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("Buletinul Oficial al R.F.I", nr. 41/96, "Buletinul Oficial al Serbiei și Muntenegru", nr. 7/2005 
– altă lege și "Monitorul Oficial al RS", nr. 85/2005 – altă lege) 

 
 

I DISPOZIȚIILE ELEMENTARE 

Articolul 1 

Prin această lege se reglementează producția, comercializarea și transportul armamentului și 
echipamentului militar ca și o activitate de interes general, planificarea măsurilor de securitate, 
planificarea producției și comercializării armamentului și echipamentului militar , controlul 
calității privind producția armamentului și echipamentul militar , precum și alte problem 
importante pentru producția, comercializarea și transportul armamentului și echipamentului 
militar. 

Articolul 2 

Prin armament și echipament militar, în sensul acestei legi, se consideră:  

muniția și componentele acestora (praf de pușcă, explozivi, muniții, rachete, bombe, torpile, 
mine și materiale explozive-mine), armamentele și părțile sale componente (arme reci, 
pistoale și revolvere, puști, pistoale, mitraliere, bazooka, topuri, obuziere, , dispozitive de 
lansare și controlul focului), vehicule de luptă (toate tipurile de avioane de luptă, 
ambarcațiunile de luptă și vehicule de luptă), precum și alte mijloace în scopul apărării și 
securității (echipamente de comunicații, criptare, contramăsuri electronice de securitate și de 
comandă, mijloace pentru identificare și navigație, echipament pentru minare și deminare, 
unelte speciale și de ambalare, documentația tehnică și drepturile de proprietate pentru 
fabricarea armelor și echipamentelor militare). 

Dispozițiile acestei legii nu se referă la armamentul și muniția de vânătoare , de sport, 
explozivul comercial, rachete anti-grindină și focuri de artificii. 

Articolul 3 

Producția de arme și echipament militar, în ceea ce privește această lege, cuprinde: 
cercetarea și dezvoltarea de arme și echipament militar și tehnologiei pentru producerea 
armamentului și echipamentului militar, echipament, dotarea capacităților pentru producerea 
de armamentului și echipamentului militar, dezvoltarea armamentului și echipamentului militar, 
modernizarea și revitalizarea armelor și echipamentului militar în stare de pace, precum și 
pregătirea pentru elaborarea și repararea armelor și echipamentului militar, în condițiile de 
pericol iminent de război sau a stării de urgență. 

 

 



Articolul 4 

Prin comercializarea armamentului și echipamentului militar, în sensul acestei legii, se 
consideră: circuitul și comercializarea armamentului și echipamentului militar în țară și 
comerțul extern al armamentului și echipamentului militar. 

Prin comercializarea armamentului și echipamentului militar în țară, în sensul acesti legii, se 
consideră cumpărarea și vânzarea armamentului și echipamentului militar, precum și afacerile 
privind cumpărarea și vânzarea armamentului și echipamentului militar. 

Prin circuitul și comercializarea  externă a armamentului și echipamentului militar , în sensul 
acestei legii, se consideră:  

1) exportul și importul armamentului și echipamentului militar, respectiv  al echipamentului 
pentru producția armamentului și echipamentului militar, semifrabricatelor, pieselor 
componente, seturilor, materiilor prime și materialului de reproducere care se utilizează pentru 
producția armamentului și echipamentului militar; 

2) cooperarea tehnică și de afacere, colaborarea privind producția, dobândirea și cesionarea 
drepturilor de proprietate în baza tehnologiei în domeniul producției armamentului și 
echipamentului militar; 

3) proiectarea , construirea și dotarea capacităților pentru producția armamentului și 
echipamentului militar și altor obiective militare în străinătate; 

4) reprezentarea firmelor străine , intermedierea, reparațiile și alte servicii în domeniul 
circuitului extern al armamentului și echipamentului militar.  

Articolul 5 

Prin transportul armamentului și echipamentului militar, în sensul acestei legi, se consideră 
toate tipurile de transport al armamentului și echipamentului militar pe teritoriul Republicii 
Federative Iugoslavia, și tranzitarea armamentului și echipamentului militar prin teritoriul 
Republicii Federative Iugoslavia. 

