
Monitorul Oficial al Republicii Macedonia( Jurnalul Oficial al Republicii Macedonia)  nr. 142 din 27.10.2010 

 

20101422878 

 

COMISIA LEGISLATIVO-JURIDICĂ A PARLAMENTULUI  REPUBLICII 

MACEDONIA 

 

În conformitate cu articolul 22 din Legea privind amendamentele și completările la Legea  

armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.72 / 2010), Comisia legislativo-juridică a 

adoptat în cadrul sesiunii din 19 octombrie 2010, textul revizuit al Legii armelor. 

Textul revizuit al Legii armelor include: Legea armelor ("Monitorul Oficialal Republicii 

Macedonia" nr. 7 / 05). Legea privind amendamentele și completările la Legea armelor ("Monitorul 

Oficial al Republicii Macedonia" nr.47 / 06), Legea privind amendamentele și completările la Legea 

armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.42 / 07), Legea privind amendamentele și 

completările la Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr. 86 / 08) și Legea 

privind amendamentele și completările la Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" 

nr.72 / 10), în care se indică data intrării în vigoare și punerea în aplicare. 

 

Nr. 10-4024/10   Președintele 

25  octombrie 2010   Comisiei legislativo-juridice 

Skopje                                                                                                                                                                  a Parlamentului Republicii Macedonia, 

    Blagorodna Dulić, ss 

 

 

LEGEA ARMELOR 

 

(TEXT REVIZUIT) 

 

I.  DISPOZIȚII GENERALE 

 

Prezenta lege reglementează condițiile pentru achiziționarea, deținerea, portul, păstrarea, 

producția, repararea, dezactivarea, traficul, transportul și transferul de arme și muniții peste granița de 

stat.. 

Dispozițiile prezentei legi nu se aplică armelor și echipamentelor militare, și nici armelor și 

munițiilor destinate Ministerului Apărării, Armatei Republicii Macedonia, Ministerul Afacerilor Interne, 

instituțiilor corecționale și altor organe de stat și persoanelor juridice care sunt stabilite prin reglementări 

speciale.  

 

Articolul 2. 

"Arme", în sensul prezentei legi, reprezintă orice obiect sau instrument, realizat cu scopul ca sub 

presiunea gazelor produse cu prilejul arderii materiilor explozive, a gazelor sub presiune sau altă 

potențială energie, să expulzeze un proiectil sub formă de proiectil individual, snop de alice, gaze, lichide, 

săgeți sau alte componente care produc leziuni care pun în pericol sănătatea și viața persoanelor și orice 

alt obiect a cărui destinație principală este atac asupra integrității fizice a persoanelor; 

În conformitate cu paragraful 1 din prezentul articol arme sunt considerate: 

1) arme de foc; 

2) arme de colecție; 

3) arme de auto-apărare; 

4) arme pneumatice; 

5) arme cu gaz; 
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6) arme explozive; 

7) arme cu coarde; 

8) arme reci; 

9) arme pentru semnalizare luminoasă și sonoră și 

10) arme paralizante cu șoc electric. 

Dispozițiile prezentei legi privind achizițiile publice, deținerea și manipularea de arme și muniții, 

se aplică în mod corespunzător și la principalele componente ale armelor de foc și muniţia de luptă  pentru 

arme de foc, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;  

Arme, în sensul prezentei legi, sunt considerate: 

1) arme decorative; 

2) imitații de arme; 

3) arme care au devenit inapte pentru utilizare; 

4) arme antice; 

5) replica arme antice; 

6) arma industrială si 

7) harpoane pentru pescuit. 

                                                            Articolul 3. 

 

Termenii utilizați în prezenta lege au următoarele semnificații: 

"Armă de foc" toate tipurile de puști, pistoale și revolvere și alte dispozitive, care, sub 

presiunea gazelor de pulbere, ejectează prin țeavă proiectile balistice sub formă de proiectil individual 

sau snop de alice; 

"Armă de foc scurtă" este arma de foc cu lungimea țevii de 30 cm sau a cărei lungime totală 

nu depășește 60 cm; 

"Armă de foc lungă" este arma cu țeava de peste 30 cm sau a cărei lungime totală 

   depășește 60 cm; 

"Armă de foc automată" este arma care după fiecare foc se descarcă și încarcă automat și  care 

printr-o singură apăsare pe trăgaci declanșează mai multe sau toate gloanțele din încărcător; 

"Armă de foc semiautomată" este arma de foc care, după fiecare foc se încarcă și descarcă 

automat și care poate trage doar u singur foc, cu o singură apăsare a trăgaciului; 

"Armă cu repetiție" este arma de foc care, după o tragere se încarcă și descarcă manual, prin 

așezarea glonțului în țeavă, traprovenit din dispozitvul de depozitare cu ajutorul unui mecanism; 

"Armă cu un foc" este arma care nu posedă dispozitiv de depozitare a muniției și care înainte de 

fiecare foc se încarcă manual așezând glonțul în spațiul corespunzător special amenajat  în acest scop, la 

capătul țevii; 

"Arma pneumatică" sunt considerate toate tipurile de puști, pistoale, revolvere și alte 

dispozitive, care, sub presiunea aerului comprimat sau alt gaz comprimat expulzează prin țeavă  

proiectile de diferite forme; 

"Arme cu gaze" sunt considerate toate tipurile de pistoale, revolvere și alte dispozitive care 

sub presiunea gazelor propulsoare sau a altor gaze similare dispersează sau expulzează muniție, gaze 

iritante cu efecte pe termen scurt asupra sănătății umane; 

Arme cu gaze, conform dispozițiilor prezentei legi, nu sunt considerate dispozitivele care 

dispersează sau expulzează gaze iritante cu efecte pe termen scurt asupra sănătății umane, și care sunt 

destinate exclusiv pentru auto-apărare; 

"Armele de semnalizare sonoră și luminoasă" toate tipurile de pistoale, revolvere și alte 

dispozitive care sub presiunea gazelor de praf de pușcă sau alte gaze similare, expulzează un 

proiectil luminous sau produc semnale sonore; 
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"Arme explozive" sunt toate tipurile de bombe, mine, grenade și alte dispozitive care conțin 

explozibili sau dispozitive incendiare care sub acțiunea acțiunilor externe sau interne 

(greutate, impact, frecare, reacție chimică, energie electrică și alte acțiuni similare) provoacă eliberarea 

și crearea de energie și de explozie. 

Arme explozive, conform acestei legi, sunt considerate și părți ale dispozitivelor explozive, 

focoase și alte elemente, care sunt în mod evident pregătite pentru fabricarea dispozitivelor explozive; 

"Arme cu corzi" arcul, arbaleta și alte dispozitive, care, sub presiunea corzilor încordate 

propulsează o săgeată sau alt proiectil; 

"Arme reci" sunt toate obiectele concepute pentru atac sau vătămarea corporală, prin folosirea forței 

fizice a atacatorului, și obiectele destinate  mutilării atunci când sunt purtate în adunările publice, în 

baruri și locuri similare; 

"Arme paralizante cu șoc electric" sunt dispozitive concepute pentru atac sau apărare, care, acționate 

de electricitate sau de înaltă tensiune, provoacă șocuri electrice, care imobilizează persoanele împotriva 

cărora este utilizat dispozitivul; 

"Arme pentru aplicații industriale", sunt armele destinate utilizării în scopuri industriale sau 

tehnice, cu condiția ca acestea să poată fi utilizate exclusiv în acest scop; 

"Arme de vânătoare" sunt armele de foc din categoriile B și C, cu care este permisă  

vânătoarea în conformitate cu reglementările privind vânătoarea; 

"Arme sportive" sunt armele de foc din categoriile B și C, pistoale pneumatice și arme 

cu corzi, care în conformitate cu reglementările speciale sunt folosite în discipline sportive;  

Arme de colecție (trofee) " sunt armele originale din categoria B și C, care sunt 

fabricate în perioada 1898-1945 și provin din evenimente istorice semnificative; 

"Armele de auto-apărare" sunt arme cu un foc, semiautomate sau cu repetiție din categoriile B și 

C, cu un calibru mai mare de 5,6 milimetri, care servește pentru a proteja viața proprietarilor de arme 

și securitatea persoanelor și a bunurilor; 

" Arme antice " sunt armele reci și armele de foc, care folosesc pulbere neagră, 

fabricate înainte de 1898 și care au valoare istorică, antică, de muzeu sau artistică, dar care nu mai sunt 

în uz și care dețin un certificat eliberat de către instituția Muzeul Național al Macedoniei- Skopje; 

"Replica de arme antice" este o copie a armelor antice (arme de foc scurte sau lungi), care se 

încarcă cu pulbere neagră prin orificiul țevii și se aprinde fitilul, cu cremene sau capsă;  

"Principalele componente ale armelor de foc" sunt considerate mecanisme de blocare (cu 

închizător), spațiu pentru gloanțe și toate tipurile de țevi ale armelor de foc; 

"Echipamente speciale pentru armele de foc" sunt considerate toate mecanismele care sunt 

fabricate și destinate completării modelului de bază al armelor, cu excepția sistemului optic de ochire; 

"Sistem optic de ochire" sunt echipamente speciale pentru armele folosite la vânătoare sau 

pentru arme sportive utilizate la vânătoare sau tir, fiind achiziționate de către persoane fizice care sunt 

membrii activi ai asociațiilor de vânătoare sau de tir; 

"Arme decorative" sunt obiectele fabricate în scop decorativ și care nu pot fi folosite ca arme 

de foc; 

"Armele permanent dezactivate" sunt armele de foc din categoriile B, C și D, care și-au 

pierdut caracteristicile armelor, prin aplicarea unei proceduri tehnice asupra uneia dintre componentele 

principale ale armelor de foc, ulterior căreia componenta nu mai poate fi înlăturată, înlocuită sau 

remodelată, ca atare arma devine permanent inutilizabilă; 

"Armele temporar dezactivate” sunt armele de foc din categoriile B, C și D, care prin aplicarea 

unei proceduri tehnice asupra uneia dintre componentele principale ale armelor de foc, ulterior căreia 

arma devine temporar inutilizabilă; 

" Imitații de arme " sunt obiectele care după aspectul exterior seamănă cu armele, dar care nu 

pot fi utilizate ca arme de foc; 
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"Muniție" sunt toate tipurile de gloanțe, cartușe și proiectile destinate pentru încărcarea și 

funcționarea armelor; 

"Muniție de luptă" sunt toate tipurile de gloanțe încărcate cu proiectile care au puterea de a 

ucide; 

"Muniție cu proiectil antiglonț penetrantă" este muniția pentru uz militar a cărui proiectil 

conține un nucleu solid, cu putere mare de penetrare; 

"Muniție cu proiectile explozive" este muniția pentru uz militar a căror proiectile au un 

conținut explozibil; 

"Muniție cu proiectile incendiare" este  muniția pentru uz militar, a cărei proiectile conțin o 

componentă chimică inflamabilă; 

"Muniție tranchilizantă" este muniția destinată acțiuni umane a cărei proiectil conține un compus 

chimic care tranchilizează și inactivează  temporar; 

"Muniție de marcaj" este muniția destinată uzului militar, a cărei proiectil conține un compus 

chimic care indică traiectoria proiectilelor; 

"Muniție pentru arme de gaz", este muniție care conține o componentă chimică cu gaze 

iritante care are efect asupra sănătății umane pe termen scurt și 

"Adaptori" sunt dispozitive destinate utilizării în vânătoare sau tir sportiv, care se introduc în 

țeava armei cu scopul modificării tipului de calibru și al armei, modificându-se astfel categoria  din 

care fac parte armele, în conformitate cu dipozițiile prezentei legi. 

 

II. ACHIZIȚIONAREA ȘI POSEDAREA DE 

ARME ȘI MUNIȚIE 

 

                                                                 Articolul 4. 

 

Armele, în sensul prezentei legi, se clasifică în următoarele categorii: 

Categoria A - arme a căror achiziție este interzisă; 

1) rachete militare explozive și sisteme de lansare; 

2) armele de foc automate; 

3) armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect; 

4) muniție cu proiectile penetrante vestă antiglonț, muniție cu proiectile explozive sau        

proiectile incendiare și proiectilele pentru astfel de muniții; 

5) muniție pentru pistoale și revolvere cu proiectile cu efect expansiv și proiectile pentru această 

muniție, cu excepția muniției folosite pentru vânătoare sau arme sportive; 

6) arme de foc cu amortizor integrat; 

7) arme de foc cu țeavă ghintuită de calibru 12,7 mm; 

8) arme explozive și componente ale acestora; 

9) arme cu gaz și muniție pentru armele cu gaz; 

10) echipamente speciale pentru arme de foc; 

11) arme paralizante cu șoc electric şi 

12) muniție de marcaj. 

Arme de foc interzise, în sensul paragrafului 2 al prezentului articol nu sunt considerate armele de 

vânătoare și sportive dotate cu sistem de ochire optic. 

Categoria B -Arme care pot fi achiziționate pe baza autorizației; 

1) arme de foc scurte semiautomate sau cu repetiție; 

2) arme de foc scurte cu un singur foc cu aprindere centrală; 

3) arme de foc scurte cu un singur foc cu aprindere laterală cu o lungime totală sub 

28 cm; 
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4) arme de foc lungi semiautomate cu magazie și spațiu pentru muniție cu capacitate de peste trei gloanțe; 

5) arme de foc lungi semiautomate cu magazie și spațiu pentru muniție cu capacitate de până la trei 

gloanțe și al căror încărcător se modifică, respectiv arma poate fi transformată, folosind instrumente 

obișnuite, după care capacitatea magaziei și spațiului pentru muniție poate fi mai mare de trei gloanțe; 

6) arme de foc lungi cu repetiție și semiautomate de țevi lise cu lungime de maxim  

60 cm și 

7) armele de foc lungi semiautomate pentru uz civil care seamănă cu 

armele de foc automate; 

Categoria C- arme care pot fi achiziționate pe baza unei aprobări acordate în temeiul unor 

circumstanțe atenuante: 

1) armele de foc lungi cu repetiție, care nu sunt cuprinse la punctul 6 din categoria B; 

2) arme de foc lungi cu un foc cu țevi ghintuite; 

3) armele de foc lungi semiautomate, care nu au fost cuprinse la punctul 4,5,6 și 7 

categoria B; 

4) arme de foc scurte cu un foc cu aprindere laterală și lungime totală mai mare sau egală cu   

28 cm; 

5) arme de foc lungi cu un foc cu țevi lise și 

6) adaptori (branț). 

