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PRIVIND  EXAMINAREA, SIGILAREA ŞI MARCAREA 
ARMELOR DE FOC ŞI MUNIŢIEI  

 
("Monitorul Oficial RS", nr. 46/95) 

 
 

                            I PREVEDERI GENERALE 
 

Art.  1 
 
Armele de foc, muniţia, elementele muniţiei, dispozitivele precum şi armele de foc refăcute 
şi dispozitivele sunt supuse, înainte de a fi puse în circulaţie, testării, sigilării şi  marcării 
potrivit prezentei legi.  
 

Art. 2 
 
Armă de foc, în sensul prezentei legi,  este:  puşca, pistolul, revolverul – toate tipurile – 
precum şi toate tipurile de dispozitive care sub presiunea gazelor de praf de puşcă  aruncă 
prin ţeavă  glonţ, bilă, alisă sau încărcătură de semnalizare.   
 
Muniţia, în sensul prezetnei legi, este: muniţie complet laborată pentru toate tipurile de 
arme de foc şi dispozitive, precum şi elemente de muniţie (tuburi, capsule, praf de puşcă,  
dopuri, alice şi glonţuri de toate tipurile şi formele ş.a.). 
 
Dispozitive, în sensul prezentei legi, sunt:  toate tipurile de dispozitive la care pentru 
activare se utilizează energia gazelor de praf de puşcă, cum sunt: dispozitive pentru   
fuziunea materiilor solide, pistoale pentru asomare animale, dispozitive pentru prelucrarea  
metalelor prin deformare, pistoalele de semnalizare şi altele asemănătoare (în continuare: 
dispozitive).   
 
Armele de foc şi dispozitivele refăcute, în sensul prezentei legi, sunt: armele de foc şi 
dispozitivele  la care prin refacere sunt înlocuite sau motificate piesele constructive 
esenţiale.  
 

Art.  3 
 
Testării, sigilării şi marcării sunt supuse armele de foc, muniţia, elementele muniţiei şi 
dispozitivele: 
 
1) importate din străinătate, dar despre care este stabilit  că sunt testate, sigilate şi 
marcate  în modalitate şi după procedura  stabilită prin tratat international privind 
instituirea  procedurilor  uniformizate pentru recunoaşterea oficială reciprocă  a marcajelor  
armelor de foc testate; 
 
2) importate din străinătate exclusiv pentru scopuri de cercetare şi judiciare (sudijske) **;  



3) destinate  exclusiv pentru a fi folosite de Armata Iugoslaviei şi Ministerul Afacerilor 
Interne.   
 
4) care se transporta în tranzit peste teritoriul Republicii Serbia;  
 
5)  pentru care,  după reglementările privind protecţia munci,  este prevazuta obligatia de 
eliberare atestat. 
 

Art. 4 
 
Este interzisă circulaţia armelor de foc, muniţiei, elementelor muniţiei, dispozitivelor, 
precum şi a armelor de foc şi dispozitivelor  refăcute care nu sunt atestate, sigilate şi 
marcate în modul prevăzut. 
 

Art.  5 
 
Examinarea, sigilarea şi marcarea armelor de foc, muniţiei, elementelor muniţiei şi 
dispozitivelor se efectuează în vederea verificării conformităţii şi calităţii lor conform 
standardelor, normativelor tehnice şi normelor de calitate.   
 

II EXAMINAREA ARMELOR DE FOC, MUNIŢIEI ŞI 
DISPOZITIVELOR   

 
Art.  6 

 
Prin Examinarea armelor de foc, elementelor muniţiei şi dispozitivelor se verifică 
siguranţa  şi regularitatea funcţionării lor, conformitatea unor piese şi se controlează  
rezistenţa ţevii sub  presiune determinată.  
 

Art.  7 
Examinarea armelor de foc cuprinde controlul armelor înainte şi după tormentare.  
Tormentarea armelor în sensul prezentei legi, este examinarea rezistenţei armelor sub 
presiune  care este cel puţin cu 30 % mai mare decât presiunea atinsă prin utilizarea 
muniţiei stadarde de cea mai puternică încărcătură ,  la care Examinarea se efectuează 
prin percutarea cărtuşelor  tormentate special încărcăte.  
 
În procedura de control a armelor de foc de la alin. 1 al prezentului articol se efectuează 
control visual, dimensional şi funcţionalin. 
 

