cetățean străin care deține un permis temporar sau permanent în Montenegro
poate achiziționa, păstra, purta și transporta arme și muniții în conformitate cu aceleași
condiții ca și pentru un cetățean al Republicii Montenegro cu reședința în Montenegro.
Articolul 60
Un cetățean străin în tranzit sau care vine în Montenegro cu scopul de a vâna poate
aduce arme și muniții relevante la trecerea frontierei de stat, dacă acestea sunt incluse în
documentul de călătorie.
Înscrierea armelor și munițiilor în documentul de călătorie menționat la para. 1 al
prezentului articol se face de către oficiul consular-diplomatic al Montenegro, dacă
cetățeanul altui stat posedă un permis de port arme în conformitate cu legislația statului său
de reședință.
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Dacă armele și munițiile din para. 1 al prezentului articol nu sunt înscrise în
documentul de călătorie în conformitate cu para. 2 al prezentului articol, Poliția de Frontieră
va înscrie armele și munițiile în documentul de călătorie, dacă cetățeanul străin posedă un
permis de port armă, în conformitate cu legislația statului său de reședință.
În cazurile menționate în paragrafele 1 și 3 al prezentului articol, Poliția de Frontieră
va emite un permis pentru aducerea armelor și munițiilor în țară.
La momentul când persoana menționată în para. 1 al prezentului articol părăsește
Montenegro, Poliția de Frontieră va confisca permisul emis în conformitate cu para. 4 al
prezentului articol și va șterge notele despre introducerea armelor și munițiilor din
documentul de călătorie.
Poliția de Frontieră nu va acționa în conformitate cu para. 5 al prezentului articol,
dacă la momentul ieșirii din Montenegro, cetățeanul național nu scoate armele introduse în
țară din cauza unui motiv justificat (reparația, modificarea, plecarea neplanificată, etc.), dar
le transportă la o persoană din Montenegro pentru păstrare pentru o perioadă ce nu
depășește un an de zile.
În cazurile menționate în para. 6 al prezentului articol, cetățeanul străin va prezenta
Poliției de Frontieră datele persoanei care va păstra armele în siguranță, iar Poliția de
Frontieră va notifica corespunzător Ministerul.
Procedura de confirmare a aducerii armelor și munițiilor în țară în conformitate cu
Articolul 56, para. 4 al prezentei legi și procedura de înscriere a armelor și munițiilor în
documentul de călătorie, eliberarea permiselor de aducere a armelor și munițiilor, ștergerea
datelor despre aducerea armelor și munițiilor în conformitate cu Articolul 57, para. 2, 3 și 4 al
prezentei legi și para. 2, 3 și 4 al prezentului articol vor fi descrise de către minister.
Articolul 61
Cetățeanul străin poate achiziționa arme și muniții pe care le poate scoate din
Montenegro, dacă deține permisul de achiziționare a armelor și munițiilor emis de statul său
de reședință.
Dealerul de arme sau persoana care vinde arme cetățenilor străini va transporta
armele și munițiile la frontiera de stat și le va preda cetățenilor străini în prezența ofițerilor
poliției de frontieră.
Articolul 62
Membrii organizațiilor internaționale de vânătoare pot transporta arme de tir sportiv
și munițiile relevante cu scopul de a participa în competiții sportive în Montenegro sau în alt
stat în conformitate cu Articolul 60 al prezentei legi.
Articolul 63
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene pot aduce arme în Montenegro,
dacă armele sunt înregistrate în Pașaportul european de arme de foc și dacă pentru
aducerea acestor arme, ministerul a emis anterior un permis de aducere a armelor și
munițiilor.
Cererea pentru eliberarea permisului menționat la para. 1 al prezentului articol poate
fi adresată oficiului consular-diplomatic din Montenegro la locul de reședință a cetățeanului
statului membru al UE menționat în para.1 al prezentului articol.
Permisele pentru aducerea armelor și munițiilor sunt emise pentru o perioadă de un
an.
Perioada de valabilitate a permiselor de aducere a armelor pot fi extinse cu un an.
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Permisele de aducere a armelor și munițiilor nu vor fi emise, dacă există amenințări
la securitatea și ordinea publică, siguranța persoanelor, proprietății sau a statului.
Prin derogare de la para 1 al prezentului articol, permisele de aducere a armelor și
munițiilor nu vor fi emise, dacă armele înscrise în Pașaportul european pentru armele de foc
intenționate pentru vânătoare și activități sportive, iar cetățeanul statului membru al UE are
dovada de aducere a armelor în Montenegro (scrisoare de invitație, informații din partea
organizatorilor vânătorii și competițiilor sportive).
Articolul 64
Armele ce sunt înscrise în Pașaportul european pentru armele de foc ale cetățenilor
UE pot fi purtate și luate peste hotarele Montenegro, în conformitate cu acordurile
internaționale ratificate și în conformitate cu prezenta lege.
La solicitarea cetățeanului unui stat membru al UE, ministerul va emite Pașaportul
european pentru armele de foc, dacă a emis permisul de înregistrare a armelor pentru
armele în cauză, în conformitate cu prezenta lege.
Retragerea armelor, documentelor de arme și Pașapoartelor europene pentru
armele de foc de la cetățenii statelor membre ale UE se va face în conformitate cu prezenta
lege.
Articolul 65
Ministerul va emite persoanei fizice un permis să scoată armele din Montenegro
pentru introducere într-un stat membru al UE în baza unui document de arme în
conformitate cu prezenta lege și dacă persoana data are un acord preliminar de la statul
membru al UE, dacă este necesar.
Ministerul poate emite un permis de transportare a armelor dealerilor de arme, dacă
dealerul străin de arme este în posesia unui permis de scoatere a armelor.
Permisul pentru scoaterea armelor din țară eliberat dealerilor străini de arme se va
emite de către entitatea administrației publice responsabilă pentru comerțul internațional.
Permisul menționat la para. 2 al prezentului articol va fi eliberat dacă dealerul străin
de arme îndeplinește cerințele Articolului 13, para. 1, punctele 3, 4 și 5 a prezentei legi.

VI. PRODUCEREA,
TESTAREA,
MARCAREA,
COMERCIALIZAREA,
REPARAȚIA, MODIFICAREA ȘI TRANSPORTAREA ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR
1. Producerea
Articolul 66
Persoanele juridice și fizice înregistrate ca producători de arme și muniții ce dețin
licența de activitate eliberată de minister se pot implica în producerea armelor și munițiilor.
Producerea armelor înseamnă producerea de noi arme, iar producerea munițiilor se
referă la producerea de noi muniții.
Articolul 67
Licența se va elibera unei persoane juridice sau fizice în baza Articolului 66, para. 1
al prezentei legi, dacă:
1) Reprezentantul persoanei juridice sau fizice îndeplinește cerințele generale și
speciale stipulate în Articolul 13 al prezentei legi și deține nivelul VII de calificare, sub-nivelul
1 (VII-1) al cadrului național de calificări;
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2) Deține spații adecvate de producere și depozitare a armelor și munițiilor care
îndeplinesc cerințele pentru producerea și stocarea sigură a armelor, precum și protecție
corespunzătoare împotriva incendiilor, furtului și altor accidente sau abuzuri;
3) Există o persoană desemnată responsabilă de manipularea armelor și munițiilor
pe parcursul producerii, care deține permis de manipulare a armelor.