Articolul 6 

Întreprinderea sau altă persoană juridică (în continuarea textului: întreprinderea) care produce 
armament și echipament militar sau participă la producția, comercializarea sau transportul 
armamentului și echipamentului militar, sau achiziționează și deține armamentul și 
echipamentul militar, este obligată să păstreze și întrețină armamentul și echipamentul militar 
în modul în care să prevină dispariția sau deteriorarea armamentului și echipamentului militar. 

În caz de dispariție sau deterioarare al armamentului și echipamentului militar, întreprinderea 
din alineatul 1 al acestui articol  este obligată  ca privind aceasta să anunțe, fără amânare, dar 
cel târziu în termen de 24 de ore de la dispariție sau deterioare, organul federal competent 
pentru activitățile  de apărare. 

Articolul 7 

Întreprinderea care efectuează producție, comercializarea și transportul armamentului și 
echipamentului militar stabilește și adoptă planul de organizare și derulare a măsurilor de 
securitate și protecție a datelor secrete care se referă la capacitățile pentru producția, planurile 
de producție, documentațiile pentru producție, obiectivele pentru producție, păstrare, 



comercializarea și transportul armamentului și echipamentului militar. 

Planul din alieatul 1. al acestui articol cuprinde: 

1) estimarea periclității mijloacelor și obiectivelor; 

2) măsurile de siguranță și protecție (sarcinile și treburile privind organizarea măsurilor de 
siguranță și protecție) și modalitatea de implementare a acestora; 

3) măsurile și procedurile care se preiau în caz de situație de urgență care a apărut în cadrul 
procesului de producție, comercializare și transport al armamentului și echipamentului militar. 

Nimeni cine participă în cadrul procesului de producție, comercializare și transport al 
armamentului și echipamentului militar nu poate să utilizeze fără autorizație informațiile și 
cunoștiințele la care a ajuns  în procesul de efectuare a activitățiilor de producție, 
comercializare și transport al armamentului și echipamentului militar. 

II PRODUCȚIA ARMAMENTULUI ȘI ECHIPAMENTULUI MILITAR  

Articolul 8 

Cu activitățile de producție a armamentului și echipamentului militar se pot ocupa 
întreprinderile, care privind aceasta au dobândit o autorizație în prealabil. 

Articolul 9 

Autorizația  pentru producția armamentului și echipamentului militar se emite de către organul 
federal competent pentru afacerile de apărare.Pe lângă cererea pentru emiterea acestei 
autorizații pentru producția armamentului și echipamentului militar, se mai depune și: 

1) actul de înțiinșare a întreprinderii; 

2) statutul întreprinderii; 

3) extras din registrul judiciar; 

4) elaboratul privind echiparea tehnică și tehnologică, utilizarea capacității disponibile, 
asigurarea materiilor prime și materialului reproductiv; 

5) datele privind completarea cu resursele umane; 

6) dovezile privind asigurarea controlului calității; 

7) planul din articolul  7. Al acestei legi; 

8) datele privind rezultatele de afacere realizate în ultimii trei ani, respectiv datele privind 
rezultatele de afacere proiectate pentru întreprinderile în curs de înființare și întreprinderile 
care au fost înființate într-o perioadă mai scurtă de trei ani de la data remiterii cererii. 

 

 



Articolul 10 

Organul federal  competent pentur afacerile de apărare este obligat în termen de 60 de zile de 
la data depunerii cererii, să adopte decizia privind emiterea autorizației pentru producția  
armamentului și echipamentului militar, respectiv  decizia privind respingerea cererii. 

La adoptarea deciziei din alineatul 1 al acestui articol se ține cont de necesitățiile de apărare și 
securitate a statului, motivele tehnice și economice de producer a armamentului și 
echipamentului militar, amplasarea în spațiu a capacităților de producție, condițiile de 
siguranță și condițiile ecologice pentru producția armamentului și echipamentului militar. 

Decizia din alineatul 1 al acestui articol este finală. 

Pe lângă anunțul de înregistrare în registrul judiciar, respectiv cu anunțul de extindere a 
activitățiilor întreprinderii se remite și autorizația pentru producția armamentului și 
echipamentului militar. 

Articolul 11 

Cu fabricarea și producția armamentului și echipamentului militar în caz de pericol de război 
nemijlocit și stare de urgență, pe lângă întreprinderile din articolul 8 se vor ocupa și 
întreprinderile nominalizate de către organul federal competent pentru activitățiile de apărare. 