Art.  8 
 
Examinarea muniţiei se efectuează prin verificarea  eşantioanelor din fiecare serie 
fabricată aparte,   în vederea confirmării conformităţii şi calităţii lor, conform standardelor 
prevăzute.  
 
Muniţia şi elementele muniţiei,  testate în sensul alin. 1 din prezentul articol, sunt supuse 
controlului  in timpul ambalării, în vederea  punerii în circulaţie, respectiv, folosinţă,  în 
deplină  siguranţă. 



 
Art.  9 

 
Examinarea  dispozitivelor cuprinde controlul lor înainte şi după tormerntare, cu excepţia 
dacă  pentru unele tipuri de dispozitive nu este  prevăzut să fie supuse numai unei 
tormentări.   
 

Art.  10 
 
Armele de foc şi dispozitivele, la care  sunt prin refacere înlocuite, respectiv modificate 
piesele lor contructive esenţiale, sunt supuse testării, şi anume:   
 
1) la arme: : ţeava, cutia (capul sau ram), cămaşa, tambur i piese închizător; 
 
2) la dispozitive: ţeava şi piesele de închizător. 
 

Art. 11 
 
Examinarea armelor de foc şi dispozitivelor refăcute,  se efectuează în modul şi după 
procedura  prevăzută pentru examinarea armelor de foc şi dispozitivelor.     
 
III SIGILAREA ŞI MARCAREA ARMELOR DE FOC, MUNIŢIEI 

ŞI DISPOZITIVELOR   
 

Art.  12 
 
Armele de foc,  dispozitivele, armele de foc şi dispozitivele refăcute, pentru care prin 
examinare se stabileşte că întrunesc condiţiile, se sigilează. 
 
Sigilarea armelor de foc şi dispozitivelor, precum şi a armelor de foc şi dispozitivelor 
refăcute, se efectuează astfel  că unele piesele ale armei respective, respectiv 
dispositivelor (ţeava, închizătorul ş.a.), în loc vizibil expus se imprima sigiliul prevăzut.   
 

Art.  13 
 
Pentru armele de foc şi dispositive, armele de foc şi dispozitivele refăcute care sunt 
examinate şi sigilate, se eliberează adeverinţă scrisă privind rezultatele examinării. 
 
În adeverinţă obligator trebuie indicate: tipul armei, respectiv al dispozitivului  examinat şi 
impresiunea sigiliului aplicat si alte însemne prevăzute pentru armele de foc, respectiv 
dispositive, iar pentru armele de foc cu ţeavă neghintuită şi datele privind presiunea  sub 
care este examinată  rezistenţa ţevii.  

Art.  14 
 
Muniţia şi elementele muniţiei,  cu privire la care prin examinare se stabileşte că 
întruneşte condiţiile prevăzute, se marchează.  
 
Marcarea muniţiei şi elementelor muniţiei se efectuează în aşa fel  că în fiecare pachet 
de muniţie de aceiaşi serie cu privire la care prin examinare se stabileşte că întruneşte  



 

condiţiile prevăzute, se pune adeverinţă scrisă privind examinarea  realizată, şi pe fiecare 
pachet se aplică  eticheta prevăzută (banderola). Adeverinţa privind examinarea conţine şi 
un anumit semn pentru tipul de muniţie  şi elementele de muniţie examinate.  

 
Art.  15 

 
Examinarea, sigilarea şi marcarea armelor de foc, muniţiei şi elementelor muniţiei şi 
dispozitivelor se incredinteaza Institutului de examinare, sigilare a armelor de foc de 
mână şi muniţiei din Kragujevac (în  continuare: Institut). 
 
Examinarea armelor de foc, muniţiei, elementelor muniţiei şi dispozitivelor, precum şi a 
armelor  de foc şi dispozitivelor refăcute se efectuează în modul, sub condiţiile şi după 
procedura stabilită prin prezenta lege şi reglementările emise în baza prezentei legi.   
 
Institutul nu poete incredinta actitivităţile de examinare, sigilare şi marcare.  altei 
întreprinderi, respectiv altei persoane juridice.   
 

Art.  16 
 
Daca prin examinarea armelor de foc, muniţiei, elementelor muniţiei şi dispozitivelor, 
precum şi a armelor de foc şi dispozitivelor refăcute şi sigilarea şi marcarea lor,  s-a 
stabilit că întrunesc  condiţiile prevăzute, Institutul va efectua aceasta  în termen de 30 
de zile de la data  primirii bunurilor respective.    