Existența cerințelor para. 1, punctul 2 al prezentului articol va fi verificată de o
Comisie creată de Ministerul Afacerilor Interne.
Cerințele para. 1, punctul 2 al prezentului articol vor fi prescrise de către minister.
Articolul 68
Permisul de manipulare a armelor va fi eliberat unei persoane care îndeplinește
cerințele generale și speciale ale Articolul 13 al prezentei legi și care are o calificare tehnică
în domeniul mecanicii, având profesia de armurier.
Permisul menționat la para. 1 al prezentului articol va fi eliberat de minister.
Articolul 69
Încăperile menționate în Articolul 67, para. 1, punctul 2 al prezentei legi vor fi
apărate împotriva accesului persoanelor autorizate prin mijloace permanente de protecție
fizică și tehnică.
Articolul 70
Cererea pentru eliberarea permisului pentru producerea armelor și munițiilor va fi
acompaniată de următoarele:
1) Certificatul de înregistrare în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;
2) Datele despre reprezentantul persoanei juridice sau fizice;
3) Datele despre persoanele care vor manipula armele și munițiile pe parcursul
producerii;
4) Permisul de utilizare în încăperea de producere și depozite;
5) Datele despre tipul de arme și muniții ce trebuie produse;
6) Raportul tehnic ce definește procedurile de producere;
7) Descrierea sistemului de control al calității.
Articolul 71
Armele și munițiile vor fi produse în conformitate cu legea specială.
Persoana fizică sau juridică indicată în Articolul 66, para. 1 al prezentei legi va
conduce testarea armelor produse pentru a verifica îndeplinirea cerințelor armelor produse
și va marca componentele cheie cu un marcaj ce conține numele producătorului, denumirea
statului de producere și numărul de serie. Dacă numărul de serie nu arată anul de
producere, acesta va fi menționat aparte.
În scopul testării conform para. 1 al prezentului articol, persoana juridică sau fizică
poate achiziționa și deține tipurile și cantitățile necesare de muniții sau arme.
Articolul 72
Persoana juridică și fizică menționate la Articolul 66, para. 1 al prezentei legi vor
notifica ministerul economiei despre armele produse și le va livra timp de opt zile de la data
de producere sau livrare.
2. Testarea și marcarea armelor
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Articolul 73
Armele produse, înainte de a fi marcate, vor fi testate, după care marcate cu marcă
comercială sau altă marcă de identificare prescrisă (în continuare, marcă comercială).
Testarea și marcarea cu marca comercială se va aplica și armelor și munițiilor care
au fost supuse reparației, înlocuirii sau modificării componentelor sale principale.
Articolul 74
Testarea armelor de foc implică testarea funcționării corecte a armelor și
funcționarea adecvată a componentelor individuale, precum și verificarea puterii țevii și a
pieselor de schimb.
Marcarea cu mărci comerciale implică înscrierea unei mărci comerciale pe anumite
piese ale armelor de foc identificate prin lege ca piese supuse testării.
Testarea armelor de foc menționate la para. 1 al prezentului articol se va face în
conformitate cu regulamentele Comisiei internaționale permanente pentru testarea armelor
de foc portabile (în continuare, CIP), în conformitate cu legea specială.
Articolul 75
Prevederile prezentei legi relevante pentru testarea și marcarea cu marca
comercială nu se vor aplica armelor:
1) importate sau aduse dintr-o altă țară unde armele sunt supuse testării și marcării
cu o marcă comercială;
2) importate dintr-o altă țară exclusiv pentru scopuri de cercetare;
3) care sunt transportate pe teritoriul Montenegro și care au fost testate și marcate
într-o altă țară;
4) armele de colecție;
5) care sunt transferate din proprietatea armatei, poliției sau organelor de stat și
persoanele juridice în proprietatea persoanelor fizice, dacă sunt testate și marcate;
6) ce sunt produse pentru armată, poliție și alte entități în conformitate cu
regulamentele speciale sau ce sunt exportate din Montenegro pentru astfel de scopuri;
7) ce sunt produse în Montenegro și sunt exportate spre altă țară ce nu recunoaște
testarea și marcarea armelor în conformitate cu prevederile CIP și care în același timp sunt
testate și marcate în conformitate cu prevederile și standardele țării spre care sunt
exportate.
Armele de foc din para. 1, punctul 5 al prezentului articol, dacă nu sunt marcate cu o
marcă comercială, vor fi supuse testării și marcării obligatorii prin marca comercială,
permițând astfel identificarea anului și țării de import sau anului și țării ce face transferul.
Articolul 76
Testarea și marcarea armelor de foc cu marca comercială va fi efectuată de către o
persoană juridică ce îndeplinește cerințele activității de testare și marcare cu marca
comercială, în conformitate cu legea specială.

Articolul 77
Armele de foc care nu au fost testate și marcate nu pot fi comercializate.
3. Încărcarea individuală a munițiilor pentru necesități personale
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Articolul 78
Persoana fizică ce deține permisul de înregistrare a armelor pentru deținere și port
poate încărca individual munițiile pentru necesități personale pentru arme specifice, numai
pentru scopuri de vânătoare și tir sportiv.
Încărcarea individuală a munițiilor include încărcarea munițiilor pentru necesități
individuale pentru armele cu țeava ghintuită și armele cu țeava lisă și alice.
Persoanele fizice specificate în para. 1 al prezentului articol trebuie să fie instruite
din punct de vedere tehnic cum să încarce munițiile, ce este susținut prin certificat de
instruire.
Instruirea din para. 3 al prezentului articol va fi oferită de o organizație de vânătoare
sau tir sportiv care are personal tehnic relevant sau care a angajat specialiști în domeniul
dat din Montenegro sau o altă țară.
Organizațiile de vânătoare sau tir sportiv menționate la para. 4 al prezentului articol
vor emite certificate de conformare că persoana fizică menționată la para. 1 al prezentului
articol se califică să încarce în mod individual munițiile.
Organizațiile de vânătoare sau tir sportiv vor înștiința ministerul despre certificate
eliberate în conformitate cu para. 5 al prezentului articol timp de opt zile de la data eliberării.
Persoanele fizice menționate la para. 3 al prezentului articol vor obține în mod
individual și vor deține componente individuale de împușcare: până la 5 kg de pulbere, până
la 3000 piese de amorse și un număr nelimitat de cartușe și proiectile, pe care le vor
manipula cu atenția cuvenită, în conformitate cu prevederile Articolului 34 al prezentei legi.
Munițiile pentru încărcarea individuală nu vor fi considerate producerea de muniții și
nu vor fi supuse testării obligatorii.
Se interzice comercializarea munițiilor încărcate individual sau oferirea acestora
altor persoane.