Categoria D - arme care necesită declararea și pentru care se eliberarează o dovadă; 

1) arme pneumatice; 

2) arme cu coarde; 

3) arme reci și 

4) arme pentru semnalizare sonoră și luminoasă. 

 

Articolul 5. 

 

Armele și muniția pot fi achiziționate doar pe baza autorizaţiei emie de Ministerul Afacerilor 

Interne, în conformitate cu clasificarea armelor de la articolul 4 al prezentei legi, cu excepția cazurilor 

în care legea prevede altfel. 

 

                                                                                  Articolul 6. 

 

Ministrul afacerilor interne stabilește detaliat tipurile de arme care pot fi achiziționate pe baza 

autorizaţiei și semnificația anumitor tipuri de arme din categoria A și D, în funcție de categoriile de arme  

menționate la articolul 4 al prezentei legi. 

                Articolul 7. 

 

Armele din categoria B și C ale prezentei legi pot fi achiziționate pe baza autorizaţiei 

Ministerului Afacerilor Interne, în funcție de domiciliul persoanei sau adresa de rezidență a străinilor 

în Republica Macedonia, respectiv în funcție de sediul persoanei juridice, solicitant (denumită în 

continuare: autoritatea competentă). 

Principalele componente ale armelor pot fi achiziționate pe baza autorizaţiei sau a unui certificat 

de înregistrare a armelor din categoria D în funcție de tipul de arme pentru care a fost eliberat permisul de 

armă sau a unui certificat de înregistrare a armelor din categoria D. 

         Muniția pentru arme de foc cu țevi ghintuite poate fi achiziționată pe baza autorizaţiei pentru 

achiziționarea de muniție, sau pe baza certificatului de înregistrare a armelor de foc din categoria D emis 

pentru aceste arme.  
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Muniția pentru arme cu țevi lise poate fi achiziționată pe baza autorizației emise pentru aceste 

arme. 

Autorizaţia pentru achiziționarea de arme, Autorizaţia pentru achiziționarea de componente 

pentru arme și Autorizaţia pentru achiziționarea de muniție este valabilă timp de șase luni de la data 

emiterii autorizaţiei. 

Persoana fizică poate achiziționa și poseda muniție pentru arme de foc cu țevi ghintuite în 

cantitate maximă de 200 de gloanțe pe an calendaristic, cu excepția cazului în care se face dovada că 

există motive întemeiate pentru achiziționarea și deținerea unor cantități mai mari de muniție față de 

cele permise în cursul unui an calendaristic, respectiv dacă face dovada că participa la vânătoare, tir 

sau activități similare. 

Persoana fizică poate să achiziționeze și să posede muniție pentru arme cu țevi lise și arme 

pneumatice fără limitarea cantității de muniție. 

Persoanele juridice înregistrate pentru efectuarea activităților de pază și securitate a 

persoanelor și a bunurilor, sau efectuează activitățile de pază și securitate a persoanelor și a bunurilor 

pentru propriile necesități pot achiziționa arme în baza autorizaţiei pentru protecția persoanelor și a 

bunurilor, sau pentru efectuarea activităților de protecție a persoanelor și a bunurilor. 

Autorizaţia pentru achiziționarea de arme de vânătoare și sport poate fi eliberată și asociațiilor 

de vânătoare și tir, precum și persoanelor juridice - gestionarii faunei sălbatice în zonele de vânătoare. 

Autorizaţia pentru achiziționarea armelor de foc sau a armelor pneumatice cu muniție care 

conține substanțe tranchilizante care cauzează incapacitate temporară a animalelor poate fi eliberată și 

instituțiilor științifice, autorităților de stat și altor entități juridice în scopul cercetării științifice și a 

colectării de date științifice privind speciile de animale, protecția animalelor, ca și în alte situații 

rezonabile, care se încadrează în activitățile lor curente care vizează protecția mediului. 

 

Articolul 9. 

 

Autorizaţia pentru achiziționarea de arme pentru persoane fizice se eliberează pe baza 

cererilor scrise depuse anterior pentru obținerea autorizaţiei de achiziționarea de arme, în cazul în 

care persoana fizică îndeplinește următoarele cerințe: 

1) a împlinit vârsta de 18 ani; 

2) nu i s-a retras sau limitat capacitatea de muncă; 

3) este apt din punct de vedere medical să deţină și poarte arme; 

4) nu constituie un pericol pentru ordinea publică; 

5) are un motiv justificat pentru achiziționarea de arme; 

6) dispune de cunoștințele tehnice necesare pentru folosirea, păstrarea şi întreținerea 

corespunzătoare a armelor și cunoaște reglementările privind armele și 

7) are domiciliul pe teritoriul Republicii Macedonia, iar în cazul străinilor domiciliul stabil pe 

teritoriul Republicii Macedonia, cu excepția cazului în care acordurile internaționale ratificate nu  

prevăd altfel. 

Autorizația pentru achiziționarea armelor din categoria C se eliberează persoanei fizice care pe 

lângă condițiile menționate la paragraful 1 punctul 1) 2) 3) 4) 6) și 7) din prezentul articol, este 

membru activ al unei asociații de vânătoare sau de tir și deține dovada promovării examenului de 

vânătoare, respectiv dovada că este un membru activ al unei societăți de tir. 
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Articolul 10. 

 

Dovada eliberată de către centrul de asistență socială, pe baza unei decizii judecătorești este 

prezentată de persoana fizică pentru a confirma că nu i s-a retras sau limitat capacitatea de muncă în 

conformitate cu articolul 9, paragraful 1, punctul 2) din prezenta lege. 

Dovada menționată la paragraful 1 din prezentul articol nu poate fi mai veche de un an. 

 

Articolul 11. 

 

Faptul că o persoană este aptă din punct de vedere medical pentru deținere şi port de arme în 

conformitate cu articolul 9, paragraful 1, punctual 3) din prezentul articol se stabilește prin examen 

medical și certificat medical. 

Certificatul medical menționat la paragraful 1 din prezentul articol nu poate fi mai vechi de un an.  

Costurile aferente examenului medical sunt suportate de persoana fizică. 

Ministrul sănătății, în acord cu ministrul afacerilor interne va prescrie tipurile și modalitatea de 

efectuare a examenelor medicale pentru a stabili dacă o persoană este aptă din punct de vedere medical 

pentru deținere şi port de arme, lista maladiilor și a condițiilor de sănătate, care fac o persoană 

incapabilă de deținere şi port de arme, precum și modalitatea și procedura de eliberare a certificatelor 

medicale. 

Examinarea medicală a persoanelor fizice cu scopul de a se stabili dacă sunt apte din punct de 

vedere medical pentru deținere şi port de arme, se efectuează de către instituțiile medicale desemnate 

de ministrul sănătății, în acord cu ministrul afacerilor interne. 

 

Articolul 12. 

 

Se consideră că prezintă un pericol pentru ordinea publică în conformitate cu articolul 9, 

paragraful 1, punctul 4) al prezentei legi cazurile în care: 

- o persoană fizică este condamnată definitiv pentru o infracțiune săvârșită cu premeditare, 

care este urmărită penal din oficiu. 

- o persoană fizică este condamnată definitiv pentru o infracțiune împotriva ordinii și liniștii 

publice, cu elemente de violență și 

- există și alte situații care indică faptul că arma poate fi utilizată în mod abuziv, mai ales 

atunci când persoana este înregistrată în evidențele autorităților relevante pentru consumul frecvent și 

excesiv de alcool sau utilizarea de substanțe narcotice și substanțe psihotrope; perturbare gravă a 

relațiilor de familie, în instituții de învățământ sau la locul de muncă șamd. 

În cazul în care împotriva acestei persoane fizice este pe rol o procedură pentru infracțiune sau 

una dintre contravențiile menționate la paragraful 1 paragraful 1 și 2 din prezentul articol,  iar persoana 

îndeplinește celelalte condiții pentru acordarea autorizației pentru achiziționarea de arme, autoritatea 

competentă suspendă procedura de eliberare a autorizației până la pronunțarea deciziei definitive în 

procedura penală, respectiv contravențională. 

Persoana fizică are un motiv legitim pentru obținerea de arme în conformitate cu articolul 9, 

paragraful 1, punctul 5) al prezentei legi, în cazul în care se dovedește că există motive întemeiate 

pentru deţinerea de arme, mai ales în cazul în care siguranța sa personală, siguranța familiei sau a 

proprietății sale este grav pusă în pericol, motiv pentru care este nevoie de deţinerea unei arme  pentru 

protecția și siguranța acestora, sau în cazul în care funcțiile și sarcinile îndeplinite la locul de muncă 

sunt de așa natură încât pot reprezenta un pericol pentru viața sau proprietatea sa. 

În plus față de motivele prezentate la paragraful 1 din prezentul articol se consideră că 

persoana fizică a făcut dovada unui motiv legitim să dețină arme de foc în cazul în care: 
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- este membru activ al unei asociații de vânătoare sau de tir și deține dovada promovării 

examenului de vânătoare, respectiv dovada că este membru activ al unei societăți de tir, 

- colecționează arme de colecție, respectiv este colecționar, 

- s-a luat o hotărâre judecătorească definitivă privind moștenirea armelor, 

- i s-a acordat o distincție sub formă de arme, pentru realizările în competițiile oficiale de 

vânătoare sau tir sportiv sau 

- i s-au înmânat arme de către autorităţile de stat, organizațiile internaționale sau autoritățile de 

stat ale altor țări. 

Articolul 14. 

 

Verificarea cunoștințelor tehnice pentru folosirea, păstrarea şi întreținerea corespunzătoare a 

armelor și cunoașterea reglementărilor privind armele (articolul 9, paragraful 1, punctul 6) se  realizează 

prin promovarea unui examen în fața comisiei formate de ministrul Afacerilor Interne 

Examenul de certificare constă în partea teoretică și practică. 

Partea teoretică a examenului stabilește deținerea de cunoștințe despre: 

- reglementări din domeniul deținerii, portului şi păstrarii armelor și munițiilor și reglementări privind 

dreptul la folosirea armelor, 

- arme și muniții și 

- acordarea primului ajutor.  

Partea practică a examenului conține: 

- verificarea cunoștințelor de manipulare în condiții de siguranță a armelor și muniției şi 

- tragerea la țintă și evaluarea tragerii la țintă. 

Pregătirea practică privind manipularea armelor de către persoane fizice care au solicitat 

autorizație pentru achiziționarea de arme este efectuată de către o persoană juridică autorizată pentru 

care aceasta este obligată să emită un certificat special. 

Pregătirea practică prevăzută la paragraful 5 din prezentul articol, este efectuată de lectori și 

instructori care au studii superioare și instructori asistenți care au absolvit cel puțin  studii medii. 

Instructorii și instructorii asistenți de la punctul 6 din prezentul articol trebuie să îndeplinească 

condițiile prevăzute la articolul 9, paragraful 1, punctele 1) 2) 3) 4) 6) și 7) din prezenta lege. 

Autorizația menționată la paragraful 5 din prezentul articol se eliberează de către autoritatea 

competentă persoanei juridice care a primit aprobarea pentru înființarea poligoanelor civile de tragere. 

Ministrul Afacerilor Interne va emite reglementări suplimentare cu privire la cerințele tehnice 

și de siguranță minime pe care trebuie să le îndeplinească obiectele pentru instruirea practică în 

manipularea armelor din proprietatea persoanelor juridice menționate la paragraful 5 din prezentul 

articol. 

Costurile de formare practică și efectuarea examenului sunt suportate de către persoana care a 

depus cererea de obținere a autorizației pentru achiziționarea de arme. 

 Prevederile paragrafului 5 din prezentul articol nu se aplică membrilor forțelor armate, poliției, 

serviciilor de asigurare a securității penitenciarelor și altor funcționari de stat care prin reglementări 

speciale sunt autorizați să poarte aceste tipuri de arme. 

 Ministrul Afacerilor Interne adoptă programul de formare pentru folosirea, păstrarea și 

întreținerea adecvată a armelor și procedura de desfășurare a examenului practic de verificare a 

cunoștințelor tehnice pentru folosirea corespunzătoare a armelor și cunoașterea reglementărilor privind 

armele. 
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Articolul 15. 

 Dovada deținerii cunoștințelor tehnice pentru folosirea corespunzătoare a armelor și a 

cunoașterii reglementărilor privind armele o reprezintă permisul valabil pentru tipul de arme în cauză. 

 Excepție de la paragraful 1 din prezentul articol este cazul în care dovada cunoștințelor tehnice 

privind folosirea corectă a armelor și a cunoașterii reglementărilor privind armele este demonstrată cu 

permisul de armă, care a fost anulat în conformitate cu articolul 41, paragraful 1, punctul 5) din 

prezenta lege. 

 Membrii ai forțelor armate, poliției, serviciului de securitate al penitenciarelor 

 și alți funcționari ai organelor de stat autorizați prin reglementări speciale să poarte arme, fac dovada 

îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 9, paragraful 1, punctul 2), 3) și 6) din prezenta lege prin 

prezentarea autorizației eliberate de către autoritatea de stat corespunzătoare privind autorizarea de port 

arme. 

 Persoanele care asigură securitatea persoanelor și a bunurilor fac dovada îndeplinirii cerințelor de 

la articolul 9, paragraful 1, punctul 3) și 6) din prezenta lege cu licența pentru efectuarea serviciilor de 

securitate a persoanelor și a bunurilor. 

 

Articolul 16. 

 

Autorizaţia pentru achiziționarea de arme se eliberează persoanei juridice pe baza cererii 

scrise depuse anterior de obținere a autorizaţiei pentru achiziționarea de arme, în cazul în care 

persoana juridică: 

1) are motive întemeiate pentru achiziționarea de arme pentru a asigura securitatea persoanelor 

și a bunurilor și 

2) deține un spațiu pentru depozitarea şi păstrarea în condiții de siguranță a armelor. 

Persoanele juridice care achiziționează arme pentru protecția persoanelor și a bunurilor, sau 

desfășoară activități de asigurare a protecției persoanelor și bunurilor, pe lângă condițiile prevăzute la 

paragraful 1 din prezentul articol, trebuie să dispună de angajați care au semnat un contract de muncă 

pe perioadă nedeterminată cu acea persoană juridică și care îndeplinesc condițiile menționate la 

articolul 9. paragraful 1, punctul 4) și 6) din prezenta lege. 