 
Art.  17 

 
Pentru examinarea, sigilarea şi marcarea armelor de foc,  muniţiei, elementelor muniţiei şi 
dispozitivelor se plăteşte  taxa stabilită  de Institut.  
 
Guvernul Republicii Serbia îşi dă acordul pentru  valoarea taxei de la alin. 1 al prezentului 
articol.   

Art.  18 
 
Întreprinderea, respectiv atelierul înregistrat pentru repararea şi refacerea armelor de foc în 
termen de 15 zile de la data  reparaţiei executate,  trimite arma  de foc şi dispozitivul 
respectiv la Institut,  în vederea examinării, respective a sigilării şi marcării. 
 

Art.  19 
 
Ministrul  competent pentru acitivităţile instrustriei şi ministrul  competent pentru afaceri 
interne  vor emite amiabil reglementări prin care se va reglementa mai îndeaproape:  
 
1) modul, condiţiile, procedura şi tipul de examinare  respectiv de control al armelor, 
muniţiei, elementelor de muniţie şi dispozitive,  modul de sigilare, marcare şi controlul 
ambalării;  
 
2) semnele pentru sigilare şi marcare, respectiv sigiliul, forma şi conţinutul adeverinţei şi 
etichetei (banderola). 
 

 
 
 



 

IV SUPRAVEGHEREA ŞI  MĂSURI ADMINISTRATIVE 
 

Art.  20 
 
Ministerul competent pentru activităţi de comerţ efectuează supravegherea asupra aplicări 
prevederilor prezentei legi referitoare la armele de foc, muniţie, elementele muniţiei şi 
dispozitivelor, precum şi a armelor de foc şi dispozitivelor refăcute, prin inspectorul de 
piaţă.   
 

Art.  21 
 
Inspectorul de piaţă interzice cirulaţia armelor de foc, muniţiei, elementelor muniţiei şi 
dispozitivelor precum şi a armelor de foc şi dispozitivelor refăcute, dacă în procedura de 
exercitare supraveghere se stabileşte că nu îndeplinesc condiţiile  prevăzute prin 
prezenta lege şi reglementările speciale cu privire la examinare, sigilare şi marcare, 
pâmă la întrunirea condiţiilor pentru punerea lor în circulaţie.  
 

Art.  22 
 
Ministerul competent pentru activităţi  ale industriei şi ministerul competent pentru afaceri 
interne exercita supravegherea asupra aplicării prevederilor prezentei legi referitoare la 
condiţiile şi modul de sigilare şi marcare a armelor de foc şi dispozitivelor, respective a 
armelor de foc şi dispozitivelor refăcute.  
 

V SANCŢIUNI 
 

Art.  23 
 
Cu amendă de la 10.000 până la 100.000 dinari se va pedepsi pentru delict economic 
întreprinderea sau persoana juridică dacă pune în circulaţie arme de foc, muniţie, 
elemente ale muniţiei sau dispozitive, precum şi arma de foc şi dispozitive refăcute care 
nu sunt în modul prevăzut examinate, sigilate şi marcate (art. 4). 
 
Pentru delictul economic de la alin. 1 din prezentul articol se va pedepsi şi persoana 
responsabilă în întreprindere sau la altă persoană juridică cu amendă 1.500 până la 10.000 
dinari. 
 
Pe lângă  pedeapsa pentru delict economic de la alin. 1 din prezentul articol, se va 
pronunţa şi măsura de protecţie - interzicerea desfăşurării activităţii de circulaţie a armelor 
de foc, muniţiei şi dispozitivelor, respectiv a  armelor de foc şi dispozitivelor refăcute, pe 
durata de la şase luni până la trei ani, şi măsura de protecţie - ridicarea armei de foc, 
muniţiei şi dispozitivului, respectiv armei de foc şi dispozitivului refăcut  care prezintă 
obiectul delictului economic.  
 