Conținutul și formatul certificatelor de la para. 3 al prezentului articol vor fi stabilite
de minister.
4. Comercializarea și brokerajul armelor și munițiilor
Articolul 79
Comercializarea și brokerajul armelor și munițiilor pot fi efectuate de persoanele
juridice și fizice înregistrate pentru astfel de activități și care dețin permisul eliberat de
minister pentru a se angaja în comercializarea și brokerajul armelor și munițiilor.
Comercializarea armelor și munițiilor reprezintă comerțul și brokerajul cu amănuntul
și en gros dintre proprietar și cumpărător (în continuare, comerțul prin intermediar).
Permisul conform para. 1 al prezentului articol va fi eliberat unei persoane fizice sau
juridice dacă:
1) persoana responsabilă a persoanei juridice sau fizice îndeplinește cerințele
speciale și generale ale Articolul 13 al prezentei legi;
2) are încăperi adecvate pentru vânzarea stocului de arme sau muniții care
îndeplinește cerințele de depozitare sigură a armelor și munițiilor, precum și standardele de
protecție împotriva incendiilor, furtului și altor accidente sau abuzuri;
3)
îndeplinirea cerințelor din para. 3, punctul 2 al prezentului articol va fi
determinată de o Comisie creată în conformitate cu Articolul 67, para. 2 al prezentei legi.
Comerțul cu amănuntul al armelor și munițiilor reprezintă comerțul armelor,
munițiilor și componentelor individuale ale cartușelor într-un spațiu comercial, precum și
comerțul prin intermediar. Cantitatea totală a pulberii conținute în muniții ce este plasată întrun loc vizibil nu va depăși 40 kg a masei nete a substanței explozibile sau 200 kg în depozit
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pentru depozitarea în siguranță a armelor și munițiilor în spațiul comercial cu amănuntul, iar
cantitatea maximă a substanțelor pirotehnice va fi regulamentară într-un regulament aparte.
Spațiul comercial poate fi utilizat și pentru comercializarea materialelor pirotehnice
de clasa I, II, III, P1 și T1, dacă încăperile satisfac cerințele legii cu privire la substanțele
explozibile.
Cerințele din para. 3, punctul 2 al prezentului articol vor fi stabilite de către minister.
Articolul 80
Spațiul comercial de vânzare cu amănuntul menționat în Articolul 79, para. 6 al
prezentei legi va fi protejat să prevină accesul persoanelor neautorizate prin intermediul
protecției tehnice permanente.
Încăperile pentru depozitarea și protejarea armelor și munițiilor intenționate pentru
vânzarea en gros vor satisface cerințele prevederilor Articolului 67, para. 1, punctul 2 al
prezentei legi.
Articolul 81
Solicitarea eliberării unui permis pentru comercializarea armelor și munițiilor va fi
acompaniată de:
1) documentul de înscriere din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;
2) datele despre reprezentantul a persoanei juridice sau fizice;
3) datele despre încăperile folosite pentru comercializarea și depozitarea armelor și
munițiilor conform Articolului 79, para. 3, punctul 2 al prezentei legi.
Articolul 82
Persoana juridică și fizică vor raporta ministerului despre vânzarea armelor de
categoria B și C timp de opt zile de la data vânzării.
Articolul 83
Brokerul de comercializare a armelor va fi înregistrat pentru această activitate și va
poseda un permis emis de minister brokerului în comercializarea armelor.
Persoana juridică și fizică va primi permisul în conformitate cu para. 1 al prezentului
articol, dacă responsabilul persoanei juridice și fizice îndeplinește cerințele generale ale
Articolului 13, para. 1 al prezentei legi.
Cererea pentru eliberarea permisului menționat în para. 1 al prezentului articol va
conține:
1) documentul de înscriere din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;
2) datele despre reprezentantul persoanei juridice sau fizice.
5. Reparația și modificarea armelor
Articolul 84
Persoanele juridice sau fizice înregistrate cu activitate de reparație și modificare a
armelor în baza licenței pentru această activitate emisă de Minister se pot implica în
activități de reparație și modificare a armelor.
Reparația armelor înseamnă înlăturarea defectelor armelor și înlocuirea sau
instalarea componentelor originale ale armelor pentru a realiza funcționalitatea și corectarea
tehnică a armelor.
Reparația armelor implică ajustarea armelor la diferite muniții, înlocuirea sau
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instalarea componentelor cheie ale armelor și alte intervenții la arme ce au impact asupra
funcționării sau proprietăților tehnice ale acestora.
Permisul se va elibera unei persoanei juridice sau fizice menționată în para. 1,
punctul 2 al prezentului articol, dacă:
1) reprezentantul persoanei juridice sau fizice îndeplinește cerințele generale și
speciale din Articolul 13 al prezentei legi;
2) are încăperi potrivite pentru reparația și modificarea armelor sau depozitarea
armelor, ce îndeplinesc cerințele de depozitare a armelor pentru vânzare pentru depozitarea
sigură a armelor și protecția adecvată împotriva incendiilor, furtului și altor accidente sau
abuzuri;
3) are o persoană desemnată să manipuleze armele și munițiile pe parcursul
producerii, care are un permis în conformitate cu Articolul 68 al prezentei legi.
Existența cerințelor din para. 4, punctul 2 al prezentului articol vor fi verificate de o
Comisie creată conform Articolului 67, para. 2 al prezentei legi.
Cerințele para. 4, punctul 2 al prezentului articol vor fi stabilite de minister.
Încăperile menționate
protejate împotriva accesului
permanente.
Încăperile menționate
protejate împotriva accesului
permanente.

Articolul 85
în Articolul 84, para. 4, punctul 2 al prezentei legi vor fi
persoanelor neacutizate prin aplicarea protecției tehnice
în Articolul 84, para. 4, punctul 2 al prezentei legi vor fi
persoanelor neacutizate prin aplicarea protecției tehnice

Articolul 86
Cererea pentru eliberarea licenței de activitate în domeniul reparației și modificării
armelor va include:
1) documentul de înscriere din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;
2) datele despre reprezentantul persoanei juridice sau fizice;
3) datele despre persoanele ce vor manipula armele.
Articolul 87
Persoana juridică sau fizică menționată în Articolul 84, para. 1 al prezentei legi va fi
obligată să testeze armele reparate sau modificate pentru a verifica funcționalitatea și
corectitudinea proprietăților tehnice.
În scopul testării menționate în para. 1 al prezentului articol, persoana juridică sau
fizică menționată în Articolul 84, para. 1 al prezentei legi va necesita și va deține toate
tipurile și cantitățile necesare de muniții și arme.
Articolul 88
Persoana juridică sau fizică menționată în Articolul 84, para. 1 al prezentei legi
poate lua spre reparație sau modificare doar armele care au un document valabil privind
armele specifice.
Persoana juridică sau fizică menționată în Articolul 84, para. 1 al prezentei legi va
raporta ministerului timp de opt zile de la data reparației.
În ceea ce privește dezactivarea permanentă a armelor, persoana juridică sau fizică
menționată în Articolul 84, para. 1 al prezentei legi va elibera un certificat proprietarului
armelor.