 

                                                          Articolul 17 . 

 

Împotriva deciziei de respingere a cererii de eliberare a autorizației pentru achiziționarea de 

arme, solicitantul poate face apel la comisia relevantă a Guvernului Republicii Macedonia (denumită 

în continuare Comisia) în termen de 15 zile de la primirea deciziei. 

 

      Articolul 18. 

 

 Persoana fizică sau juridică căreia i s-a emis autorizația pentru achiziționarea de arme are 

obligația ca în termen de opt zile de la data achiziționării de arme să solicite înregistrarea și eliberarea 

permisului de armă, pentru persoana fizică, respectiv autorizaţia de a deţine arme pentru persoana 

juridică, la autoritatea competentă. 

 Societățile comerciale care fac comerț cu arme au obligația ca în termen de cinci zile de la 

achiziționarea armelor să notifice la autoritatea competentă informațiile privind persoana fizică sau  

juridică care a achiziționat arme și informații privind armele pentru efectuarea testului de tragere. 
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Articolul 18-a 

Testele de tragere menționate la articolul 18, paragraful 2, 35 paragraful 3 și 86, paragraful 3 

din prezenta lege sunt efectuate de Comisiile autorității competente. 

Ministrul Afacerilor Interne adoptă normele legale privind componența comisiei menționate 

la paragraful 1 din prezentul articol, modul de desfășurare al testelor de tragere, precum și cu privire 

la păstrarea cartușelor de la armele cu care s-au făcut testele de tragere. 

 

Articolul 19. 

 

Pentru armele care au fost achiziționate pe baza autorizației, persoanei fizice se emite un permis 

de armă, iar persoanei juridice o autorizație de deținere de arme de foc. 

Pentru aceleași arme de vânătoare sau sportive pot fi eliberate permis de arme pentru maxim trei 

persoane  (co-beneficiari de arme), care sunt membri ai aceleiași familii. 

 

 

Articolul 20. 

 

Autoritatea competentă va refuza să elibereze un permis de armă, respectiv un permis de 

deţinere armă în cazul în care nu poate fi dovedită originea acesteia, în cazul în care nu este marcată în 

modul prevăzut de lege sau dacă în procesul de înregistrare se constată existența motivelor pentru 

respingerea cererii de înregistrare a armei. 

În cazurile menționate la paragraful 1 din prezentul articol armele sunt puse sub sechestru și 

autorizația pentru achiziționarea de arme se retrage, iar cu armele se procedează în conformitate cu 

articolul 45 din prezenta lege. 

 

Articolul 21. 

Permisul de armă se eliberează pentru o perioadă de valabilitate de zece ani, iar persoanelor mai 

în vârstă de 65 de ani,  pe o perioadă de valabilitate de cinci ani. Permisul de armă poate fi prelungit la 

cererea scrisă a titularului care se depune la autoritatea competent  nu mai târziu de două luni înainte 

de expirarea perioadei de valabilitate. 

Condițiile pentru prelungirea autorizației menționate la articolul 12 din prezenta lege pentru 

titular sunt stabilite de către autoritatea competentă din oficiu, iar în cazul în care persoana este mai în 

vârstă de 65 de ani trebuie să prezinte un certificat medical nu mai vechi de un an, conform articolului 

11 din prezenta lege. 

Autoritatea competentă, în cazul în care o persoană declară că din motive de vârstă, boală și alte 

motive similare nu mai are nevoie să folosească în continuare arme, va înlocui permisul de armă și 

permisul de deţinere armă în conformitate cu Legea privind achizițiile, deținerea și portul armelor 

("Monitorul Oficial al RSM" nr. 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 și "Monitorul Oficial al 

Republicii Macedonia" număr 26/93 și 49/2003) cu dovada deținerii de arme prin care arma nu mai poate 

fi folosită. 

Pe lângă cazurile menționate la paragraful 4 din prezentul articol, dovada deținerii de 

arme se emite persoanei căreia i s-a eliberat dovada de dezactivare temporară a armelor, în 

conformitate cu articolul 39 paragraful 6 al prezentei  legi. 

 

Articolul 22. 

Permisul de deţinere armă eliberează persoanei juridice pentru o perioadă de valabilitate de 

zece ani. 
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Permisul de deţinere armă poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei juridice, 

depusă la autoritatea competentă în termen de cel târziu două luni înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

Persoana juridică va depune odată cu cererea de prelungire a permisului de deţinere armă și  

dovada că îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 16, paragraful 1 din prezenta lege. 

 

Articolul 23. 

Persoanele juridice care dețin arme pe baza permisului de deţinere armă, au dreptul de a da spre 

folosire aceste arme doar angajaților cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la persoana 

juridică în cauză și care asigură securitatea persoanelor și a bunurilor și care îndeplinesc cerințele 

menționate la articolul 9 din prezenta lege. 

La cererea persoanei juridice menționate la paragraful 1 din prezentul articol, autoritatea 

competentă eliberează titularului un permis de port armă cu o valabilitate de zece ani. 

Valabilitatea permisului de port armă se prelungește, la solicitarea persoanei juridice, în cazul 

în care persoana pe numele căreia a fost emis permisul continuă să îndeplinească cerințele articolului 9 

din prezenta lege. Cererea de prelungire a permisului de port armă este depusă de persoana juridică cu 

cel târziu două luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Angajatul căruia i s-a reziliat contractul de muncă la persoana juridică de la paragraful 1. al 

prezentului articol, are obligația ca la data încetării angajării să predea arma și permisul de port armă 

persoanei autorizate a persoanei juridice. 

 Persoana juridică menționată la paragraful 4 din prezentul articol, are obligația ca în termen de 

opt zile de la data încetării angajării, să informeze în scris autoritatea competentă despre încetarea 

contractului de muncă al angajatului, pe al cărui nume a fost emis permisul de port armă. Autoritatea 

competentă anulează imediat permisul de port armă. 

 

Articolul 24. 

 

 Persoanele fizice menționate la articolul 23 din prezenta lege sunt obligate să poarte arme numai 

pe durata îndeplinirii sarcinilor și îndatoririlor de asigurare a securității persoanelor și a bunurilor. 

 

Articolul 25. 

 

Utilizatorii faunei sălbatice în zonele de vânătoare, pot încredința armele de vânătoare pentru 

care dețin autorizație unui membru activ al asociației de vânătoare care deține permisul pentru acel tip 

de arme, pentru o vânătoare de o zi în zonele de vânătoare, eliberând o dovadă în acest sens. 

 

Articolul 26. 

 

Asociațiile de tir pot da spre utilizarea de arme și muniție pentru care posedă permis doar 

membrilor săi activi pentru exerciții sau competiții la poligon sau pe alte terenuri destinate acestui 

scop. 

 În cazul în care un depozit de arme al societății de tir nu se află la poligon sau pe terenuri 

destinate acestui scop, membrii asociației de tir trebuie să dețină o dovadă privind transportul de arme în 

aceste locuri, tur-retur, eliberată de asociația de tir, valabilită până la finalizarea exercițiilor sau a 

competiției. 
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Articolul 26-a 

Aprobare pentru achiziționarea de arme de colecție  se eliberează persoanei fizice pe baza unei 

cereri scrise înaintate anterior la solictarea personală pentru emiterea autorizației de achiziționare de 

arme de colecție, în cazul în care persoana fizică îndeplinește cerințele prevăzute din articolul 9 și 33 

din prezenta lege și dacă prezintă o dovadă eliberată de Instituția Națională - Muzeul Național al  

Macedoniei -Skopje. 

În cazul în care colecția de arme este formată din mai mult de 25 de bucăți de arme, persoana 

fizică (colecționarul) are obligația ca  la cererea menționată la paragraful 1 din prezentul articol să 

anexeze acordul privind controlul modului de păstrare și  depozitare a armelor de către autoritatea 

competentă . 

 Persoana fizică (colecționarul), care a obținut Autorizaţia pentru achiziționarea de arme de 

colecție are obligația ca în termen de opt zile de la data achiziționării armelor să depună cererea de 

înregistrare și eliberare a permisului pentru arme de colecție la autoritatea competentă. 

 Autorizaţia menționată la paragraful 3 din prezentul articol se eliberează pentru o perioadă de 

zece ani. 

 Ulterior emiterii autorizaţiei menționate la paragraful 3 din prezentul articol, Autorizaţia pentru 

achiziționarea altor arme de colecție se eliberează în cazul în care persoana fizică (colecționarul) 

îndeplinește doar dispozițiile articolului 9, paragraful 1, punctul 4) din prezenta lege. 

 

Articolul 27. 

Armele din categoria D pot fi achizițioante de persoanele fizice care îndeplinesc dispozițiile 

articolului 9, paragraful 1 punctul 1) din prezenta lege, de asociațiile de tir și de vânătoare, entitățile 

juridice utilizatorii ai faunei din zonele de vânătoare, precum și instituțiile științifice, autoritățile de stat 

și alte persoane fizice pentru activități care fac parte din domeniul activităților lor curente și vizează 

protecţia persoanelor, respectiv a animalelor sau a mediului. 

 O persoană fizică sau juridică care a achiziționat armele menționate la paragraful 1 din prezentul 

articol are obligația ca în termen de opt zile de la data achiziționării de arme, să declare armele la 

autoritatea competentă care eliberează o dovadă în acest sens. 

 

Articolul 27-a 

Instituția națională Muzeul Macedoniei- Skopje eliberează dovada privind armele antice. 

 

III. Modalitatea De Manipulare A Armelor Și Muniției  

Articolul 28. 

 Proprietarul sau utilizatorul armei este obligat să mențină arma în stare corespunzătoare, să o 

manipuleze cu atenție și să o păstreze la maniera în care să împiedice accesul persoanelor neautorizate. 

 Persoanelor de la paragraful 1 din prezentul articol le este interzis să radieze sau să deterioreze 

marcajele imprimate pe arme de către producătorul de arme sau marcajele adăugate  ulterior  pe arme de 

către autoritățile competente de stat. 

 

Articolul 29. 

 

Este interzisă vânzarea de arme și muniții de către o persoană care nu deține  autorizația de 

achiziționare, respectiv autorizația de achiziționarea de arme de colecție, precum și încredințarea 

armelor spre folosire unei persoane care nu deține permis de armă sau permis pentru arme de colecție 

sau permis de port al armei în cauză. 
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Articolul  30. 

 

 Nu este permis portul de arme, în sensul articolului 24 din prezenta lege, precum și imitațiilor de 

arme care  

în mod vizibil nu sunt diferite de arme, într-un mod care  deranjează cetățenii sau într-un mod în care 

armele sunt în mod clar vizibile. 

 

Articolul  31. 

 

Portul armelor, conform acestei legi, sunt considerate toate modurile de purtare a armelor care 

au fost pregătite pentru a fi utilizate de către titularul acestora, cu excepția transportului de arme. 

Proprietarul sau utilizatorul armei, atunci când deține dreptul de a purta arma este obligat să o 

facă într-un mod care nu va pune în pericol securitatea personală și securitatea celorlalți. 

 Proprietarul sau utilizatorul armei are obligația de a transporta arma demontată, dacă este tehnic 

posibil, respectiv să separe țeava de mecanismul de închidere, iar dacă nu este posibil să separe arma 

de muniție. 

 Este interzis transportul și utilizarea armei de către proprietarul sau utilizatorul fiind sub 

influența alcoolului, drogurilor sau în alte situații în care este pus el însuși într-o situație în care el nu 

poate înțelege sensul acțiunii sale sau de a controla acțiunile sale. 

 Este interzis portul și utilizarea de arme în locuri publice, cu excepția angajaților care efectuează 

activități de asigurare a persoanelor și a bunurilor în cadrul organelor de stat și persoanelor juridice, în 

conformitate cu reglementările privind securitatea persoanelor și a bunurilor. 

Loc public, în sensul prezentei legi, se consideră locurile la care au acces liber un număr 

nedeterminat de persoane fără nici o condiție (străzi, piețe, șosele, locuri de picnic, porturi, aeroporturi, 

gări, stații de autobuz, sali de asteptare, hoteluri și magazine, ateliere meșteșugărești, și altele), sau în 

anumite condiții (clădirile în care își au sediul Parlamentul Republicii Macedonia, Președintele 

Republicii Macedonia, Guvernul Republicii Macedonia, autoritățile de stat, instanțele judecătoreşti, 

Parchetul, Curtea Constituțională a Republicii Macedonia, unitățile administrației locale, instituțiile de 

învățământ, sănătate, instituțiile sociale, stadioanele, terenurile de joacă, mijoacele de transport în 

comun, cinematografele, sălile de teatru și concerte, spatiile expoziţionale, grădinile, etc.), precum și 

locurile care într-un anumit moment sunt utilizate în acest scop (terenuri sau spații pentru organizarea 

de reuniuni publice, serbări, competiții, etc.), unde utilizarea armelor poate pune în pericol securitatea 

persoanelor. 

 Loc public, în sensul prezentei legi, nu este considerat un loc disponibil vederii din locuri 

publice (balcon, terasă, curți, scări), vehiculele din proprietate privată, poligoanele de tir și terenurile 

de exerciții și terenurile de vânătoare în sezonul de vânătoare. 

Este interzisă introducerea armelor, pe lângă locurile menționate la punctul 6 al prezentului 

articol, și în toate celelalte locuri în care la intrare este vizibil afișat de către proprietar sau utilizator că 

sunt interzise armele. 

Este interzis portul și utilizarea armelor de vânătoare în afara locurilor de vânătoare sau a 

poligoanelor de tir. În afara locurilor de vânătoare sau a poligoanelor de tir proprietarul sau utilizatorul 

armelor de vânătoare trebuie să țină arma într-o husă adecvată iar muniția trebuie să fie separată de 

armă. 

 Este interzis portul și utilizarea armelor sportive în afara poligoanelor de tir sau a altor spații 

destinate competițiilor de tir sportiv.În afara poligoanelor exterioare de tir sau a altor spații destinate 

competițiilor de tir sportiv, proprietarul sau utilizatorul armelor sportive trebuie să poarte armele într-o 

husă adecvată și muniția trebuie să fie separată de armă. 

Este interzis portul armelor de colecție și utilizarea acestora în afara locului de reședință sau 
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a domiciliului, respectiv în afara reședinței permanente aprobate persoanei fizice (colecționarului). 