Articolul 12 

Privind întreprinderile cărora a fost emis permisul pentru producerea armamentului și 
echipamentului militar și întreprinderile care au fost nominalizate privind această producție (în 
continuarea textului: întreprinderile care produc armamentului și echipamentului militar) se 
poartă evidența. 

Articolul 13 

Planificarea producției și stabilirea capacității pentru producția armamentului și echipamentului 
militar se efectuează în baza unui program pe termen mijlociu privind dezvoltarea sistemului 
de apărare a Republicii Federative Iugoslavia, planului de producție în condițiile de pericol de 
război nemijlocit, stare de război sau situație de urgență și programul de comercializare 
externă a armamentului și echipamentului militar. 

Extrasele din programul pe termen mediu al sistemului de apărare, planurile anuale pentru 
dotarea armatei iugoslave și planurile de producție în condițiile de stare de război, pericol de 
război nemijlocit și situația de urgență care se referă la unele întreprinderi pentru fabricarea 
armamentului și echipamentului militar, se remit acestor întreprinderi în termen de 30 de zile 
de la data determinării acestor planuri. 

Întreprinderile care produc armament și echipament militar planifică producția și elaborează 
capacitățile în baza unui program din alineatul 2 al acestui articol.  

Articolul 14 

Întreprinderile care produc armament și echipamenti militar sunt obligate să mențină 
capacitățile  pentru producțiea armamentului și echipamentului militar într-o stare de fabricație 
durabilă. 



 
Întreprinderile din alineatul 1 al acestui articol care nu sunt în posibilitatea să întrețină 
capacitățile într-o stare de fabricația trainică, sunt obligate ca, fără amânare, să anunțe privind 
aceasta organul federal competent pentru afacerile de apărare. 

În cazurile din alineatul 2 al acestui articol, organul federal competent pentru afacerile de 
apărare va contracta finanțarea costurilor necesare pentru întreținerea sau aprobarea 
modificării direcției capacității la alte programe de producție militare sau civile sau adoptă 
decizia privind întreruperea producției la aceste capacități. 

Articolul 15 

Întrepriderea care produce armamenti și echipament militar poate efectua modificarea 
activității sau întreruperea realizării activității, să execute modificarea capacității, modificări de 
statut, respectiv modificările formei de organizare sau conecater în baza unui aviz dobândit 
prealabil de la organul federal competent pentru treburile de apărare. 

Articolul 16 

Estimarea sistemului de calitate și controlul calității armamentului și echipamentului militar se 
efectuează de către organul federal competent pentru treburile apărării în modul reglementat 
în conformitate cu legea federală privind standardizarea. 

Organul federal competent pentru treburile apărării poate autoriza întreprinderea sau altă 
persoană juridical să efectueze unele activități din alineatul 1 al acestui articol. 

Articolul 17 

La capacitățile instalate pentru producția armamentului și echipamentului militar, armamentul 
și echipamentul militar fabricat, semifabricatele, seturile, părțile component, materialul de 
reproductive, materiile prime și alte piese  pentru fabricareea armamentului și echipamentului 
militar nu se poate efectua executarea silită.  

Articolul 18 

Întreprinderea căreia i-a fost emisă autorizația pentru fabricarea armamentului și 
echipamentului militar realizează primirea angajaților în baza condițiilor generale de începere 
a raportului de muncă și condițiile speciale în ceea ce privește securitatea oamenilor și 
proprietății stabilite prin actele special ale întreprinderii. 

Articolul 19 

În întreprinderea care realizează  fabricarea armamentului și echipamentului militar se pot 
angaja doar ofițerii profesionali sau subofițerii profesionali ai Armatei Iugoslave.  

Privind angajarea ofițerilor  și subofițerilor profesionali, întreprinderea din alineatul 1 al acestui 
articol încheie un contract cu organul federal competent. 

 

 



 

III COMERCIALIZAREA ARMAMENTULUI ȘI ECHIPAMENTULUI 
MILITAR 

Articolul 20 

Comercializarea externă  a armamentului și echipamentului militar efectuează organul federal  
competent pentru activitățiile de apărare, respectiv întreprinderile publice care efectuează 
activitatea de interes public, înfințate de către Republica Federativă Iugoslavia, în acest 
domeniu. 

Comercializarea externă a armamentului și echipamentului militar se poate efectua și de către 
întreprinderile înregistrate pentru efectuarea comerțului extern. 