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Articolul 89
Armele ce au fost aduse pentru reparație sau modificare nu vor părăsi încăperile
menționate în Articolul 84, para. 4, punctul 2 al prezentei legi până nu sunt înmânate
proprietarului.
Prin derogare, armele care au fost aduse pentru reparație sau modificare pot fi
scoase din încăperi doar pentru lucrări de reparație, modificare sau testare.
6. Transportarea armelor și munițiilor cu scopul de comercializare
Articolul 90
Persoanele juridice sau fizice înregistrate pentru activitatea de comercializare
menționată în Articolul 79, para. 1 al prezentei legi și care dețin licența ministerului de
transportare a armelor și munițiilor se pot implica în activitatea de transportare armelor și
munițiilor.
Transportarea armelor și munițiilor reprezintă transportarea armelor și munițiilor
intenționate pentru comercializarea armelor și munițiilor pe teritoriul Republicii Montenegro
(în continuare, transportarea internă) sau transportarea armelor și munițiilor intenționate
pentru comercializarea armelor și munițiilor în afara țării (în continuare, transportarea
internațională).
Licența menționată în para. 1 al prezentului articol va fi eliberată de minister.
Armele de categoria C și D nu au nevoie de permis de transportare.
Dacă nu este specificat altfel în acordul internațional armele și munițiile pot fi
transportate în afara statului doar la trecerile oficiale destinate traficului internațional.
Articolul 91
Cererea de obținere a permisului menționat în Articolul 90, para. 1 al prezentei legi
va include date despre:
1) denumirea și adresa solicitantului;
2) denumirea și adresa recipientului;
3) denumirea și adresa producătorului;
4) tipul, cantitatea și procedura de ambalare a armelor și munițiilor în cazul
importului, tipul, marca, modelul, numărul de înregistrare al fabricii și procedura de ambalare
în caz de export;
5) tipul și denumirea mijloacelor de transport, numele și prenumele șoferului și
escortei și numărul documentelor de călătorie ale șoferului și escortei;
6) data estimativă a începerii transportării, ruta și destinația;
7) denumirea punctului de intrare și ieșire și data transportării la trecerea frontierei
de stat;
8) măsuri de securitate pe parcursul transportării;
9) permisul de export sau import eliberat de o entitate publică responsabilă de
activități economice în cazul transportului internațional.
Ministerul poate ordona măsuri speciale de securitate ce trebuie luate pe parcursul
transportării (ruta, escorta expeditorului sau transportatorului, escorta poliției, etc.), dacă
este necesar pentru a proteja viețile și sănătatea oamenilor, proprietatea și mediul.
Permisul de transportare a armelor și munițiilor va fi eliberat pentru o perioadă de 60
de zile.
Articolul 92
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Măsurile de securitate privind transportarea munițiilor vor fi reglementate în
regulamentele privind transportarea substanțelor explozibile.

VII. POLIGONUL DE TRAGERE PENTRU CIVILI
1. Poligon de tir sportiv și agrement
Articolul 93
Prestarea serviciilor de tir sportiv și agrement pe poligoanele de tragere pentru civili
poate fi oferită de persoanele juridice și fizice înregistrate să întreprinde astfel de activități și
care dețin licența eliberată de minister ce permite prestarea serviciilor de tir sportiv și
agrement pentru civili.
Poligonul de tragere pentru civili înseamnă spațiul intenționat pentru tragere ce
corespunde tuturor cerințelor tehnice și de securitate pentru utilizarea în siguranță a
armelor.
Prevederile para. 1 al prezentului articol nu se vor aplica locurilor desemnate
exercițiilor de tragere pe care organizațiile de vânătoare și de tir sportiv le identifică pentru
exersarea tragerii și testarea armelor de vânătoare și agrement sau care sunt destinate
pentru organizarea competițiilor de tir sportiv.
Articolul 94
Permisul menționat în Articolul 93, para. 1 al prezentei legi va fi eliberat persoanei
juridice sau fizice dacă:
1) reprezentantul persoanei juridice sau fizice îndeplinește cerințele generale și
speciale menționate în articolul 13 al prezentei legi;
2) acesta are un spațiu destinat tirului sportiv sau un spațiu pentru depozitarea
armelor și munițiilor ce este protejat împotriva incendiilor, furtului și altor accidente și
abuzuri;
3) acesta are un angajat tehnician ce îndeplinește cerințele speciale și generale din
Articolul 13 al prezentei legi, care este calificat să instruiască persoanele în utilizarea în
siguranță a armelor.
Îndeplinirea cerințelor din para. 1, punctul 2 al prezentului articol va fi determinată
de o Comisie creată conform Articolului 67, para. 2 al prezentei legi.
Cerințele din para. 1, punctul 2 al prezentului articol vor fi stabilite de către minister.
Articolul 95
Spațiul menționat în Articolul 94, para. 1, punctul 2 al prezentei legi trebuie să fie
protejat împotriva accesului persoanelor neautorizate prin protecție tehnică permanentă.
Articolul 96
Cererea de eliberare a licenței menționate în Articolul 93, para. 1 al prezentei legi va
include:
1) documentul de înscriere din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;
2) datele despre reprezentantul persoanei juridice sau fizice;
3) datele despre tehnicianul menționat în Articolul 94, para. 1, punctul 3 al prezentei
legi;
4) utilizarea permisului pentru tirul sportiv pentru civili;
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5) raportul tehnic cu privire la poligonul de tragere pentru civili.
Articolul 97
Armele pot fi folosite pe poligonul de tragere pentru civili doar de persoanele fizice
care în conformitate cu prezenta lege dețin permisul de înregistrare a armelor pentru
deținere sau permisul de înregistrare a armelor pentru deținere și port sau permisul pentru
deținerea armelor.
Prin derogare de la para. 1 al prezentului articol, armele pot fi folosite pe un poligon
de tragere pentru civili sub supravegherea unui tehnician de către persoanele fizice
implicate în mod activ în activități de tir sportiv sau tragere de agrement.
Tehnicianul menționat în para. 2 al prezentului articol trebuie să îndeplinească
cerințele speciale și generale din Articolul 13 al prezentei legi.
Prevederile din paragrafele 1, 2 și 3 al prezentului articol se vor aplica de asemenea
locurilor destinate pentru exersarea tragerii.
Articolul 98
Persoana juridică și fizică menționate în Articolul 93, para. 1 al prezentei legi pot
achiziționa cantitatea necesară de arme și muniții intenționate pentru folosirea la poligonul
de tragere.
2. Instruirea cetățenilor în folosirea corectă a armelor de foc
Articolul 99
Instruirea cetățenilor în folosirea corectă a armelor de foc reprezintă o activitate ce
poate fi îndeplinită de persoanele fizice și juridice menționate în Articolul 93, para. 1 al
prezentei legi.
Persoana juridică sau fizică specificată în para. 1 al prezentului articol va elibera
persoanei fizice un certificat de absolvire a instruirii în folosirea corectă a armelor de foc.