Armele de colecție pot fi purtate în afara locului de reședință sau a domiciliului, respectiv în afara 

reședinței permanente, doar pentru reparații, expunere sau vânzarea armelor de colecție. 

Este interzisă achiziționarea, deținerea și producerea de muniție pentru arme de colecție. 

Dispoziția de la paragraful 5 din prezentul articol nu se aplică participanților la: 

1) producția de film, spectacole de teatru și alte evenimente culturale, pentru ale căror necesități se 

utilizează arme fără muniție sau cu muniție de manevră; 

2) coompetiții de tir și 

3) competiții sportive, cu prilejul dării startului cu muniție de manevră la cererea organizatorilor. 

 

Este interzis portul și utilizarea de arme pneumatice și arme cu coarde în afara poligonului sau 

a altor spații securizate. 

Armele sportive, armele pneumatice și armele cu corzi pot fi utilizate și de minori la poligonul 

de tragere sau în alte spații securizate desemnate pentru competiții de tir sportiv și sub supravegherea 

unui adult. 

 

Articolul 32. 

 

Persoanele care poartă arme sunt obligate să poarte și permisul de armă, respectiv permisul de 

deținere de arme, eliberate în conformitate cu dipozițiile prezentei legi. 

La solicitarea persoanei autorizate a autorității competente, persoanele menționate la 

paragraful 1 din prezenta lege sunt obligate să prezinte permisul de armă, respectiv permisul de 

deținere de arme. 

 

Articolul 33. 

 

Colecționari care achiziționează sau deţin arme de colecție, sunt obligați să păstreze armele 

într-un dulap încuiat sau în seif, sau într-o cameră specială, care este securizată din punct de vedere 

tehnic. 

Muzeele sunt obligate să păstreze armele  în încăperi securizate din punct de vedere tehnic și 

să le expună într-un mod care să împiedice accesul și furtul de arme. 

 

Articolul 34. 

 

Persoanele juridice menționate la articolul 8, paragraful 2, 3 și 4 din prezenta lege sunt 

obligate să păstreze armele separat de muniție în spații securizate din punct de vedere tehnic sau într-

un dulap de fier sau seif. Armele și munițiile se păstrează, de regulă, în spații destinate pentru 

păstrarea armelor sau în spații unde se află sediul persoanei juridice. 

Persoanele juridice sunt obligate să țină evidența armelor și muniției și să desemneze o 

persoană responsabilă pentru arme și muniții. Persoanele juridice sunt obligate să informeze 

autoritatea competentă în termen de opt zile în cazul desemnării altei persoane responsabile. 

Persoana responsabilă este obligată să permită funcționarului autorizat al autorității 

competente controlul modului de păstrare a armelor și de ţinere a evidenței acestora. 

 

Articolul 35. 

Armele pot fi vândute numai persoanelor fizice, respectiv juridice care dețin autorizația pentru 

achiziționarea de arme, emisă în conformitate cu dispozițiile prezentei legi sau persoanei juridice 

autorizate pentru afaceri cu arme, componente și muniții. 
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Vânzarea de arme între persoane fizice, respectiv juridice se efectuează prin acord încheiat în 

scris, legalizat de notar, care conține: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, 

numărul cărții de identitate sau al pașaportului, domiciliul și adresa părților contractante, respectiv 

informațiile cu privire la persoane juridice: tipul, marca și calibrul armei; informații despre producător, 

informațiile cuprinse în autorizație, respectiv permis și locul și data încheierii contractului. 

 Persoanele fizice, respectiv juridice care au cumpărat armele, în conformitate cu 

paragraful 2 din prezentul articol, au obligația ca  în termen de opt zile de la data încheierii contractului 

de vânzare- cumpărare, să declare arma cumpărată autorităţii competente pentru efectuarea testelor de 

tragere. 

 

Articolul 36. 

 

Proprietarul, utilizatorul sau persoana juridică este obligată să raporteze autorității competente 

care a înregistrat arma, dispariția, pierderea sau furtul armei sau muniției sau celei mai apropiate secţii 

de poliție în termen de 24 de ore de la momentul la care a observat. 

 În cazul dispariției, pierderii sau furtului autorizației pentru achiziționarea de arme, autorizației 

pentru achiziționarea de arme de colecție, permisului de armă, permisului pentru arme de colecție, 

permisului de port de arme sau permisului de deținere de arme de foc, proprietarul respectiv persoana 

juridică trebuie, în termen de opt zile, să raporteze autorității competente unde a fost înregistrată arma 

sau celei mai apropiate secții de poliție și să depună o cerere pentru obținerea unui duplicat al acestor 

documente. 

       

      Articolul 37. 

 

Armele sau muniția găsită vor fi imediat predate autorității competente. 

După expirarea termenului de trei luni , în cazul în care proprietarul nu a fost identificat, cu 

armele și muniția se procedează în conformitate cu articolul 45 din prezenta lege. 

 

Articolul 38. 

 

 Cu prilejul schimbării domiciliului sau reședinței, titularul unui permis de armă, permis pentru 

arme de colecție sau permis de deținere de arme, este obligat în termen de 30 de zile să declare arma 

autorității competente în a cărei zonă de competență se află noul domiciliu sau reședință, respectiv sediul. 

 

      

Articolul 39. 

 

În caz de deces al proprietarului, membrii adulți ai familiei sau celelalte persoane adulte care au  

locuit cu acesta, au obligația ca în termen de șase luni de la deces să predea: 

- Armele societăților comerciale menționate la articolul 51-a paragraful 2 al prezentei legi, care vor 

dezactiva temporar armele, prin sigilare și vor eliberera o dovadă sau 

- Armele și muniția autorității competente sau celei mai apropiate secții de poliție, care emite o 

dovadă. 

 Persoanele adulte menționate la paragraful 1 din prezentul articol au obligația să păstreze arma 

dezactivată temporar cu muniția aferentă la domiciliu sau în reședința acestora, respectiv la adresa 

permanentă aprobată, până la finalizarea procedurii de succesiune. 
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 Ministrul afacerilor interne prescrie metoda de predare, primire, depozitare şi păstrare a armelor 

și muniției în cazul decesului proprietarului, precum și forma și conținutul dovezii privind predarea 

armei și muniției autorității competente. 

Persoana care a moștenit arma poate, în termen de două luni de la încheierea procedurilor de 

succesiune, să solicite obținerea unui permis de armă sau să înstrăineze arma în conformitate cu 

articolul 35 al prezentei legi. 

Permisul de armă menționat la paragraful 4 din prezentul articol se eliberează în cazul în care 

persoana îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 9, paragraful 1 din prezenta lege. 

 În cazul în care persoana menționată la paragraful 4 din prezentul articol nu depune cererea de 

obținere a permisului de armă în termenul limită sau dacă cererea este respinsă sau persoana nu dorește 

să înstrăineze arma, în acest caz persoana în cauză poate solicita dezactivarea temporară a armei de la 

asociațiile comerciale menționate la articolul 51-a  paragraful 2 al prezentei legi, cu eliberarea dovezii 

menționate la articolul 51-a paragraful 3 al prezentei legi. 

În cazul în care răposatul nu are moștenitori, cu arma se procedează în conformitate cu 

articolul 45 al prezentei legi. 

Instanța competentă pentru succesiune informează autoritatea competentă cu privire la toate 

deciziile de succesiune privind armele. 

 

Articolul 40. 

 

Registrul Central al Republicii Macedonia informează autoritatea competentă despre fiecare încetare a 

activității unei persoane juridice care se ocupă de securitatea persoanelor și a proprietății. 

 

 

IV. ANULAREA ȘI REVOCAREA PERMISELOR DE ARME, A PERMISELOR PENTRU 

ARME DE COLECȚIE, A PERMISELOR DE DEȚINERE DE ARME ȘI A 

PERMISELOR DE PORT ARME 

 

Articolul 41. 

 

Permisul de armă, permisul pentru arme de colecție, permisul de port arme se anulează în 

cazul în care/în cazul: 

1) valabilitatea permisului expiră și nu este prelungită; 

2) se adoptă decizia definitivă de revocare a permisului de armă, permisului pentru arme de 

colecție respectiv  a permisului de port armă; 

  3) încetează Autorizaţia pentru ședere permanentă a unui străin în Republica Macedonia în 

conformitate cu reglementările privind circulația și șederea străinilor; 

 4)  decesului titularului de permis și 

 5) furtului, dispariției sau dispărute sau vinderii armei. 

Permisul de deţinere de armă se anulează în cazul în care: 

1) valabilitatea permisului de deţinere de arme expiră și nu este prelungită; 

2) se adoptă decizia definitivă de revocare a permisului de deţinere de arme și 

3) persoana juridică încetează să mai existe. 
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Articolul 42. 

 

Autoritatea competentă adoptă decizia de revocare a permisului de armă, a permisului pentru arme de 

colecție respectiv a permisului de port armă în cazul în care constată că persoana: 

1) a pierdut capacitatea de muncă; 

2) a pierdut capacitatea de a deţine sau de a purta o armă de foc, în conformitate cu avizul  instituțiilor 

de sănătate competente; 

3) a fost condamnată prin hotărâre definitivă pentru o infracțiune sau o contravenţie din art.12 

paragraful 1, paragraful 1 și 2 ale prezentei legi și 

4) încalcă obligațiile prevăzute în prezenta lege. 

Autoritatea competentă adoptă decizia de revocare a permisului de deținere armă de foc, în 

cazul în care constată că: 

1) motivele pentru eliberarea permisului au încetat și 

2) persoana juridică încalcă obligațiile prevăzute în prezenta lege. 

Autoritatea competentă adoptă decizia de reținere a permisului, armei și muniției, când în 

procesul de prelungire a valabilității permisului de armă se constată că arma s-a deteriorat în măsura în 

care utilizarea sa ar putea pune în pericol securitatea persoanelor și nu există posibilitatea ca acesta să 

fie reparată sau când proprietarul estimează că repararea nu se justifică din punct de vedere economic. 

Decizia menționată la paragrafele 1, 2 și 3 din prezentul articol poate fi atacată la Comisie în 

termen de15 zile de la data primirii deciziei. 

Calea de atac împotriva deciziei menționate la paragrafele 1 și 2 din prezentul articol nu 

amână executarea acesteia. 

În cazul în care permisul de armă, permisul pentru arme de colecție, respective permisul de 

deținere de arme este revocat în conformitate cu paragraful 1, punctul 4) și paragraful 2, punctul 2) din 

prezentul articol, o nouă cerere pentru obținerea autorizaţiei de achiziționare de arme, respectiv a 

autorizaţiei pentru achiziționarea de arme de colecție poate fi depusă după expirarea perioadei de cinci 

ani de la data adoptării deciziei definitive. 

 Ulterior adoptării deciziei finale menționate la paragraful 3 din prezentul articol, autoritatea 

competentă radiază din evidență și distruge armele în cadrul unei 

Comisii, iar proprietarul nu este despăgubit pentru armele distruse. 

 

Articolul 43. 

 

Atunci când împotriva titularului permisului de armă, permisului pentru arme de colecție, 

respectiv permisului de port armă este inițiată o procedură penală pentru infracțiunea prevăzută la 

articolul 12, paragraful 1, paragraful 1 din prezenta lege sau o procedură contravențională pentru 

infracțiunea prevăzută la articolul 12 Paragraful 1 paragraful 2 din prezenta lege, autoritatea competentă 

adoptă decizia privind revocarea temporară a permisului de armă, permisului pentru arme de colecție, 

respectiv permisului de port armă, arme  și muniții, până la adoptarea deciziei definitive și informează 

instanța de judecată în acest sens. 

Decizia menționată la paragraful 1 din prezentul articol poate fi atacată în termen de 15 zile de 

la data primirii deciziei. 

Calea de atac împotriva  deciziei de la paragrafului 1 din prezentul articol nu amână executarea acesteia. 

 

Articolul 44. 

 

În cazurile prevăzute la articolele 41 și 42 din prezenta lege, autoritatea competentă adoptă  

decizia privind confiscarea armelor și munițiilor. 
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Decizia menționată la paragraful 1 din prezentul articol poate fi atacată în termen de 15 zile de la 

primirea deciziei. 

Calea de atac împotriva acestei decizii în temeiul paragrafului 1 din prezentul articol  

nu amână executarea acesteia. 

Ulterior adoptării deciziei menționate la paragrfaul 1 al prezentului articol autoritatea 

competentă emite o dovadă titularului și dispune titularului sau persoanei juridice ca în termen de 

șase luni să vândă amele sau muniția.  

În cazul în care titularul sau persoana juridică nu vinde armele sau  muniția confiscată în termenul 

stabilit la paragraful 4 al acestui articol autoritatea competentă inițiază procedura de vânzare a armelor și 

muniției la licitație publică la care vor participa persoanele juridice al căror obiect de activitate îl reprezintă 

traficul de arme și muniții și persoanele fizice cu drept de achiziționare de arme. Pentru armele și muniția 

vândută titularului sau persoanei juridice le revine prețul de vânzare din care se scade costul cheltuielilor de 

vânzare.  

În cazul în care armele nu se vând la licitație publică cu armele se procedează conform articolului 45 

al prezentei legi.  

                Articolul 45. 

 

Cu armele și munițiile confiscate în cadrul unei proceduri penale sau contravenționale 

se procedează în conformitate cu legea specială. 

 

 

V. PRODUCȚIA DE ARME ȘI MUNIȚII, REPARAREA ȘI DEZACTIVAREA ARMELOR 

 

Articolul 46. 

 

Fabricarea de arme și muniții și repararea armelor pot fi efectuate de către societățile comerciale 

cu sediul în Republica Macedonia, care, înainte de înscrierea în registru au obținut Autorizaţia de a 

efectua aceste activități. 

Producția de arme și muniții, în sensul acestei legi, este considerată orice activitate de cercetare, 

testare, dezvoltare, fabricare, prelucrare și asamblare a pieselor pentru arme și muniții, cu excepția 

activităților desfășurate de către proprietarul armelor de vânătoare sau sportive, cu scopul încărcării 

muniției pentru propriile necesități, care este folosită cu prilejul utilizării armelor de vânătoare sau 

sportive. 

Repararea armelor, în sesnul acestei legi, se consideră remedierea defecțiunilor la arme și 

înlocuirea sau montarea de piese de schimb originale pentru arme. 

Autorizația menţionată la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează de către autoritatea 

competentă, după obținerea avizului de la Ministerul Apărării și acordul prealabil al Ministerului 

Economiei. 

 

Articolul 47. 