Art.  24 
 
Cu amendă de la 5.000 până 50.000 dinari se va pedepsi pentru delict economic Institutul 
din art. 15 al prezentei legi, dacă:  
 
1) examinarea, sigilarea şi marcarea armelor de foc, muniţiei, elementelor muniţiei şi 
dispozitivelor nu  execută în conformitate cu legea şi reglementările emise în baza 
prezentei legi (art. 15 alin. 2); 
 



 

2) activităţile determinate de examinare, sigilare  şi marcare a armelor de foc, muniţiei şi 
elementelor muniţiei şi dispozitivelor  încredinţează altei persoane juridice (art. 15 alin. 3); 
 
3) examinarea armelor de foc, muniţiei, elementelor de muniţie, dispozitivelor, precum şi a 
armelor de foc şi dispozitivelor refăcute  şi sigilarea şi marcarea lor, când se stabileşte că 
întrunesc condiţiile prevăzute,  nu efectuează în 30 de zile de la predare (art. 16); 
 
4) nu respectă  taxele stabilite  (art. 17). 
 
Pentru delict economic de la alin. 1 pct.  1), 2) şi 4) din prezentul articol se va pedepsi  şi 
persoana responsabilă  din Institut cu amendă de la  1.000 până la 3.000 dinari. 
 

Art.  25 
 
Cu amendă  de la 10.000 până la 100.000 dinari se va pedepsi pentru delict economic 
întgreprinderea sau persoana juridică dacă armele şi dispozitivele refăcute nu le trimite la 
Institut spre examinareşi sigilare, respective nu le trimikte în termenul prevăzut (art.18). 
 
Pentru delict economic de la alin. 1  din prezentul articol se va pedepsi şi persoana 
responsabilă din întrepridndere sau altă persoană juridică, cu amendă  de la  1.500 până 
la 10.000 dinari. 
 
Pe lângă pedeapsa pentru delict economic din alin. 1  al prezentului articol, pe lângă 
amendă, se va pronunţa şi măsura de protecţie interzicerea  exercitării activităţii privind 
circulaţia armelor de foc,  muniţiei şi dispozitivelor, respective armelor de foc şi 
dispozitivelor refăcute, pe durata de la şase luni până la trei ani. 
 

Art.  26 
 
Cu amendă de la  500 până la 5.000 dinari se va pedepsi pentru contraveţie 
întreprinzătorul, dacă:   
 
1) pune în circulaţie arme, muniţie şi elementele muniţiei sau dispozitive, precum şi arme de 
foc şi dispositive refăcute care nu sunt în mod regular examinate, sigilate şi marcate (alin. 
4);  
 
2) armele de foc şi dispozitivele refăcute se trimit la Institut spre examinare şi sigilare  
respectiv nu se trimit în termenul  prevăzut (art. 18).  
 
Pe lângă pedeapsa pentru contravenţie din alin.  1 pct. 1) şi 2) din prezentul articol, pe 
lângă amendă, va pronunţa şi măsura de protecţie interzicerea desfăşurării activităţii de 
circulaţie a armelor de foc, muniţiei şi dispozitivelor, respectiv a armelor şi dispozitivelor 
refăcute, pe durata dela şase luni  până la trei ani şi măsura de protecţie - ridicarea 
armelor, muniţiei şi dispozitivelor respectiv armelor de foc şi  dispositivelor refăcute   
prezentand obiectul contravenţiei. 

 
Art.  27 

 
Cu amendă de la 500 până la 1.000 dinari se va pedepsi  pentru contravenţie cetăţeanul 
care procedează contrar prevederilor articolului 4 din prezenta lege.   
 
Pentru contravenţia din alin.  1 al prezentului articol, pe lângă amendă se va pronunţa şi 
măsura de  protecţie  - rdicarea armelor de foc, muniţiei şi elementelor muniţiei şi 



 

dispozitivelor, respective armelor de foc şi dispozitivelor refăcute,  prezintand obiectul al 
contravenţiei.  
 

VI PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE   
 

Art.  28 
 
Până la emiterea reglementărilor  de la alin 10 din prezenta  lege , se vor aplica prevederile 
Regulamentului privind procedura de examinare şi sigilare respectiv marcarea armelor de 
foc de mână, muniţiei şi aparatelor manual (Monitorul oficial SRS nr. 15/73),  care nu sunt 
în contradicţie cu prezenta lege.   
 

Art.  29 
 
La data intrării în vigaore a prezentei legi se abroga Legea privind examinarea, sigilarea şi 
marcarea armelor de foc de mână şi muniţiei (Monitorul oficial SRS, nr. 22/73).   
 

Art.  30 
 
Prezenta lege intră în vigoare a opta zi de la data publicării în Monitorul oficial al 
Republicii Serbia.  
 