Detaliile privind instruirea cetățenilor în folosirea corectă a armelor de foc vor fi
prescrise de minister.

VIII. SUPRAVEGHEREA
Articolul 100
Aplicarea prezentei legi va fi supravegheată de minister.

IX. REGISTRE
Articolul 101
Ministerul va ține registre privind: permisele eliberate pentru achiziționarea armelor,
permisele de înregistrare a armelor pentru deținere, permisele de înregistrare a armelor
pentru deținere și port, permisele de colecționare a armelor de antichitate, permisele de
manipulare a armelor, pașapoartele europene ale armelor de for și altor documente
referitoare la arme eliberate în baza acordurilor internaționale ratificate; privind armele
raportate de categoria C; arme și muniții ce sunt predate; arme și muniții scoase din țară;
permise eliberate pentru producerea armelor și munițiilor, pentru comercializarea armelor și
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munițiilor, și pentru brokerajul armelor, reparația și modificarea armelor, transportarea
armelor și munițiilor, precum și permise ce prestează servicii de agrement persoanelor civile
pe poligoanele de tragere și instruirea cetățenilor în folosirea corectă a armelor de foc;
permise pentru încărcarea individuală a munițiilor eliberate de organizațiile de vânătoare sau
tir sportiv.
Poliția va păstra registre cu privire la rapoartele de pierdere, furt sau găsire a
armelor și munițiilor; armele și munițiile găsite; armele și munițiile confiscate temporar și
documentele eliberate, armele transportate la punctele de trecere a frontierei și permisele
eliberate de a aduce armele și munițiile în țară.
Oficiile diplomatice-consulare din Montenegro vor ține registre cu privire la
înscrierea armelor în documentele de călătorie.
Entitatea administrației publice în domeniul sănătății va ține registre cu privire la
certificatele eliberate ce confirmă starea sănătății necesară pentru deținerea și portul
armelor.
Entitatea administrației publice în domeniul economiei va ține registre cu privire la
producerea și livrarea armelor și munițiilor.
Datele personale conținute în registrele menționate în paragrafele 1 - 5 a prezentului
articol vor fi procesate în conformitate cu legea privind protecția datelor personale.
Registrele menționate în paragrafele 1 - 5 a prezentului articol vor fi ținute în format
electronic.
Datele din registrele specificate în paragrafele 2, 3 și 4 a prezentului articol vor fi
păstrate timp de cinci ani, iar datele din paragrafele 1 - 5 a prezentului articol vor fi păstrate
permanent.
Articolul 102
Registrele vor fi ținute de:
1) persoana fizică sau juridică ce deține un permis de colecționare a armelor de
antichitate privind armele colectate;
2) persoana juridică sau fizică ce deține licență de producere a armelor și munițiilor
privind armele și munițiile produse și livrate și privind testarea și marcarea cu marca
comercială a tuturor armelor de foc și pieselor de schimb;
3) persoana juridică sau fizică ce deține licență de comercializare a armelor și
munițiilor, privind armele și munițiile achiziționate și vândute;
4) persoana juridică sau fizică ce deține licență de broker pentru comercializarea
armelor și munițiilor, privind achiziționarea, vânzarea și negocierea transportului armelor
dintre producător și comerciantul armelor;
5) persoana juridică sau fizică ce deține o licență pentru reparația și modificarea
armelor privind armele reparate și modificate, armele testate și privind dezactivarea
permanentă a armelor;
6) persoana juridică sau fizică ce deține permisul de transportare a armelor și
munițiilor privind transportarea efectuată a armelor și munițiilor și registrul privind
expeditorul, recipientul, producătorul, tipul și cantitatea armelor și munițiilor transportate;
7) persoana juridică sau fizică ce deține permisul pentru prestarea serviciilor de tir
sportiv și agrement pe poligoanele de tragere pentru civili și instruirea cetățenilor în folosirea
corectă a armelor de foc – privind armele achiziționate, armele folosite, munițiilor
achiziționate și folosite și certificatele eliberate de calificare în folosirea corectă a armelor de
foc;
8) organizațiile de vânătoare și tir sportiv privind certificatele de încărcare
individuală a munițiilor.
29

Registrele specificate în para. 1, punctul 5 al prezentului articol se vor ține
permanent, iar registrele specificate în para. 1, punctele 6, 7 și 8 al prezentului articol se vor
ține pe o perioadă de cinci ani.
Dacă o persoană juridică sau fizică își încetează activitatea, registrele vor fi păstrate
în conformitate cu para. 1, punctele 1, 5, 6, 7 și 8 al prezentului articol și vor fi transmise
ministerului, iar registrele la para. 1, punctele 2, 3 și 4 al prezentului articol vor fi înmânate
entității administrației publice responsabile pentru economie.
X. SANCȚIUNI
Articolul 103
O amendă pecuniară în sumă de 500 - 20,000 Euro va fi impusă persoanelor
juridice pentru următoarele încălcări:
1) dacă nu înștiințează ministerul despre vânzare acestor arme timp de opt zile de la
vânzarea armelor persoanei juridice sau fizice (Articolul 29, para. 3);
2) dacă nu înștiințează ministerul timp de opt zile de la vânzarea armelor persoanei
juridice sau fizice pentru care a fost eliberat un document de arme sau un permis de
achiziționare a armelor eliberat unei persoane juridice despre vânzarea acestor arme
(Articolul 29, para. 4);
3) dacă nu păstrează armele și munițiile într-o manieră sigură, închise și separate
într-un safeu, închise și separate într-o cutie de metal, într-o cutie de depozitare sau alt loc
similar de păstrare, ca să nu fie la îndemnarea persoanelor ce nu sunt autorizate să le
dețină, în special minorii (Articolul 34, para. 1);
4) dacă nu păstrează armele de foc în condiție de lucru sau nu manipulează armele
într-o manieră adecvată (Articolul 36, para. 1);
5) dacă dă armele unei persoane minore, cu excepția cazurilor stipulate în Articolul
36, para 4 al prezentei legi (Articolul 36, para. 5);
6) dacă transportă armele cu țeava ghintuită sau cu țeava lisă destinate vânătorii
sau tirului sportiv pentru care posedă un document referitor la armele și munițiile care nu
sunt goale și care sunt gata spre folosire, nesecurizate în cutii adecvate sau care cad
separat de la muniții (Articolul 36, para. 6 și Articolul 28, para. 3);
7) dacă persoana din Articolul 37, para. 2 al prezentei legi folosește armele din
Articolul 37, para. 1 al prezentei legi fără deținerea unui certificat pentru deținere, port sau
transportare a acestor arme și muniții (Articolul 37, para. 2);
8) dacă nu raportează imediat pierderea sau furtul armelor și munițiilor (Articolul 39,
para. 1);
9) în ceea ce privește armele și munițiile vândute cetățenilor străini, acesta nu le
transportă până la punctul de trecere a frontierei și nu le predă persoanei în prezența
ofițerului poliției de frontieră (Articolul 61, para. 2);
10) dacă nu păzește spațiul specificat în Articolul 67, para. 1, punctul 2 al prezentei
legi de accesul neautorizat al persoanelor prin protecția tehnică și fizică permanentă
(Articolul 69);
11) dacă nu efectuează testarea armelor reparate și modificate pentru a determina
funcționarea corectă și situația tehnică (Articolul 87, para. 1);
12) dacă timp de opt zile de la reparația armelor nu înștiințează ministerul despre
reparațiile efectuate (Articolul 88, para. 2);
13) dacă scoate armele primite pentru reparație sau modificare din încăperile
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menționate în Articolul 84, para. 4, punctul 2 al prezentei legi înainte de a le înmâna
proprietarului, cu excepția cazurilor stipulate în Articolul 89, para 2 al prezentei legi (Articolul
89);
14) dacă transportă armele și munițiile în baza permisului pentru transportarea
armelor și munițiilor contrar regulilor și măsurilor de securitate stipulate în aceste permise
(Articolul 90);
15) dacă permite utilizarea armelor pe poligoanele de tragere pentru civili de către o
persoană fizică care nu deține permisul de înregistrare a armelor pentru deținere sau a
permisului de înregistrare a armelor pentru deținere și port sau a permisului de păstrare a
armelor fără supravegherea personalului tehnic (Articolul 97, para. 1 - 2);
16) dacă nu ține registrul privind colecționarea armelor de antichitate în baza
permisului de colecționare a armelor de antichitate (Articolul 102, para. 1, punctul 1);
17) dacă nu ține registrele privind producerea și livrarea armelor și munițiilor;
testarea și marcarea cu marca comercială a armelor de foc și piesele de schimb,
achiziționarea și vânzarea armelor și munițiilor; achiziționarea, vânzarea și negocierea
transportului armelor între producător și dealerul de arme, armele reparate și modificate,
testarea armelor, armele permanent dezactivate, transportul armelor și munițiilor; armele
achiziționate și utilizarea acestora corespunzătoare, precum și certificatele eliberate pentru
încărcarea individuală a munițiilor și certificatele privind calificarea de utilizare corectă a
armelor de foc (Articolul 102, para. 1, punctele 2 - 8).