 

Cererea de eliberare a autorizaţiei în temeiul articolului 46 din prezenta lege trebuie să fie  

însoțită de o listă a fondatorilor societăţii comerciale. 

Autorizaţia pentru producerea de arme și muniții și repararea armelor se eliberează în cazul în 

care: 

1) solicitantul și persoana responsabilă a persoanei juridice: 

- îndeplinesc cerințele articolului 9, paragraful 1 punctul 2) până la 4) din prezenta lege, 
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- sunt cetățenii Republicii Macedonia și 

- la momentul depunerii cererilor au domiciliul pe teritoriul Republicii Macedonia 

și 

2) sunt îndeplinite condițiile spațiale și tehnice pentru producerea, repararea și depozitarea în 

condiții de securitate a armelor și muniției, pentru protecția împotriva incendiilor, exploziilor, poluării, 

furtului și accesul persoanelor neautorizate. 

Îndeplinirea cerințelor de la paragraful 2 punctul 2) din prezentul articol sunt stabilite de către 

comisia formată de Ministrul Afacerilor Interne. 

Societatea comercială căreia i s-a acordat autorizația în temeiul articolului 46 din prezenta 

lege, are obligația ca în termen de 15 zile de la începerea producției de arme și muniții și arme de 

reparații, să informeze autoritatea competentă. 

Ministrul afacerilor interne, în acord cu ministrul transporturilor și comunicațiilor și ministrul 

Economiei reglementează detaliat condițiile tehnice și de securitate minime pe care trebuie să le 

îndeplinească obiectivele în care se fabrică și repară, respectiv se desfășoară traficul și se depozitează 

arme și muniții. 

Articolul 48. 

 

Autorizația menționată la articolul 46 din prezenta lege poate fi emisă pentru fabricarea și 

repararea tuturor tipurilor de arme și muniții, care pot fi achiziționate pe baza autorizației, sau pentru 

anumite tipuri de arme și muniții. 

Autorizația menționată la paragraful 1 din prezentul articol încetează să fie valabilă în cazul în 

care societatea comercială nu a început activitatea în termen de un an de la eliberarea autorizației. 

Termenul prevăzut la paragraful 2 din prezentul articol poate fi prelungit în cazul în care 

intervin circumstanțe care afectează începerea producției și repararea tuturor tipurilor de arme și 

muniții, cel mult cu un an. 

 

Articolul 49. 

 

Societăţile comerciale care efectuează repararea armelor sunt obligate să primească pentru 

reparare doar armele înregistrate. 

Societăţile comerciale menționate la paragraful 1 din prezentul articol au obligaţia să elibereze o 

dovadă pentru fiecare reparație de arme efectuată. 

Ulterior finalizării reparațiilor principalelor componente ale armelor de foc, Societăţile comerciale 

menționate la paragraful 1 din prezentul articol sunt obligate să efectueze teste de tragere. 

Societăţile comerciale menționate la paragraful 1 din prezentul articol, au obligația ca în 

termen de cinci zile de la data finalizării testelor de tragere să prezinte un raport autorității competente 

în acest sens. 

Raportul menționat la paragraful 4 din prezentul articol trebuie să conțină date despre 

persoana fizică, respectiv persoana juridică, în posesia căreia este efectuat testul și date despre armă. 

La raport se atașează cel puțin două cartușe de la testul de tragere. 

 

Articolul 50. 

 

Armele și munițiile din procesul de producție și cele reparate nu pot fi manipulate  de persoane 

care nu îndeplinesc cerințele articolului 9, paragraful 1 punctul 1) până la 4) și punctul 6) din prezenta 

lege. 

Societățile comerciale sunt obligate să asigure protecția fizică-tehnică permanentă în spațiile în 

care sunt depozitate arme și muniții. 
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                                 Articolul 51. 

 

Armele acceptate pentru reparații nu pot fi scoase din spațiile de lucru, cu excepția cazului în 

care se impune testarea armelor. 

Pentru testarea armelor reparate societatea comercială care deține Autorizaţia menționată la 

articolul 46 al prezentei legi poate achiziționa și păstra tipurile și cantitățile necesare de muniție pe baza 

autorizaţiei pentru achiziționarea de muniție. 

 

Articolul 51-a 

 

Dezactivarea permanentă a armelor de foc se realizează prin aplicarea  uneia dintre următoarele 

proceduri tehnice cu scopul: 

- ca în spațiul destinat glonțului să existe trei orificii transversale, cu un unghi de 120 de grade, cu un 

diametru egal cu calibrul țevilor armelor  sau pentru ca spațiul destinat glonțului închis definitiv care 

împiedică încărcarea ulterioară a armei cu muniție . 

- închiderii țevii  (turnării) cu metal de-a lungul întregii țevi sau doar în zona spațiului destinat 

gloanțelor respectiv pe lungimea acestuia 

- ca ţeava armei să fie longitudinal tăiată de-a lungul lungimii sale, cu lățimea canelurii de cel puțin 5 

milimetri, pornind de la interiorul său, și terminând cu deschiderea ţevii, 

- ca mecanismul de frontal de închidere (obturator) este eliminat respectiv tăiat la un unghi de 45 de 

grade sau ca orificiul de la ieşirea percutorului mecanismului de închidere (obturator) cu extractor este 

închis permanent, iar percutorul îndepărtat și 

- ca ţeava revolverului este închisă, în conformitate cu paragraful 1, paragraful 2 și 3 din prezentul 

articol. Ca spaţiul pentru glonţul revolverului să aibă un orificiu de deschidere montat transversal cu 

diametrul egal cu calibrul țevilor. Ca spaţiul pentru glonţ al revolverului să fie închis cu inserții 

metalice, care acoperă interiorul ţevii. 

Dezactivarea permanentă a armelor de foc poate fi efectuată de societăţile comerciale cu 

sediul pe teritoriul Republicii Macedonia, care deţin Autorizaţia pentru producție de arme și muniții și 

reparații arme. 

După executarea uneia dintre procedurile tehnice menționate la paragraful 1 din prezentul 

articol, societăţile comerciale de la paragraful 2 din prezentul articol eliberează o dovadă că a fost 

efectuat  procesul tehnic pentru dezactivarea permanentă a armelor. 

 

Proprietarul armelor  care au fost permanent dezactivate are obligaţia ca în termen de opt zile să 

depună arma şi dovada menţionată  la paragraful 3 din prezentul articol, Comisiei formate de către 

ministrul afacerilor interne, care emite o dovadă că arma de foc a fost permanent dezactivată. 

Este interzisă reactivarea utilizării unei arme care a fost permanent dezactivată pentru uzul unor 

societăţi comerciale menţionate la paragraful 2 al acestui articol și uzul proprietarului sau 

al utilizatorului. 

Articolul 51-b 

 

Dezactivarea temporară a armelor de foc se realizează prin aplicarea  uneia dintre   

următoarele proceduri tehnice, în scopul: 

- trecerii prin ţeavă a unei sârme a cărei capete se leagă prin sigiliu metalic 

(se sigilează) sau 

- dezactivării (blocare) trăgaciului armelor de foc cu sigiliu. 
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Dispozițiile articolului 51-a paragrafele 2, 3 și 4 din prezenta lege se aplică în mod adecvat şi pentru 

dezactivarea temporară a armelor de foc. 

O armă care este temporar dezactivată pentru utilizare poate fi reactivată pentru utilizare și 

reactivată de către societatea comercială menționată la articolul 51-a paragraful 2 din prezenta lege, la 

cererea persoanei fizice pe baza autorizaţiei eliberate pentru achiziționarea de arme. 

 

VI.  COMERŢUL CU ARME, MUNIȚII ȘI COMPONENTE PENTRU ARME 

 

Articolul 52. 

 

De comerţul cu arme, muniții și componente pentru arme se pot ocupa societăți comerciale cu 

sediul pe teritoriul Republicii Macedonia, care înainte de înregistrarea în registrul comerţului obțin 

autorizaţia pentru efectuarea acestei activități. 

Autorizația menționată la paragraful 1 din prezentul articol se emite de autoritatea competentă, pe  

baza cererii depuse. 

Cererea și autorizaţia menționate la paragraful 2 din prezentul articol sunt depuse, respectiv emise 

şi în format electronic. 

Comerțul cu arme, muniții și componente pentru arme în temeiul prezentei legi, se consideră 

achiziţionarea de arme, muniții și componente pentru arme, în scopul vânzării, transferării, 

intermedierii,depozitării şi păstrării armelor și muniției și vânzarea acestora cu ridicata și cu 

amănuntul. 

Societăţile comerciale menționate la paragraful 1 din prezentul articol sunt obligate să 

comercializeze doar arme și muniții marcate, în conformitate cu articolul 53 din prezenta lege. 

Societăţile comerciale menționate la paragraful 1 din prezentul articol pot vinde arme de foc și muniții 

numai 

persoanelor fizice și juridice care dețin o autorizație pentru achiziționarea armelor. 

Dispozițiile articolelor 47, 48 și 50 din prezenta lege se aplică în mod adecvat şi societăţilor 

comerciale care fac comerț cu arme și muniții. 

Societăţile comerciale pot vinde muniţie pentru arme de foc persoanelor fizice, în 

conformitate cu articolul 7 paragrafele 5 și 6 din prezenta lege, și muniţie pentru arme de foc 

persoanelor juridice implicate în securitatea persoanelor și a bunurilor, în conformitate cu articolul 7, 

paragraful 7 din prezenta lege. 

Articolul 53. 

 

Pot fi comercializate arme, muniții și componente pentru arme de foc, care au fost testate, 

ștanțate respectiv marcate în conformitate cu reglementările de testare și de ștanțare respectiv de 

marcare a armelor de foc și muniției. 

 

 

Articolul 54. 

 

Depozitele pentru depozitarea armelor și muniției și obiectivele în care se desfăşoară comerţul cu 

arme și muniții trebuie să îndeplinească cerințele pentru depozitarea substanțelor explozive, astfel cum 

sunt definite prin lege. 

 



Monitorul Oficial al Republicii Macedonia( Jurnalul Oficial al Republicii Macedonia)  nr. 142 din 27.10.2010 

 

Articolul 55. 

 

Se consideră transfer de arme, în sensul przentei legi, exportul, importul și tranzitul unor 

cantități prestabilite de arme și muniții între societăţile comerciale menționate la art 46 paragraful 1 și 

articolul 52 paragraful 1 din prezenta lege și societățile comerciale din alte țări.  

Transferul de arme și muniții este efectuat de către societățile comerciale menționate la paragraful 1 

din prezentul articol, care deţin autorizaţia emisă de către autoritatea competentă, şi avizul prealabil al 

Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Apărării. 

Cererea de emitere a autorizaţiei în temeiul paragrafului 1 din prezentul articol trebuie  

să conțină: 

- firma și sediul, respectiv numele și adresa expeditorului și a destinatarului; 

- firma şi sediul producătorului de arme și muniții şi 

- tipul, marca, calibrul și cantitatea de arme și muniții. 

Solicitantul menționat la paragraful 2 din prezentul articol prezintă, împreună cu cererea: 

  - dovada (certificat) privind utilizatorul final, eliberată de către autoritatea competentă și 

  - contractul sau alt document privind cantitatea convenită de arme. 

Autorizația menționată la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează cu o perioadă de 

valabilitate de până la șase luni. 

Autorizația menționată la paragraful 1 din prezentul articol încetează să fie valabilă în cazul în 

care se aplică măsuri restrictive în conformitate cu reglementările măsurilor restrictive internaționale. 

Cererea menționată la paragraful 2 din prezentul articol și Autorizaţia menționată la paragraful 

1 din prezentul articol se depun, respectiv eliberează și în format electronic. 

Armele și munițiile care tranzitează teritoriul Republicii Macedonia nu se marchează în 

conformitate cu articolul 53 din prezenta lege. 

 

Articolul 55-a 

 

Societăţile comerciale menționate la articolul 55, paragraful 2 din această lege, care  importează 

arme sunt obligate să marcheze armele de foc cu marcajul pentru import. 

Marcajul menționat la paragraful 1 din prezenta lege este imprimat pe partea armei de foc unde se 

află şi celelalte marcaje ale armei. 

Marcajul menționat la paragraful 1 al prezentei legi are forma rotundă cu un diametru de 2 mm, 

imprimat în arme la o adâncime de cel puțin 0,08 milimetri. 

Marcajul menționat la paragraful 1 din prezenta lege conţine marcajul internațional din țara 

din care se importă armele şi anul importului armelor. 

(Articol 55-a îşi încetează valabilitatea odată cu începerea punerii în aplicare a Legii cu privire 

la testare şi ştanţare, respectiv marcarea armelor de foc și a muniției ("Monitorul Oficial al Republicii 

Macedonia", nr. 25/10)) 

                        VII. TRANSPORTUL ARMELOR ŞI MUNIŢIEI 

Articolul 56. 

Pentru transportul armelor și munițiilor este necesară Autorizaţia autorității competente. 

Autorizaţia menționată la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează societăților 

comerciale care efectuează activitățile de comercializare de arme și muniții. 

Societatea comercială menționată la paragraful 2 din prezentul articol depune cererea pentru  

obţinerea autorizaţiei de transport de arme și muniții, care conţine: 



Monitorul Oficial al Republicii Macedonia( Jurnalul Oficial al Republicii Macedonia)  nr. 142 din 27.10.2010 

 

- firma și sediul, respectiv numele și adresa expeditorului, transportatorului şi destinatarului,  

- firma și sediul producătorului de arme și muniții, 

- tipul, marca, calibrul, categoria și cantitatea de arme și muniții, 

- direcția de deplasare și locul de depozitare, 

- mijlocul de transport, numărul de înmatriculare, numele și un document de identitate al 

transportatorului (carte de identitate sau pașaport)  

- măsuri de securitate în timpul transportului. 

În cazul în care autoritatea competentă a emis Autorizaţia menționată la articolul 55, 

paragraful 1 din prezenta lege, cererea pentru transportul de arme și muniții, pe lângă datele 

menționate la paragraful 3 din prezentul articol, conține şi denumirea punctului de trecere a frontierei 

unde se transferă armele. 

Autorizația menționată la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează cu o valabilitate de 

trei luni. 

Cererea menționată la paragraful 3 din prezentul articol și Autorizaţia menționată la paragraful 

1 din prezentul articol se depun, respectiv emit și în format electronic. 