Articolul 21 

Comercializarea armamentului și echipamentului militar se realizează în baza unei autorizații 
care se emite pentru fiecare livrare aparte, iar valabilitatea ei este limitată în timp.  

Autorizația din alineatul 1 al acestui articol se emite de către organul federal competent pentru 
treburile apărării. Pe lângă cererea pentru emiterea autorizației remitentul va prezenta și: 

1) datele privind felul, cantitatea și prețul armamentului și echipamentului militar; 

2) datele privind participanții în raportul de comercializare (cumparator, vânzător, intermediari 
și reprezentanți); 

3) datele privind termenii de executare a comercializării; 

4) datele privind modalitatea de plată. 

Comercializarea cu armamentului și echipamentului militar în țară pentru nevoile organelor 
afacerilor interne se poate efectua fără autorizația din alineatul 2 al acestui articol.  

Articolul 22 

Organul federal abilitat pentru afacerile apărării este obligat  ca în termen de 10 zile de la data 
remiterii cererilor să adopte decizia privind emiterea autorizației pentru comercializarea 
armamentului și echipamentului militar, respectiv decizia pentru respingerea cererii. 

Decizia din alineatul 1 al acestui articol este finală. 

Articolul 23 

Privind întreprinderile care efectuează comercializarea armamentului și echipamentului militar 
se poartă o evidență. 

Articolul 24 

Circuitul de plată și afacerile creditare cu străinătatea în domeniul comercializării externe  a 
armamentului și echipamentului militar se efectuează de către banca autorizată nominalizată 
de către Guvernul federal.  



 

Articolul 25 

Armamentul și echipamentul militar se poate comercializa doar dacă a fost fabricat după 
standardul  apărării, respectiv conform documentației tehnice și dacă posedă un certificate 
privind  controlul conformității. 

Excepțional de dispozițiile din alineatul 1 al acestui articol, armamentul și echipamentul militar 
se poate exporta în baza documentației tehnice prevăzute în contractul cu cumpărătorul strain. 

Articolul 26 

Organele federale, respectiv întreprinderile publice din articolul 20 alineatul 2 al acestei legi 
stabilesc planul de comercializare externă a armamentului și echipamentului militar.  

Întreprinderea care efectuează comercializarea, respectiv fabricarea armamentului și 
echipamentului militar va adopta planul de comercializare externă a armamentului și 
echipamentului militar, în conformitate cu  planul din alineatul 1 al acestui articol.  

IV TRANSPORTUL ARMAMENTULUI ȘI ECHIPAMENTULUI 
MILITAR 

Articolul 27 

Transportul armamentului și echipamentului militar pe teritoriul Republicii Federative 
Iugoslavia se poate efectua de către o întreprindere înregistrată pentru efectuarea serviciilor 
de transport public. 

Tranzitul armamentului și echipamentului militar prin teritoriul Republicii Federative Iugoslavia 
se poate efectua,  într-un mod corespunzător,în baza aprobării organului federal competent 
pentru afacerile interne. 

În cursul transportului și tranzitului armamentului și echipamentului militar se vor prelua 
măsurile de siguranță stipulate. 

Transportul armamentului și echipamentului militar pe teritoriul Republicii Federative 
Iugoslavia se realizează cu o escortă armată  asigurată de către expeditor în conformitate cu 
reglementările.  

  V CONTROLUL 

Articolul 28 

Controlul asupra implementării acestei legii se efectuează de către organul federal competent. 

Prin controlul din alineatul 1 al acestui articol se determină  dacă producția, comercializarea și 
transportul  armamentului și echipamentului militar se efectuează în conformitate cu 
dispozițiile acestei legi și a reglementărilor adoptate pentru executarea acestei legi. 

 

 



 

Articolul 29 

Întreprinderea care se ocupă cu producția, comercializarea, respectiv transportul 
armamentului și echipamentului militar, este obligată  ca persoanei autorizate din cadrul 
organului federal competent să faciliteze executarea controlului.  

Articolul 30 

Organul federal competent pentru treburile apărării va confisca autorizația pentru producția 
armamentului și echipamentului militar, respectiv permisul pentru comercializarea  
armamentului și echipamentului militar întreprinderi, dacă stabilește că: 

1) permisul a fost emis  în baza unor date care nu sunt adevărate; 

2) întreprinderea nu își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile acestei legi și 
dispozițiile  reglementărilor adoptate pentru executarea acestei legi, iar în termenul acordat nu 
înlătură neajunsurile detrminate; 

3) nu permite controlul. 