Încălcările menționate în para. 1 al prezentului articol vor fi acompaniate de amenzi
între 200 - 2,000 Euro aplicate reprezentantului persoanei juridice.
Încălcările menționate în para. 1, punctul 5 al prezentului articol vor fi acompaniate
de o măsură de protecție prin reținerea armelor și munițiilor.
Articolul 104
O amendă pecuniară în sumă de 150 Euro se va aplica unei persoane juridice
pentru o abatere dacă:
1) dacă nu returnează permisul de achiziționare a armelor nefolosit timp de opt zile
de la expirarea validității acestuia (Articolul 22, para. 3);
2) dacă timp de 30 de zile de la expirarea validității documentelor de arme, acesta
nu prezintă o cererea de reînnoire a documentului (Articolul 24, para. 1);
3) dacă nu raportează armele de foc de categoria C achiziționate ministerului timp
de opt zile de la data achiziționării (Articolul 27, para. 2);
4) dacă nu raportează vânzarea armelor de foc de categoria C ministerului timp de
opt zile de la data vânzării (Articolul 27, para. 4);
5) dacă deține un document și modifică datele personale fără a solicita un nou
document cu datele noi timp de 15 zile de la data schimbării datelor (Articolul 41).
Abaterile menționate în para. 1 al prezentului articol vor fi acompaniate de o
amendă de 50 Euro impusă reprezentantului persoanei juridice.
Articolul 105
O amendă pecuniară în sumă de 150 - 6,000 Euro va fi aplicată unei persoane fizice
dacă:
1) dacă nu înștiințează ministerul timp de opt zile de la vânzarea armelor persoanei
fizice despre vânzare acestor arme (Articolul 29, para. 3);
2) dacă nu înștiințează timp de opt zile de-înregistrarea acestor arme (Articolul 29,
para. 4);
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3) dacă nu păstrează armele și munițiile într-o manieră sigură, închise și separate
într-un safeu, închise și separate într-o cutie de metal, într-o cutie de depozitare sau alt loc
similar de păstrare, ca să nu fie la îndemnarea persoanelor ce nu sunt autorizate să le
dețină, în special minorii (Articolul 34, para. 1);
4) dacă nu păstrează armele de foc în condiție de lucru sau nu manipulează armele
într-o manieră adecvată (Articolul 36, para. 1);
5) dacă dă armele unei persoane minore, cu excepția cazurilor stipulate în Articolul
36, para 4 al prezentei legi (Articolul 36, para. 5);
6) dacă transportă armele cu țeava ghintuită sau cu țeava lisă destinate vânătorii
sau tirului sportiv pentru care posedă un document referitor la armele și munițiile care nu
sunt goale și care sunt gata spre folosire, nesecurizate în cutii adecvate sau care cad
separat de la muniții (Articolul 36, para. 6 și Articolul 28, para. 3);
7) dacă persoana din Articolul 37, para. 2 al prezentei legi folosește armele din
Articolul 37, para. 1 al prezentei legi fără deținerea unui certificat pentru deținere, port sau
transportare a acestor arme și muniții (Articolul 37, para. 2);
8) dacă nu raportează imediat pierderea sau furtul armelor și munițiilor (Articolul 39,
para. 1);
9) dacă nu raportează Poliției de Frontieră despre armele și munițiile pe care
intenționează să le transporte prin trecerea frontierei (Articolul 55);
10) în ceea ce privește armele și munițiile vândute cetățenilor străini, acesta nu le
transportă până la punctul de trecere a frontierei și nu le predă persoanei în prezența
ofițerului poliției de frontieră (Articolul 61, para. 2);
11) dacă nu păzește spațiul specificat în Articolul 67, para. 1, punctul 2 al prezentei
legi de accesul neautorizat al persoanelor prin protecția tehnică și fizică permanentă
(Articolul 69);
12) dacă nu efectuează testarea armelor reparate și modificate pentru a determina
funcționarea corectă și situația tehnică (Articolul 87, para. 1);
13) dacă timp de opt zile de la reparația armelor nu înștiințează ministerul despre
reparațiile efectuate (Articolul 88, para. 2);
14) dacă scoate armele primite pentru reparație sau modificare din încăperile
menționate în Articolul 84, para. 4, punctul 2 al prezentei legi înainte de a le înmâna
proprietarului, cu excepția cazurilor stipulate în Articolul 89, para 2 al prezentei legi (Articolul
89);
15) dacă transportă armele și munițiile în baza permisului pentru transportarea
armelor și munițiilor contrar regulilor și măsurilor de securitate stipulate în aceste permise
(Articolul 90);
16) dacă permite utilizarea armelor pe poligoanele de tragere pentru civili de către o
persoană fizică care nu deține permisul de înregistrare a armelor pentru deținere sau a
permisului de înregistrare a armelor pentru deținere și port sau a permisului de păstrare a
armelor fără supravegherea personalului tehnic (Articolul 97, para. 1 - 2);
17) dacă nu ține registrul privind colecționarea armelor de antichitate în baza
permisului de colecționare a armelor de antichitate (Articolul 102, para. 1, punctul 1);
18) dacă nu ține registrele privind producerea și livrarea armelor și munițiilor;
testarea și marcarea cu marca comercială a armelor de foc și piesele de schimb,
achiziționarea și vânzarea armelor și munițiilor; achiziționarea, vânzarea și negocierea
transportului armelor între producător și dealerul de arme, armele reparate și modificate,
testarea armelor, armele permanent dezactivate, transportul armelor și munițiilor; armele
achiziționate și utilizarea acestora corespunzătoare, precum și certificatele eliberate pentru
încărcarea individuală a munițiilor și certificatele privind calificarea de utilizare corectă a
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armelor de foc (Articolul 102, para. 1, punctele 2 - 8).