Ministrul afacerilor interne sau persoana autorizată de acesta, dacă este necesar, stabilesc 

măsuri speciale de securitate în timpul transportului de arme și muniții, în conformitate cu legea. 

 

 

Articolul 57. 

 

Pentru transportul  muniției se aplică în mod corespunzător reglementările pentru transportul  

explozivilor. 

 

 

VIII. POLIGOANELE CIVILE DE TIR 

 

Articolul 58. 

 

Poligoanele civile de tir sunt obiective destinate pentru sport și exerciții de tir de agrement, 

precum și instruirea practică în manipularea armelor, care îndeplinesc cerințele tehnice și de securitate 

pentru utilizarea armelor de foc, de vânătoare sau sportive. 

Poligoane civile de tir pot fi înfiinţate de către persoanele juridice, care, pe lângă condițiile de 

înregistrare în registrul comerțului, obțin Autorizaţia din partea autorității competente. 

Dispozițiile articolelor 47, 48 și 50 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător la înfiinţarea 

poligoanelor civile de tir. 

Dispozițiile prezentei legi cu privire la poligoanele civile de tir nu se aplică în cazul zonelor de 

vânătoare pe care asociaţiile de vânătoare (beneficiari ai faunei sălbatice în zonele de vânătoare sau 

administratorii fondurilor de vânătoare) le utilizează pentru tir şi testarea armelor de vânătoare, în 

conformitate cu reglementările privind vânătoarea. 

Ministrul afacerilor interne va emite reglementări suplimentare cu privire la minimumul cerinţelor 

tehnice și de securitate pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele menţionate la paragraful 1. al 

acestui articol. 
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Articolul 58-a 

 

Persoanele juridice menționate la articolul 58, paragraful 2 din prezenta lege sunt obligate să 

elaboreze regulamente interne pentru poligoanele civile de tir, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea 

poligoanelor de tir. 

Autoritatea competentă trebuie să-și dea acordul pentru regulamentele interne menționate la 

paragraful 1 din prezentul articol. 

 

Articolul 59. 

 

Trageri la poligoanele civile de tir pot efectua numai persoanele autorizate prin prezenta lege sau 

alte legi să poarte astfel de arme sau care au depus cerere pentru achiziționarea de arme. 

Persoanele fizice menționate la paragraful 1 din prezentul articol sunt obligate să poarte ochelari 

de protecție şi sistem de protecţie pentru urechi pe perioada tragerilor. 

 

Articolul 59-a 

 

Instruirea practică a persoanelor fizice care manipulează arme la poligoanele civile de tir poate fi  

efectuată de persoane juridice numai pe baza autorizației obținute în conformitate cu articolul 14 din 

prezenta lege, cu condiția ca armele folosite să fi fost achiziționate exclusiv în acest scop. 

 

Articolul 60. 

 

Poligoane civile pot achiziționa arme și cantitățile necesare de muniție pentru tragere la poligonul 

de tir, precum și pentru formarea practică în manipularea armelor cu Autorizaţia autorității competente. 

Autoritatea competentă eliberează o autorizație pentru achiziționarea de arme de la paragraful 1 

din prezentul articol, în cazul în care poligonul civil de tir deţine un spațiu pentru depozitarea în condiții 

de securitate a armelor. 

Autoritatea competentă eliberează o autorizaţie pentru achiziționarea muniției, de mai multe ori, 

cu o valabilitate de un an, pentru o cantitate în funcție de posibilităţile de depozitare și de volumul 

consumului de muniție. 

 

 

IX.  TRANSPORTUL ARMELOR ŞI MUNIŢIEI PESTE GRANIŢELE DE STAT 

 

Articolul 61. 

 

Cetățenii Republicii Macedonia și străinii pot trece peste frontiera de stat doar arme și muniții 

care în conformitate cu prevederile prezentei legi pot să achiziţioneze, dețină și sa poarte și pentru care 

arme şi muniții li s-a eliberat Autorizaţia autorității competente. 

Cu prilejul trecerii armelor și muniției menționate la paragraful 1 din prezentul articol, cetățenii 

Republicii Macedonia și străinii sunt obligați să declare armele și muniția pe care le transportă cu ei, și 

să prezinte Autorizaţia autorității competente ofițerului de poliție la punctul de trecere a frontierei de 

stat. 

În cazul în care ofițerul de poliție, la controlul persoanei fizice menţionate la paragraful 1. din 

prezentul articol sau cu prilejul controlului mijloacelor de transport, găseşte arme și muniții care nu au 

fost declarate, respectiv pentru care nu a fost prezentată Autorizaţia autorității competente, se decide 
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confiscarea provizorie a armelor și muniției până la finalizarea procedurilor contravenţionale sau 

penale, printr-o decizie definitivă. 

Decizia menționată la paragraful 3 din prezentul articol poate fi atacată în termen de 15 zile de 

la data primirii deciziei. 

Calea de atac împotriva deciziei menționate la paragraful 3 din prezentul articol nu  amână 

executarea acesteia. 

Ministrul afacerilor interne adoptă norme legale de punere în aplicare a Regulamentului 

privind tranzitul de arme și muniție peste frontiera de stat. 

 

Articolul 62. 

 

Cetățenii Republicii Macedonia cu reședința permanentă în străinătate și străinii, pentru 

vânătoare, pot introduce arme de vânătoare și muniție pentru arme în Republica Macedonia, în cazul în 

care autoritatea competentă a aprobat transportul de arme de vânătoare pentru vânătoare sau dacă au fost 

emise alte documente corespunzătoare de către autorități competente ale altui stat și o invitaţie de 

participare la vânătoare. 

Autorizaţia menționată la paragraful 1 din prezentul articol este eliberată de ofițerul de poliție de 

la punctul de trecere a frontierei de stat. 

Articolul 63. 

 

Cetăţenii Republicii Macedonia pot scoate din Republica Macedonia arme şi muniţie pentru 

armele respective, dacă deţin permisul de armă şi permisul de port armă emise de autoritatea 

competentă. 

Cetăţenii Republicii Macedonia rezidenţi în străinătate şi cetăţenii Republicii Macedonia care  

părăsesc Republica Macedonia şi nu deţin permis de armă pot achiziţiona şi scoate arme şi muniţie din 

Republica Macedonia doar cu Autorizaţia autorităţii competente. 

Cetăţenii Republicii Macedonia menţionaţi la paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol au 

obligaţia ca la trecerea frontierei de stat să declare ofiţerului de poliţie armele şi muniţia deţinute.  

 

Articolul 64. 

 

Cetățenii Republicii Macedonia care au trăit în străinătate şi trec frontiera de stat cu intenţia de a 

se stabili în Republica Macedonia, şi străinii cu domiciliul stabil în Republica Macedonia şi care 

intenţionează să introducă arme în Republica Macedonia, pentru care deţin un permis de armă emis de 

autoritatea competentă a altui stat, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data declarării domiciliului 

respectiv rezidenţei, respectiv de la data aprobării domiciliului stabil,  să depună personal la autoritatea 

competentă cererea de înlocuire a permisului de armă emis de autoritatea competentă a altui stat cu 

permis de armă, respectiv permis de port armă.  

Armele menționate la paragraful 1 din prezentul articol intră în Republica Macedonia, în 

termen de 30 de zile de la data eliberării permisului de port armă şi muniţie de către autoritatea 

competentă. 

 

Articolul 65. 

 

Străinii pot achiziționa și scoate arme din Republica Macedonia pe baza autorizației autorităţii 

competente pentru achiziționarea și scoaterea de arme și muniție din Republica Macedonia, pe baza 
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autorizaţiei emise în prealabil sau a altor documente adecvate pentru achiziţionarea de arme emise de 

către autoritatea competentă a unei alte țări. 

Străinii care tranzitează Republica Macedonia pot să introducă în Republica Macedonia și să 

poarte arme și muniție, în cazul în care deţin o aprobare a misiunilor diplomatice și consulare ale 

Republicii Macedonia din străinătate sau a autorităţii competente. 

 

Articolul 66. 

 

Membrii organelor de securitate străine transportă și poartă arme de foc în Republica 

Macedonia în modul prevăzut de  reglementările privind controlul frontierei de stat. 

 

   Articolul 67. 

 

Cetățenii străini care intră în Republica Macedonia pentru vânătoare sunt obligaţi ca la trecerea 

frontierei de stat să declare arma de vânătoare și muniția ofițerilor de poliție. 

Autoritatea competentă, cu prilejul controlului trecerii frontierei de stat, eliberează străinilor la 

care se referă  paragraful 1 din prezentul articol permisul de port arme de vânătoare pe perioada 

vânătorii în Republica Macedonia. 

 

Articolul 68. 

 

Membrii organizațiilor de tir, care călătoresc în mod colectiv sau individual în străinătate pentru 

a participa la competiţii de tir sau pentru a se pregăti pentru o astfel de competiție pot transfera peste 

frontiera de stat arme și muniții pentru aceste necesităţi în baza autorizaţiei autorității competente. 

Membrii organizațiilor de tir străine pot introduce arme sportive în Republica 

Macedonia, pe baza autorizației/permisului de port arme sportive, în scopul participării la competiţii 

de tir sau în scopul pregătirii pentru competiţii de tir, emise de către autoritatea competentă a unei alte 

țări. 

Autorizația menționată la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează de către ofițerul de 

poliție la punctul de trecere a frontierei de stat. 

 

Articolul 69 radiat 

 

 

Articolul 70. 

 

Armele de vânătoare și  sportive și muniție pentru armele care au fost confiscate de autoritățile 

vamale vor fi puse în vânzare la licitație publică persoanelor juridice care se ocupă cu comerțul de 

arme și muniții și persoanele fizice care deţin autorizaţie de achiziţionare de arme. 

Cu alte arme și muniții, care au fost confiscate de către autoritățile vamale se procedează în 

conformitate cu articolul 45 din prezenta lege. 

 

Articolul 71. 

 

Armele sau munițiile nu pot fi transportate prin punctul de trecere a frontierei pentru transport de mic 

trafic, cu excepția cazului în care nu este prevăzut altfel prin acord internațional . 
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X. CETĂŢENII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 

 

Articolul 72. 

 

Cetățenii statelor membre ale UE pot introduce în Republica Macedonia arme pentru care a fost 

emis un document european pentru arme în baza autorizaţiei prealabile a autorității competente. 

Pentru tranzitul de arme de la paragraful 1 din prezentul articol, autorizația este eliberată de  

autoritatea competentă. 

Cererea de obţinerea a autorizaţiei în conformitate cu paragraful 1 și 2 din prezentul articol poate fi  

depusă la misiunea diplomatică sau consulară a Republicii Macedonia din țara în care persoana 

menționată la paragraful 1 din prezentul articol are reședința. 

Autorizația menționată la paragrafele 1 și 2 din prezentul articol se eliberează cu o valabilitate 

de un an și se înscrie în documentul european privind armele. Autorizaţia poate fi prelungită cu un an. 

Autorizația menționată la paragrafele 1 și 2 din prezentul articol nu se emite dacă se impun 

considerente de securitate de stat sau pentru liniştea și ordinea publică. 

Nu este necesară obţinerea autorizaţiei menționate la paragrafele 1 și 2 din prezentul articol, 

membrilor cluburilor de vânătoare pentru tir sportiv în cazul în care pentru arme a fost emis un  

document european cu condiția să facă dovada că scopul călătoriei în Republica Macedonia este 

participarea la vânătoare sau la competiţii sportive. 

 

Articolul 73. 

 

Un cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene poate introduce şi transfera arme  în 

Republica Macedonia pentru care s-a eliberat un document  european pentru arme, în conformitate cu 

acordurile internaționale ratificate și prezenta lege. 

La solicitarea unui cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene, care are drept/permis de 

rezidenţă pe teritoriul Republicii Macedonia, autoritatea competentă eliberează un document european 

pentru arme cu condiția să deţină un permis pentru arme eliberat în conformitate cu prezenta lege. 

Pentru confiscarea armelor de la paragraful 1 din prezentul articol și confiscarea documentului  

European pentru arme menționat la paragraful 2 din prezentul articol se aplică dispozițiile prezentei legi. 

 

Articolul 74. 

 

 Ministrul afacerilor interne trebuie să prescrie forma de autorizaţie pentru introducerea de arme și 

documentul european pentru arme. 

 

XI.  EVIDENŢE 

 

       Articolul 75. 

 

Ministerul Afacerilor Interne ţine evidenţa privind autorizațiile emise pentru achiziţionarea de 

arme, cererile depuse de înregistrare a armelor, cererile de înlocuire a autorizațiilor existente, permisele   

de armă, permisele de deținere arme, permisele de port arme, dovezile de deţinere de arme, permisele  

pentru achiziționarea de arme de colecţie, cererile depuse de înregistrare a armelor de colecţie, permisele 

pentru arme de colecţie, colecționarii, arme înregistrate din categoria D, confiscate, găsite, arme de foc și 

muniții restituite/predate, autorizaţii pentru producție și reparații, dovezi pentru armele de foc permanent 

dezactivate pentru utilizare, autorizaţii de comercializare, autorizaţii pentru transferul de arme, autorizaţii  

pentru transport, autorizaţii pentru înfiinţarea poligoanelor civile de tir, autorizaţii pentru achiziţionarea şi 
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scoaterea armelor și muniției din țară, autorizaţii pentru intrarea armelor și munițiilor, autorizaţii pentru 

introducerea armelor și munițiilor emise de către misiunile diplomatice și consulare, permise de deținere 

și port de arme de vânătoare în țară, autorizaţii pentru transferul armelor sportive și autorizaţii pentru 

tranzitul de arme și muniții. 

 

Articolul 76. 

 

Asociaţiile de tir și de vânătoare, persoanele juridice utilizatoare ale faunei sălbatice în zonele  

de vânătoare și alte persoane juridice care dețin arme de foc pe baza autorizaţiei pentru deţinerea armelor 

au obligaţia să țină evidența armelor de foc și a muniției, precum și a persoanelor cărora le încredinţează 

arme spre utilizare. 

Sunt obligate să ţină evidenţa şi societățile comerciale care efectuează: 

- fabricarea armelor și muniției, despre armele  și muniția livrate; 

- repararea armelor , cu privire la armele reparate; 

- dezactivarea armelor, evidenţa cu privire la armele permanent sau temporar dezactivate, 

precum și evidenţa cu privire la dovezile referitoare la procedura tehnică efectuată pentru 

dezactivarea armelor și 

- comerțul cu arme și muniții, arme și muniții achiziționate și vândute. 