Decizia privind confiscarea autorizației dina lineatul 1 al acestui articol este finală. 

VI DISPOZIŢIILE SANCŢIONATORII 

Articolul 31* 

(nu mai este valabil) 

Articolul 32 

Cine neautorizat utilizează cunoștințele și informațiile la care a ajuns în cursul procesului de 
fabricare, comercializare sau transport al armamentului și echipamentului militar, se 
pedepsesc cu închisoare de la trei luni la trei ani. 

Articolul 33 

Cu amenda în valoare de la 15.000 până la150.000 dinari noi se va pedepsi pentru o 
contravenție comercială întreprinderea, dacă:  

1) nu păstrează și întreține armamentului și echipamentului militar, și prin aceasta provoacă 
dispariția sau deteriorarea a unei cantități mai mari de armament și echipament militar, sau 
dacă privind astfel de dispariție a armamentului și echipamentului militar nu anunță pe organul 
abilitat în termenul determinat (articolul 6); 

2) dacă organului federal abilitat pentru treburile apărării, împreună cu cererea privind 
emiterea autorizației pentru fabricarea, respectiv cererea pentru emiterea autorizației pentru 
comercializarea armamentului și echipamentului militar, prezintă date  false (articolul. 9. și 21); 

3) dacă fără motivare, într-o perioadă îndelungată de timp nu întreține capacitățile într-o stare  
de fabricare durabilă (articolul 14); 



 

4) dacă fără permisul organului federal competent pentru treburile de apărare efectuează 
modificarea activităților, capacitățiilor, modificări de statut, respectiv modificarea formei de 
organizare sau de conectare (Articolul 15); 

5) dacă efectuează transportul armamentului și echipamentului militar pe teritoriul Republicii 
Federative Iugoslavia, dar nu este înregistrat pentru efectuearea  serviciilor de transport public 
sau acest transport îl realizează fără escort armată (Articolul 27. alineatul 1. și 4); 

6) dacă  fără aprobarea organului federal competent pentru treburile de apărare efectuează 
tranzitul  armamentului și echipamentului militar prin teritoriul Republicii Federative Iugoslavia  
(Articolul 27. alineatul 2). 

Pentru actele din alineatul 1. al acestui articol  se va pedepsi pentru contravenție comercială  
și persoana responsabilă  în întreprinderea sau altă persoană juridică cu amenda de la 900 
până la 9.000 dinari noi. 

VII DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

Articolul 34 

Reglementările privind executarea acestei legi se vor adopta în termen de șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Articolul 35 

Întreprinderile care efectuează fabricarea armamentului și echipamentului militar sunt obligate 
să identifice și să estimeze valoarea capitalului de stat în conformitate cu reglementările  prin 
care se determină schimbarea proprietății privind capitalul social. 

La identificarea și estimarea valorii capitalului  din alineatul 1 al acestui articol participă și 
organul federal competent. 

Articolul 36 

La data intrării în vigoare a acestei legii încetează cu activitatea Comunitatea Industriei de 
Armament  și Echipament Militar a Iugoslaviei (în continuarea textului: Comunitatea). 

Arhiva și documentele Comunității va fi preluată de către organul federal. 

Articolul 37 

La data de intrare în vigoare a acestei legi, încetează să fie valabilă: Legea privind producția 
armamentului și echipamentului militar  ("Buletinul Oficial al RFSI ", nr. 30/79); Legea privind 
rapoartele economice și alte raporte în producția și comercializarea  armamentului și 
echipamentului militar  ("Buletinul Oficial al RFSI", nr. 25/79); Legea privind asocierea în  
Comunitatea Industriei de Armament  și Echipament Militar a Iugoslaviei ("Buletinul Oficial al 
RFSI ", nr. 25/79 i 13/87) și articolele 26. și 27. Din legea privind modificarea legilor federale 
prin care sunt determinate amenzile pentru contravențiile comerciale și contravenții  ("Buletinul 
Oficial al RFSI ", nr. 28/96). 



 

Articolul 38 

Prezenta lege intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în  "Buletinul Oficial al RFI". 