Încălcările menționate în para. 1, punctul 5 al prezentului articol vor fi acompaniate de
o măsură de protecție prin reținerea armelor și munițiilor.

Articolul 106
O amendă pecuniară în sumă de 100 Euro se va aplica unei persoane fizice pentru
o abatere dacă:
1) dacă nu returnează permisul de achiziționare a armelor nefolosit timp de opt zile
de la expirarea validității acestuia (Articolul 22, para. 3);
2) dacă timp de 30 de zile de la expirarea validității documentelor de arme, acesta
nu prezintă o cererea de reînnoire a documentului (Articolul 24, para. 1);
3) dacă nu raportează armele de foc de categoria C achiziționate ministerului timp
de opt zile de la data achiziționării (Articolul 27, para. 2);
4) dacă nu raportează vânzarea armelor de foc de categoria C ministerului timp de
opt zile de la data vânzării (Articolul 27, para. 4);
5) dacă poartă sau transportă arme de categoria B fără a fi în posesia unui
document valabil pentru această activitate (Articolul 28);
6) dacă deține un document și modifică datele personale fără a solicita un nou
document cu datele noi timp de 15 zile de la data schimbării datelor (Articolul 41).
Abaterile menționate în para. 1 al prezentului articol vor fi acompaniate de o
amendă de 50 Euro impusă reprezentantului persoanei juridice.

Articolul 107
O amendă pecuniară în sumă de 30 - 500 Euro va fi impusă unei persoane fizice
dacă:
1) timp de opt zile de la data achiziționării armelor, aceasta nu prezintă cererea
pentru eliberarea permisului de înregistrare a armelor pentru deținere sau a permisului de
înregistrare a armelor pentru deținere și port (Articolul 23, para. 1);
2) poartă sau transportă arme de categoria B fără a fi în posesia unui document
valabil pentru această activitate (Articolul 28);
3) timp de opt zile de la data vânzării armelor în baza permisului de achiziționare a
armelor, aceasta nu raportează vânzarea ministerului pentru a scoate din registru arma
(Articolul 29, para. 4);
4) timp de opt zile de la data dezactivării permanente a armelor, aceasta nu
raportează ministerului pentru a scoate arma din registru, prin includerea certificatului
specificat în Articolul 88, para. 3 al prezentei legi (Articolul 31, para. 4);
5) nu a manipulat armele și munițiile cu atenția cuvenită (Articolul 32);
6) aduce armele și munițiile în spații publice sau locurile care interzic vizibil portul
armelor (Articolul 33, para. 2);
7) poartă și folosește armele sub influența alcoolului, drogurilor sau altor substanțe
psihotropice sau într-o stare în care nu înțelege însemnătatea acțiunilor sale sau nu se
poate controla (Articolul 33, para. 6);
8) dispune la vedere în locurile publice și altor persoane armele din categoriile B, C
și D sau poată arme într-o manieră ce ar putea deranja cetățenii (Articolul 33, para. 7);
9) nu păstrează armele și munițiile într-un mod sigur, închise și păstrate separat întro cutie, safeu sau într-un alt loc similar de păstrare ca acestea să nu poată fi folosite de
33

persoane neautorizate, în special minorii (Articolul 34, para. 1);
10) nu păstrează armele de foc într-o condiție funcțională sau manipulează armele
într-o manieră neadecvată (Articolul 36, para. 1);
11) oferă armele spre folosință minorilor, cu excepția cazurilor specificate în
Articolul 36, para. 4 al prezentei legi (Articolul 36, para. 5);
12) transportă armele cu țeava ghintuită sau cu țeava lisă destinate vânătorii sau
tirului sportiv pentru care posedă un document referitor la armele și munițiile care nu sunt
goale și care sunt gata spre folosire, nesecurizate în cutii adecvate sau care cad separat de
la muniții (Articolul 36, para. 6 și Articolul 28, para. 3);
13) persoana din Articolul 37, para. 2 al prezentei legi folosește armele din
Articolul 37, para. 1 al prezentei legi fără deținerea unui certificat pentru deținere, port sau
transportare a acestor arme și muniții (Articolul 37, para. 2);
14) împrumută armele ce nu sunt intenționate pentru vânătoare sau nu sunt arme
de antichitatea unei peroane care nu are permis pentru astfel de arme (Articolul 38, para. 1);
15) nu raportează imediat pierderea sau furtul armelor și munițiilor (Articolul 39,
para. 1);
16) nu raportează Poliției de Frontieră armele și munițiile pe care le intenționează să
le transporte înafara țării (Articolul 55);
17) în ceea ce privește armele și munițiile vândute cetățenilor străini, acesta nu le
transportă până la punctul de trecere a frontierei și nu le predă persoanei în prezența
ofițerului poliției de frontieră (Articolul 61, para. 2);
18) persoana menționată în Articolul 78, para. 3 al prezentei legi are în posesia sa
mai mult de 5 kg de pulbere sau 3,000 de piese de amorse sau dacă aceasta nu le
păstrează în conformitate cu prevederile Articolului 34 al prezentei legi (Articolul 78, para. 7).
Încălcările menționate în para. 1 al prezentului articol, punctele 7 – 11 vor fi
acompaniate de măsuri de protecție prin reținerea armelor și munițiilor.
Articolul 108
O amendă pecuniară în sumă de 500 Euro se va aplica unei persoane fizice:
1) dacă nu returnează permisul de achiziționare a armelor nefolosit timp de opt zile
de la expirarea validității acestuia (Articolul 22, para. 3);
2) dacă timp de 30 de zile de la expirarea validității documentelor de arme, acesta
nu prezintă o cererea de reînnoire a documentului (Articolul 24, para 1);
3) dacă timp de opt zile de la data achiziționării nu raportează armele de foc de
categoria C achiziționate ministerului (Articolul 27, para. 2);
4) dacă deține un document și modifică datele personale fără a solicita un nou
document cu datele noi timp de 15 zile de la data schimbării datelor (Articolul 41).
5) dacă cunoscând despre existența armelor după decesul proprietarului de arme,
aceasta nu înștiințează ministerul pentru a preda armele și munițiile (Articolul 42, para. 1).
XI. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Articolul 109
O persoană fizică care deține ilegal arme de categoria A va fi obligată să raporteze
poliției posesia acestor arme în jurisdicția amplasării armelor pentru a le preda și dezactiva.