Societățile comerciale sunt obligate să țină o evidența muniţiei consumate pentru fiecare bucată 

de armă. 

Poligoanele civile de tir sunt obligate să țină evidența privind muniţia eliberată şi utilizată. 

 

Articolul 77. 

 

Ministrul afacerilor interne va emite reglementări suplimentare privind formularul de cerere a 

autorizaţiei pentru achiziționarea de arme, componente pentru arme și muniții, cererea de înlocuire a 

permisului de armă eliberat de autoritatea competentă a unei alte țări, cererea de înregistrare a armelor, 

cerearea de înregistrare a armelor de colecţie, cererea de înlocuire a autorizaţiilor existente,  

autorizaţiilor pentru achiziționarea de arme, permisului de armă, permisului de deţinere armă de foc și 

permisului de port armă, permisului pentru arme de colecţie, dovezii de deţinere de arme, dovezii de 

deţinere de arme dezactivate temporar, dovezii privind armele de foc înregistrate din categoria D, 

dovezii de deţinere arme de foc dezactivate permanent, dovezii de deţinere arme de foc care au fost 

temporar dezactivate în conformitate cu dispoziţiile articolului 39 paragraful 6 din prezenta lege,  a 

autorizaţiei pentru fabricarea, repararea, transferul sau transportul de arme și muniții, autorizaţiei 

pentru transferul armelor și muniției, dovezii (certificatului) pentru utilizatorul final, autorizaţiei 

pentru achiziționarea și scoaterea armelor și muniției din ţară, autorizaţiei pentru introducerea armelor 

și muniției, autorizaţiei pentru introducerea armelor și muniției, emise de către misiunea diplomatică și 

consulară, permisurilor de deținere și port arme de vânătoare în ţară pe perioda vânătorii, autorizaţiei  

pentru transferul armelor sportive și a autorizaţiei pentru tranzitul de arme și muniții, autorizaţiei 

pentru înfiinţarea unui poligon de tir și privitor la modul în care se ţine evidenţa armelor și muniției. 

 

Dispoziţia menționată la paragraful 1 din prezentul articol, în scopul atingerii obiectivelor 

stabilite în prezenta lege, prevede prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: 

1) nume personal; 

2) data și locul nașterii; 

3) cetăţenie; 

4) numărul documentului de călătorie; 

5) domiciliul respectiv reşedinta si adresa apartamentului şi 
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6) codul numeric personal. 

Datele cu caracter personal menționate la paragraful 2 din prezentul articol se păstrează timp de 

cinci ani. 

 

Articolul 77-a 

 

Ministrul afacerilor interne va emite regulamentele de aplicare privind forma și conținutul  

formularelor de solicitare și autorizaţie din articolele 52, 55 și 56 din prezenta lege, care urmează să fie 

depuse sau emise în formă electronică. 

Regulamentul menționat la paragraful 1 din prezentul articol, în scopul atingerii obiectivelor 

stabilite în prezenta lege, prevede prelucrarea următoarelor date cu caracter personal ale 

conducătorului auto care transportă arme și muniții: 

1) nume personal; 

2) domiciliul respectiv reşedinta şi adresa apartamentului; 

   3) numărul documentului de călătorie; 

4) Cetățenie și 

5) Licența ADR a conducătorului auto. 

 

XII. SUPRAVEGHEREA 

 

Articolul 78. 

 

Supravegherea respectării cerințelor prevăzute pentru producerea, repararea, dezactivarea,  

transportul, depozitarea şi păstrarea armelor și muniției, depozitarea şi păstrarea armelor care fac parte din 

colecția de arme de colectare, formată din peste 25 de bucăţi de arme, utilizarea poligoanelor de tir, 

precum și legalitatea deţinerii şi portului de arme și muniții și ţinerea evidenţelor stabilite în prezenta 

lege, este efectuată de către Ministerul Afacerilor  Interne. 

Persoanele fizice și juridice autorizate sunt obligate să asigure supravegherea, controlul 

armelor, să pună la dispoziție o documentație corespunzătoare și să furnizeze datele şi informațiile  

necesare. 

Ministrul afacerilor  interne revocă autorizaţia pentru producerea, repararea, transportul cu arme 

și muniții, sau utilizarea poligoanelor civile de tir, în cazul în care constată că s-au oprit condițiile de 

autorizare prevăzute în această lege sau nu sunt eliminate neregulile în termenul stabilit. 

Societatea comercială, cărei s-a revocat autorizaţia pentru fabricarea, repararea sau 

transportul cu arme și muniții sau utilizarea poligoanelor civile de tir, o cerere de re-autorizare poate fi 

depusă după expirarea unui an de la decizia definitivă prin care i s-a revocat autorizația. 

Odată ce decizia rămâne definitivă, autoritatea competentă informează instanţa judecătorească în 

vederea luării măsurilor adecvate pentru încetarea desfăşurării activității societăţii comerciale. 

Armele și munițiile de care dispune societatea comercială se predau  autorității competente în 

termen de 15 zile de la data deciziei definitice. 

Armele și munițiile  menționate la paragraful 6 din prezentul articol se vând prin licitație publică 

persoanelor  juridice care se ocupă cu comerțul de arme și muniții și persoanelor fizice care au autorizaţie 

de achiziţionare  arme. 

 Încasările realizate  prin vânzarea  armelor şi muniţiilor   reprezintă venitul societăţii comerciale. 
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XIII.    SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE  

                            Articolul 79. 

Se dispun penalizări în valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro, contravaloarea în denari, 

pentru contravenție a persoanei  juridice care achiziționează, deține, produce, repară, vinde, modifică sau 

încredințează altor persoane arme și muniții a căror achiziție, deținere, port, producție, reparare sau 

comercializare este interzisă (articolul 4, paragraful 2). 

Pentru contravenția prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol, împotriva persoanei 

juridice se dispune măsura de interdicție temporară a producției, reparării sau comerțului cu arme, 

muniții și componente pentru arme, respectiv și interzicerea utilizării poligoanelor civile de tir, pe 

o perioadă de cel puțin un an și cel mult cinci ani și sancțiuni contravenționale speciale de 

confiscare a armelor și muniției și a componentelor pentru arme. 

 
Articolul 80. 

 

Sancțiuni în valoare între 600 și 1.000 de euro, contravaloarea în denari, sunt dispuse față 

de persoana fizică care: 

1) achiziționează, deţine, produce, repară, dezactivează, vânde, modifică, transportă sau 

încredințează altei persoane arme, componente pentru arme și paralizatori cu șoc electric 

menționați la articolul 4. paragraful 2 din prezenta lege, cu excepția armelor de foc și a muniției 

menționate la articolul 4, paragraful 2 din prezenta lege; 

2) achiziționează componente pentru arme într-un mod contrar dispozițiilor articolului 7 

paragraful 2 din prezenta lege; 

   3) deţine muniție într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la articolul 7, paragraful 5 

din prezenta lege; 

  4) transportă și utilizează o armă pentru care a fost eliberat o dovadă pentru deținerea de 

armă, în conformitate cu articolul 21, paragraful 4 din prezenta lege; 

  5) poartă arma într-un mod contrar dispozițiilor articolului 24 din prezenta lege; 

  6) achiziționează arme de colecție într-un mod contrar dispozițiilor articolului 26-a din 

prezenta lege; 

 7) posedă arme din categoria D, pentru care nu a fost emisă dovada autorității competente 

(articolul 27, paragraful 2); 

8) acționează într-un mod contrar dispozițiilor articolului 28 din prezenta lege; 

9) radiază sau deteriorează marcajele imprimate pe arme (articolul 28, paragraful 2); 

10) acționează într-un mod contrar dispozițiilor articolului 29 din prezenta lege; 

11) acționează într-un mod contrar dispozițiilor articolului 30 din prezenta lege; 

12) acționează într-un mod contrar dispozițiilor articolului 31 din prezenta lege; 

13) păstrează arma într-un mod contrar dispozițiilor articolului 33 din prezenta lege și 

14) acționează contrar dispozițiilor articolului 51-a din prezenta lege. 

Pentru contravenția prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol se dispun măsuri 

speciale de confiscare a armelor și muniției. 
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Articolul 81. 

 

Sancțiunea în valoare cuprinsă între 500 și 1.000 de euro, contravaloarea în denari, se 

dispune pentru contravenție împotriva unei persoane fizice care: 

1) nu depune în termen legal la autoritatea competentă cererea pentru înregistrarea 

armelor și eliberarea permisului de armă (articolul 18, paragraful 1); 

2) nu deține dovada pentru transportul de arme din depozitul asociației de tir până la 

poligon sau o altă locație destinată unor astfel de activități, și retur (articolul 26, paragraful 2); 

3) nu declară în termen legal armele achiziționate din categoria D (articolul 27, paragraful 

2); 

4) nu prezintă permisul de armă și permisul de port armă, la cererea unui funcționar 

autorizat al autorității competente (articolul 32, paragraful 2); 

   5) nu raportează în termen legal dispariția, pierderea sau furtul de arme și muniții, autorizației 

pentru achiziționarea de arme, permisului de armă sau permisului de port armă, a autorizației pentru 

achiziționarea de arme de colecție și a permisului pentru arme de colecție (articolul 36) .; 

  6) la schimbarea domiciliului sau a reședinței nu declară în termen legal armele autorității 

competente în a cărei zonă se află noul domiciliu sau noua reședință (articolul 38); 

  7) în cazul decesului proprietarului, nu predă armele și muniția în termen legal (articolul 

39, paragraful 1); 

8) nu păstrează armelele dezactivate temporar și muniția la domiciliu sau reședință, sau la 

adresa de domiciliu, respectiv la adresa permanentă aprobată, până la finalizarea procedurii de 

succesiune (articolul 39, paragraful 2); 

9) nu poartă ochelari de protecție și protecție pentru urechi cu prilejul tragerilor la 

poligoanele civile (Articolul 59, paragraful 2); 

10), persoana care, la trecerea frontierei de stat nu declară autorității competente armele și 

muniția transportată de aceasta (articolele 61, paragraful 2, 63 și 67); 

11) scoate fără autorizaţie din Republica Macedonia arme și muniții în situația în care se 

impune deținerea autorizaţiei pentru arme și muniții (articolele 63 și 65); 

12) nu depune în termen legal cererea de înlocuire a permisului de armă (articolul 64); 

13) transportă sau încearcă să transporte arme sau muniții prin punctul de trecere a 

frontierei de mic trafic, cu excepția cazului în care este stabilit altfel prin acord internațional 

(articolul 71) și 

14) acționează într-un mod contrar dispozițiilor articolului 78, paragraful 2. din prezenta 

lege. 

Pentru contravenția prevăzută la paragraful 1 punctul 1) și 3) din prezentul articol 

împotriva persoanei  fizice se dispun măsuri contravenționale speciale de confiscare a armelor de 

foc și muniției. 

 
Articolul 82. 

 

Sancțiuni contravenționale în valoare cuprinsă între 2.000 și 5.000 de euro, contravaloarea în 

denari,se dispun împotriva unei persoane juridice care: 

1) vinde arme din categoria D persoanei care nu îndeplinește cerința de la paragraful 9, 

punctul 1 din prezenta lege (articolul 27, paragraful 1); 

2) acționează într-un mod contrar dispozițiilor articolului 28 din prezenta lege ; 
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3) vinde sau dă spre utilizare arme sau muniții unei persoane care nu deține autorizația de 

achiziționare, respectiv nu deține permisul de armă, permisul de port armă (articolul 29); 

4) păstrează arma într-un mod contrar dispozițiilor articolului 34 din prezenta lege; 

   5) nu informează Ministerul Afacerilor Interne în termenul prevăzut de la începutul producției 

de arme și muniții, respectiv reparării de arme (articolul 47, paragraful 4); 

  6) acceptă să repare arme care nu sunt înregistrate (articolul 49); 

  7) spațiile în care sunt depozitate armele și muniția nu sunt securizate împotriva accesului 

persoanelor neautorizate prin protecție permanentă fizico-tehnică (articolul 50, paragraful 2); 

  8) Arma primită pentru reparații este scoasă din spațiile de lucru (articolul 51, paragraful 

1); 

  9) nu emite dovada executării procedurii tehnice de dezactivare permanentă a armelor  

(Articolul 51-a paragraf 3); 

10) permite reactivarea armelor care au fost permanent dezactivate pentru utilizare (articolul 

51-a, paragraful 5); 

11) transportă arme și muniții într-un mod contrar dispozițiilor articolului 52, paragraful 4 și 

5 din prezenta lege; 

12) introduce pe piață arme, muniție și componente pentru arme care nu sunt marcate, 

testate, ştanțate în conformitate cu reglementările de testare și de ștanțare sau de marcare a 

armelor de foc manuale și a muniției (articolul 53); 

13) efectuează transferul de arme și muniții eliberate fără a deține autorizaţia emisă de  

Autoritatea competentă (articolul 55, paragraful 2): 

14) nu marchează cu marcajul recomandat pentru import armele de foc importate (articolul 55-a); 

(punctul 14 încetează să mai fie valabil de la data punerii în aplicare a Legii cu privire la examinarea și 

ștanțarea, respectiv marcarea armelor de foc și a muniției ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" 

nr.25 / 10) 

15) transportă arme și muniții fără aprobare sau contrar dispozițiilor privind aplicarea măsurilor 

de securitate speciale pentru transport (articolul 56, paragrafele 1 și 6); 

16) acționează contrar dispozițiilor articolului 58-a din prezenta lege și 

17) acționează contrar dispozițiilor articolului 78, paragraful 2 din prezenta lege. 

Sancțiuni contravenționale în valoare cuprinsă între 200 și 1.000 de euro, contravaloarea 

în denari, sau sancțiuni la fața locului între 300 și 600 de euro contravaloarea în denari se dispun 

pentru contravenția de la paragraful 1 punctele 4 și până la 12 din prezentul articol și persoanei 

responsabile a persoanei juridice. 

Pentru contravenția prevăzută la paragraful 1 punctul 1), 2), 3), 5), 7), 8) și 12) din 

prezentul articol se dispun măsuri speciale de confiscare a armelor și muniției. 

Pentru contravenţia prevăzută la paragraful 1, punctul 4) până la 13) din prezentul articol 

se dispun sancțiuni contravenționale de interdicție temporară a producției, reparării, comerțului, 

transportului de arme și muniții, timp de cel puțin un an și cel mult cinci ani. 