Polițistul de sector va prelua armele și munițiile din para. 1 al prezentului articol de
la locul aflării acestor arme și muniții.
Se va elibera un certificat persoanei fizice cu privire la armele și munițiile preluare în
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conformitate cu para. 2 al prezentului articol.
Dacă persoana fizică dorește să dezactiveze armele din para. 1 al prezentului
articol, aceasta va notifica în mod obligatoriu poliția despre posesia acestor arme și le va
dezactiva timp de opt zile de la notificarea Articolul 88, para. 3 al prezentei legi timp de opt
zile de la eliberarea acestuia.
Costurile asociate dezactivării armelor vor fi suportate de persoanele specificate în
para. 4 al prezentului articol.
Dacă persoana acționează în conformitate cu para. 1 al prezentului articol, nu se vor
iniția proceduri penale împotriva acestei persoane.
Articolul 110
Persoana fizică ce deține arme de categoria A în baza unui document de arme în
conformitate cu legea privind armele (Monitorul Oficial al Republicii Montenegro, Nr. 49/04 și
Monitorul Oficial al Republicii Montenegro, Nr. 49/08 și 20/11) va fi obligată timp de un an de
la intrare în vigoare a prezentei legi să predea armele în beneficiul statului fără compensare
sau să acționeze în conformitate cu Articolul 109, paragrafele 4 și 5 al prezentei legi.
Articolul 111
Persoana fizică ce deține arme de categoria B fără un document corespunzător
eliberat până la intrarea în vigoare a acestei legi, pentru a permite permisul de înregistrare a
armelor pentru deținere sau permisul de înregistrare a armelor pentru deținere și port, va
raporta ministerului posesia și va depune o cerere pentru eliberarea permisului de
înregistrare a armelor declarând informații corecte despre arme, nu mai târziu de doi ani de
la data intrării în vigoare a acestei legi.
Persoana fizică care nu acționează în conformitate cu para. 1 al prezentului articol
va fi obligată să raporteze posesia armelor de categoria B poliției de la locul de păstrarea a
armelor pentru a le preda sau a le dezactiva, în conformitate cu Articolul 109 al prezentei
legi.
Dacă persoana acționează în conformitate cu paragrafele 1 și 2 a prezentului articol,
nu se vor aplica proceduri penale.
Articolul 112
Ministerul va emite persoanei care raportează posesia armelor conform Articolului
111, para. 1 al prezentei legi, un document privind armele conform Articolului 23, para. 3 al
prezentei legi, fără identificarea originii armelor dacă această persoană întrunește cerințele
generale și speciale din Articolul 13 al prezentei legi.
Dacă persoana nu întrunește cerințele specificate în para. 1 al prezentului articol,
armele vor fi confiscate și vor fi tratate în conformitate cu Articolul 51 și 52 al prezentei legi.
Articolul 113
Documentele eliberate până la data intrării în vigoarea a prezentei legi vor intra în
vigoare pentru armele de categoria B și vor fi folosite până la data lor de expirare.
Prin derogare de la para. 1 al prezentului articol, documentele pe arme și alte
permise eliberate cu o valabilitate nelimitat vor înceta să fie valabile timp de un an de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul 114
Persoana fizică cărei i s-a eliberat permisul de înregistrare a armelor pentru
deținerea armelor trofee în conformitate cu legea privind armele (Monitorul Oficial al
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Republicii Montenegro, Nr. 49/04 și Monitorul Oficial al Republicii Montenegro, Nr. 49/08 și
20/11) va fi obligată timp de doi ani de la intrare în vigoare a prezentei legi să depună o
cerere pentru eliberarea permisului de înregistrare a armelor pentru deținere sau a
permisului de înregistrare a armelor pentru deținere și port sau va fi obligată să dezactiveze
armele și să le păstreze, vândă sau predea în beneficiul statului fără compensație.
Articolul 115
Persoana fizică ce posedă arme de categoria C în conformitate cu legea privind
armele (Monitorul Oficial al Republicii Montenegro, Nr. 49/04 și Monitorul Oficial al Republicii
Montenegro, Nr. 49/08 și 20/11) va fi obligată timp de un an de la intrare în vigoare a
prezentei legi să raporteze aceste arme ministerului.
Articolul 116
Persoana fizică ce posedă arme de categoria B și C în baza documentelor eliberate
până la intrarea în vigoare a prezentei legi pot preda aceste arme în beneficiul statului fără
compensație, în conformitate cu Articolul 109, paragrafele 1, 3 și 5 al prezentei legi.
Articolul 117
Procedurile inițiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi finalizate în
conformitate cu prevederile prezentei legi.
Articolul 118
Persoanele juridice sau fizice care se implică în activitatea de producere, comerț și
brokeraj a armelor și munițiilor, reparație și modificarea armelor vor fi obligate să aducă
activitățile și operațiunile lor în corespundere cu prezenta lege și regulamentele adoptate
pentru implementarea acesteia timp de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Articolul 119
Persoanele juridice sau fizice ce sunt implicate în activitatea de prestare a serviciilor
de tir sportiv și agrement pe poligoanele de tragere pentru civili și instruirea cetățenilor în
folosirea corectă a armelor de foc sunt obligate să aducă activitățile sale în corespundere cu
prezenta lege și regulamentele adoptate pentru implementarea acesteia, timp de doi ani de
la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Articolul 120
Regulamentele pentru implementarea prezentei legi vor fi adoptate timp de șase luni
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Până la adoptarea regulamentelor specificate în para. 1 al prezentului articol,
regulamentele adoptate în conformitate cu legea privind armele (Monitorul Oficial al
Republicii Montenegro, Nr. 49/04 și Monitorul Oficial al Republicii Montenegro, Nr. 49/08 și
20/11) vor rămâne în vigoare dacă nu contravin prezentei legi.
Articolul 121
Prevederile Articolului 10, para. 1, punctul 6 și Articolului 63, 64 și 65 al prezentei
legi vor începe să fie implementate de la data aderării Montenegro la Uniunea Europeană
Articolul 122
De la data intrării în vigoare a prezentei legii, legea privind armele (Monitorul Oficial
al Republicii Montenegro, Nr. 49/04 și Monitorul Oficial al Republicii Montenegro, Nr. 49/08
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și 20/11) și a Articolului 9 al Legii privind modificarea legii cu privire la amenzile pecuniare
pentru abateri (Monitorul Oficial al Republicii Montenegro, Nr. 40/11).
Articolul 123
Această lege va intra în vigoare opt zile după publicarea acesteia în Monitorul
Oficial al Republicii Montenegro.
Această lege incorporează Directiva 2008/51/CE din 21 mai 2008 și Directiva
91/477/ EEC din 18 iunie 1991.
Nr. 24-6/14-1/22 EPA 699 XXV
Podgorica, 26 februarie 2015
CEA DE-A 25-A ADUNARE GENERALĂ A REPUBLICII MONTENEGRO
VICE-PREȘEDINTE
Ranko Krivokapić

37