  

     Articolul 83. 

 

Sancțiuni contravenționale în valoare cuprinsă între 1.000 și 3.500 de euro contravaloarea 

în denari, se dispun împotriva persoanei juridice care: 

1) nu eliberează dovada de pregătire practică pentru manipularea armelor persoanelor 

fizice, solicitanților de autorizații pentru achiziționarea de arme (articolul 14, paragrafele 5 și 6); 
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2) nu depune în termen legal  o cerere de înregistrare a armelor și de obținere a permisului 

de deținerea armă (articolul 18); 

3) nu  informează autoritatea competentă în termen legal  (articolul 23, paragraful 5); 

4) eliberează dovada prin care se încredințează arme de vânătoare pentru vânătoare de o 

zi, în zonele de vânătoare, unei persoane care nu este membru activ al asociației de vânătoare 

(articolul 25); 

5) încredințează folosirea armelor persoanelor care dețin permis de armă dar nu sunt  

membrii activi ai asociației de tir (articolul 26, paragraful 1); 

6) nu emite dovada pentru transportul armelor de la magazia pentru arme a asociației de tir 

la poligonul de tragere și retur (articolul 26, paragraful 2); 

7) nu raportează în termen legal dispariția, pierderea sau furtul de arme și muniții, a 

autorizației de achiziționare de arme, a permisului de armă sau a permisului de port armă 

(articolul 36); 

8) la schimbarea sediului nu declară în termen legal arma la autoritatea competentă 

de pe raza de competență a noului sediu (articolul 38); 

9) nu efectuează în termen legal testul de tragere cu armele după reparațiile efectuate la 

componentele principale ale armelor de foc (articolul 49, paragraful 4); 

10) nu ține evidența, în conformitate cu dispozițiile articolului 76 din prezenta lege. 

Sancțiuni contravenționale în valoare cuprinsă între 200 și 1.000 de euro contravaloarea în 

denari sau sancțiuni la fața locului între 300 și 600 de euro contravaloarea în denari se dispun 

pentru încălcarea paragrafului 1. din prezentul articol persoanei responsabile din cadrul persoanei 

juridice. 

Pentru contravenția prevăzută la paragraful 1 punctul 2) din prezentul articol se dispun  

măsuri contravenționale speciale de confiscare a armelor și muniției. 

 
Articolul 83-a 

 

Sancțiuni contravenționale cu valoare cuprinsă între 600 și1.000 de euro contravaloarea în 

denari se dispun împotriva persoanei fizice care acționează contrar dispozițiilor articolelor 86 și 

86-b al prezentei legi. 

Pentru contravenția prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol, împotriva persoanei 

fizice se dipun măsuri speciale de confiscare a armelor și muniției. 

 

Articolul  83-b 

Sancțiuni contravenționale cu valoare cuprinsă între 2.000 și 5.000 de euro contravaloarea în 

denari se dispun împotriva persoanei juridice care acționează contrar dispozițiilor articolelor 86 și 86-b al 

prezentei legi. 

Sancțiuni contravenționale cu valoare cuprinsă între 200 și 1.000 de euro, contravaloarea în denari 

sau sancțiuni la fața locului între 300 și 600 de euro contravaloarea în denari se dispun pentru încălcarea 

paragrafului 1 al prezentului articol și persoanei responsabile din cadrul persoanei juridice. 

 

Pentru contravenția prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol se dispun și măsuri speciale  de 

confiscare a armelor și muniției. 

Articolul 83-v 
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Sancțiunile la fața locului pentru contravențiile prevăzute la  dispozițiile articolelor 82 

paragraful 2, 83, paragraful 2, și 83-b din prezenta lege sunt dispuse de către autoritatea 

competentă. 

 

XIV. DISPOZIȚII PROVIZORII ȘI FINALE  

                     Articolul 84. 

(Articolul 84 din Legea publicată în “Monitorul Oficial al Republicii Macedonia” nr.7 / 

2005 și articolul 1 din Legea publicată în “Monitorul Oficial al Republicii Macedonia” nr.47 / 

2006) 

Societăţile comerciale care se ocupă cu producția de arme și muniții, reparații de arme  și 

comerțul cu arme, muniții și componente pentru arme, și pentru care până la data intrării în 

vigoare a prezentei legi nu necesita obținerea aprobării, au obligația ca în termen de 30 de zile de 

la data aplicării prezentei legi să depună cererea pentru obținerea aprobării menționate la 

articolele 47 și 55 din prezenta lege. 

 
Articolul 85. 

 

(Articolul 85 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.7 / 2005 

și articolul 1 din Legea publicată în " Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.47 / 2006) 

Normele legale prevăzute de prezenta lege, vor fi adoptate în termen de șase luni de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Până la data intrării în vigoare a normelor menționate la paragraful 1 din prezentul articol se 

aplică reglementările existente în cazul în care reglementările nu sunt în contradicție cu prevederile 

prezentei legi. 

 
Articolul 86. 

 
(Articolul 86 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" no.7 / 2005 și articolul 

1 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.47 / 2006), articolul 

60 din Legea publicată în " Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.42 / 2007, articolul 19 

din Legea publicată în " Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.86 / 2008, articolul 18 din Legea 

publicată în " Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.72 / 2010) 

 

Permisele de deținere și de port armă, autorizația de  transport şi deţinere arme emise în 

conformitate cu legislația anterioară se înlocuiesc în termen de cel mult zece ani de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

Documentele menționate la paragraful 1 din prezentul articol se modifică, în baza cererii 

scrise depuse personal pentru  înlocuirea documentului existent al persoanei fizice sau juridice. 
Cu prileju depunerii cererii de înlocuire a  permisului menționat la paragraful 1 din prezentul 

articol, persoana fizică respectiv persoana juridică este obligată să declare la autoritățile competente, în 

funcție de reședință sau domiciliu, respectiv reședința temporară a străinului și persoana juridică în 

funcție de sediu, arma pentru care se eliberează permisul, pentru efectuarea testelor de tragere . 
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Testele de tragere de la paragraful 3 din prezentul articol se efectuează cu prilejul înlocuirii 

documentelor de la paragraful 1 din prezentul articol sau la depunerea cererii de prelungire a valabilității 

permisului de armă, respectiv permisului de deţinere armă, în funcție de dorința persoanei fizice sau 

juridice. 

Articolul 86-a 

(Articolul 61 din Legea publicată în " Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.42 / 

2007 și articolul 19 din Legea publicată în "Jurnalul Oficial al Republicii Macedonia" nr.72 / 

2010) 

Pentru armele din categoriile B, C și D în solicitarea persoanei fizice sau juridice cărora nu 

li s-au  emis documentele pentru arme prevăzute de dispozițiile prezentei legi și ale Legii privind 

achizițiile, deținerea și portul de arme ("Monitorul oficial al RSM", nr 25/72, 30/72, 18/76, 15/ 83, 

51/88 și "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr 26/93 și 49/2003), autoritatea 

competentă eliberează permisul de armă, permisul de port armă și dovada în cazul în care o 

persoană fizică îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 9 paragraful 1, punctul 1), 2), 3), 4), 6) 

și 7) și paragraful 2 din prezenta lege, sau persoanei juridice care îndeplinește cerințele articolului 

16, paragraful 1, punctul 1) și paragraful 2 din prezenta lege. 

Armele menționate la paragraful 1 din prezentul articol nu trebuie să provină din 

comiterea infracțiunii, respectiv să nu fie destinate sau utilizate în comiterea unei infracțiuni, să nu 

fie în proprietatea unei alte persoane fizice sau juridice, iar marcajele să nu fie deteriorate sau 

distruse. 

Permisele de la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează pe baza cererii personale a 

persoanei fizice sau juridice, care pot fi depuse cel mai târziu cu un an după data intrării în vigoare 

a prezentei Legi. 

În cazul în care o persoană fizică nu îndeplinește cerințele articolului 9, paragraful 1 

punctul 1), 2), 3), 4), 6) și 7) și paragraful 2 din prezenta lege respectiv persoana juridică nu 

îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 16 paragraful 1, punctul 1) și paragraful 2 din 

prezenta lege, autoritatea competentă dispune persoanei fizice sau persoanei autorizate din cadrul 

persoanei juridice să predea benevol armele din paragraful 1 din prezentul articol la cea mai 

apropiată secție de poliție în funcție de domiciliu, respectiv sediul persoanei juridice. 

La predarea voluntară a armelor menționată la paragraful 4 din prezentul articol nu se va 

efectua identificarea și evidența persoanelor care predau benevol armele. 

Împotriva persoanelor care predau benevol armele menționate la paragraful 4 din 

prezentul articol nu se inițiază proceduri  penale sau contravenționale. 

Armele din categoriile B si C, din posesia persoanei fizice sau juridice în baza unui 

document privind armele în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Legii privind 

achizițiile, deținerea și portul de arme ("Monitorul Oficial al RSM", nr 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 

15/83, 51/88 şi "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr 26/93 și 49/2003), pot fi predate 

benevol la cea mai apropiată secție de poliție, în funcție de domiciliu, respectiv de sediul 

persoanei juridice, în cazul în care persoana fizică sau persoana responsabilă a persoanei juridice, 

din motive personale justificate, are intenția de a preda benevol armele. 

 
Articolul 86-b 

(Articolul 61 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.42 / 

2007 și articolul 20 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.72 / 

2010) 
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Persoanelor fizice sau juridice care dețin arme din categoria A, fără documente pentru 

arme, în conformitate cu prevederile prezentei legi și a Legii privind achizițiile, deținerea și portul 

armelor ("Monitorul Oficial al RSM", nr 25/72, 30/72, 18/76, 26 / 76, 15/83, 51/88 și "Monitorul 

Oficial a Republicii Macedonia", nr 26/93 și 49/2003), li se dispune să predea benevol armele. 

Dispozițiile menționate la paragraful 1 din prezentul articol se efectuează de către autoritatea 

competentă prin comunicat public. 

Persoanele fizice respectiv persoanele responsabile în cadrul persoanelor juridice  menționate 

la paragraful 1 din prezentul articol declară personal că dețin arme de foc pe  care intenționează să 

le predea benevol la cea mai apropiată secție de poliție, în funcție de domiciliu sau sediul persoanei 

juridice. 

Declararea armelor menționate la paragraful 1 din prezentul articol se efectuează în fiecare 

sâmbătă între 8.00 - 16.00, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
După declararea armelor, se efectuează predarea voluntară a armelor de la paragraful 1 din 

prezentul articol, funcționarii autorizați ai unităților organizatorice ale autorității competente care 

efectuează preluarea armelor declarate din locurile de depozitare a acestora. 

Cu prilejul predării voluntare a armelor de la paragraful 1 din prezentul articol nu se va efectua 

identificarea și evidența persoanelor care predau benevol armele. 

Împotriva persoanelor care predau benevol armele de la paragraful 1 din prezentul articol nu se 

inițiază  procedurile penale sau contravenționale. 

 

Articolul 86-v 

 

(Articolul 21 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" 

Nr.72/2010) 

 
 

Pentru armele de colecție deținute de o persoană fizică fără deținerea unui document emis în 

conformitate cu prevederile prezentei legi și a Legii privind achiziția, deținerea și portul armelor  

("Monitorul Oficial al RSM", nr 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15 // 83, 51/88 și "Monitorul Oficial al 

Republicii Macedonia", nr 26/93 și 49/2003), autoritatea competentă eliberează o autorizație pentru 

arme de colecție, în cazul în care persoana fizică îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 9, 26-a 

și 33 din prezenta lege. 

Armele menționate la paragraful 1 din prezentul articol nu trebuie să provină din comiterea 

infracțiunii, respectiv să nu fie destinate sau utilizate în comiterea unei infracțiuni, să nu fie în 

proprietatea unei alte persoane fizice sau juridice, iar marcajele să nu fie deteriorate sau distruse. 

Permisele de la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează pe baza cererii personale a  

unei persoane fizice. 

Articolul 87. 

 
(Articolul 87 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.7 / 2005, articolul 1 

din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.47 / 2006 și articolul 62 din Legea 

publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" Nu. 42 / 2007) 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, procedurile pentru achiziționarea, deținerea, 

purtarea, păstrarea, producția, repararea, comercializarea și transportul de arme și muniții, inițiate 

în conformitate cu Legea privind achizițiile, deținerea și portul armelor ("Monitorul Oficial al 

RSM" nr 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 și "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", 
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nr 26/93 și 49/2003), se prelungesc în conformitate cu dispozițiile Legii privind achizițiile, 

deținerea și portul armelor. 

 
Articolul 88. 

 

(Articolul 88 din Legea publicată în Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" Nr.7 / 2005) 

 

Dispozițiile de la capitolul X al prezentei  legi vor fi aplicabile după aderarea Republicii 

Macedonia la Uniunea Europeană. 

 
Articolul 89. 

 

 (Articolul 89 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.7 / 2005 și 

articolul 1 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.47 / 2006) 

La data punerii în aplicare a prezentei legi încetează valabilitatea Legii privind achizițiile, 

deținerea și portul armelor ("Monitorul Oficial al RSM", nr 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 

51/88 și "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr 26/93 și 49/2003), precum și articolele 

22-31 și articolul 65, paragraful 1, punctul 5) și paragraful 3 și articolul 66, paragraful 1, punctul 

3), 4) și 5) și paragraful 3 din Legea privind trecerea frontierei de stat și a deplasării în zona de 

frontieră ( "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr 36/92, 12/93, 11/94 și 19/2004). 
 

 
 

Articolul 90. 
 

(Articolul 63 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" 

nr.42 / 2007) 

În textul integral  al Legii armelor termenul  "necanelat" respectiv termenul "canelat" se 

înlocuiește cu termenul "neghintuit" respectiv "ghintuit". 

 
Articolul 91. 

 

(Articolul 64 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" 

nr.42 / 2007) 

Normele legale prevăzute de prezenta lege se adoptă în termen de o lună de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

 
Articolul 92. 

 

(Articolul 20 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr.86 / 2008) 

 

Normele legale prevăzute de prezenta lege se adoptă în termen de trei luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

 
Articolul 93. 
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(Articolul 23 din Legea publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" 

nr.72 / 2010) 

 

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, încetează valabilitatea Legii cu privire la predarea 

benevolă și colectarea armelor de foc, muniției și materiilor explozibile, precum și privind legalizarea 

armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr 37/2003 şi 9/2004). 


