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În temeiul articolul 39, paragraful 3 din Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii 

Macedonia "nr. 7/2005, 47/2006 și 42/2007), ministrul afacerilor interne adoptă 

REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURA DE PREDARE/PRIMIRE ŞI  PĂSTRARE 

A ARMELOR ȘI MUNIȚIEI ÎN CAZUL DECESULUI PROPRIETARULUI ARMELOR 

ȘI FORMA ȘI CONȚINUTUL DOVEZII PRIVIND PREDAREA ARMELOR ȘI 

MUNIȚIEI AUTORITĂŢII COMPETENTE 

Articolul 1 

Prezentul regulament reglementează procedura prmire/ predare și păstrare a armelor și muniției 

în cazul decesului proprietarului, precum și forma și conținutul dovezii pentru armele și muniția 

care sunt predate autorității competente. 

Articolul 2 

Armele de la categoria B, C și D din proprietatea unei persoane fizice care a decedat, se depun la 

cea mai apropiată secție de poliție (denumită în continuare: secția de poliție), de către membrii 

adulți ai familiei proprietarului defunct sau de către alte persoane adulte care au trăit împreună cu 

proprietarul decedat. 

Articolul 3 

La predarea armelor menţionate la articolul 2 din prezentul regulament, ofițerul de poliție 

legitimează persoană care a adus armele pentru a determina relația sa cu proprietarul defunct al 

armelor și verifică dacă armele sunt în proprietatea unei altei persoane fizice. 

Ulterior efectu[rii activităților menționate la paragraful 1 din prezentul articol,  ofițerul de poliție 

verifică armele predate și  documentele originale referitoare la arme. 

Ulterior verificării menționate la paragraful 2 din prezentul articol, ofițerul de poliție 

completează dovada, în care sunt introduse datele referitoare la: 

- membrul adult al familiei  proprietarului  defunct al armelor sau a altui adult care alocuit cu 

proprietarul defunct al armelor și care au adus armele la secția de poliție; 

- armele (tipul, modelul, marca, categoria, seria din fabricaţie, cantitatea, calibrul și alte 

caracteristici ale armelor); 

- proprietarul defunct al armelor; 

-documentele privind armele și 

- ofițerul de poliție care a recepţionat armele. 
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Ulterior completării dovezii menționate la paragraful 2 din prezentul articol,  ofițerul de poliție 

eliberează o dovadă membrului adult al familiei proprietarului defunct al armei sau altei 

persoane adulte care a locuit împreună cu proprietarul defunct al armelor. 

Dovada menționată la paragraful 2 din prezentul articol se eliberează pe coală de hârtie albă, 21 

x 30 cm, şi este parte intergantă a prezentului regulament. 

Articolul 4 

Ulterior recepţionării armelor, ofițerul de poliție introduce în Registrul armelor de foc şi a 

muniţiei confiscate, găsite și predate următoarele date: numărul de intrare, numele, prenumele, 

domiciliul, reședința și CNP-ul persoanei fizice care predă armele, respectiv care a găsit armele; 

apoi categoria, tipul, respectiv modelul, calibrul și numărul de serie al armei; data și locul 

predării, respectiv locul unde a fost găsită arma; starea actuală a armelor și alte date care sunt 

importante pentru modificarea datelor introduse anterior în registru. 

Articolul  5 

Pentru armele de la categoriile B, C și D, care au fost găsite se aplică în mod corespunzător 

dispozițiile articolului 2, 3 și 4 din prezentul regulament. 

Armele găsite din categoria A se declară imediat la secția de poliție de către persoana fizică care 

a găsit arma. 

Dispozițiile articolelor 3 și 4 din prezentul regulament, se aplică în mod corespunzător şi la 

recepţionarea și manipularea armelor menţionate la paragraful 2 din prezentul articol. 

Articolul 6 

La recepţionarea armelor, ofițerul de poliție depune imediat armele în depozitul Departamentului 

Ministerul Afacerilor Interne. 

Ulterior depunerii armelor în depozitul menționat la paragraful 1 din prezentul articol, armele 

sunt păstrate într-un spaţiu special securizat (denumite în continuare spaţii). 

În spaţiile menționate la paragraful 2 din prezentul articol, armele sunt depozitate pe rafturi sau 

în recipiente de metal într-un mod care asigură accesul facil. 

Armele sunt păstrate separat de muniții, cu excepția armelor și muniției care sunt depozitate în 

recipiente metalice sau containere din lemn. 

Articolul 7 

Ușa spaţiului trebuie să fie confecționată din metal călit sau lemn din esenţă tare, cu o placă de 

metal pe partea exterioară cu închizători fixate și cu yală de siguranţă suplimentară şi zăvor. 
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Ușa menţionată la paragraful 1 din prezentul articol se deschide spre exteriorul spaţiului  în care 

se depozitează armele. 

Articolul 8 

Ferestrele spaţiilor trebuie să fie confecționate din metal călit sau lemn de esență tare, cu o placă 

de metal pe partea exterioară cu închizători fixate. 

Numărul de ferestre de la paragraful 1 din prezentul articol trebuie să fie minim. 

La exterior, ferestrele din paragraful 1 al prezentului articol, ar trebui să fie protejate printr-o sită 

metalică, ale cărei componente formează orificii cu dimensiuni care nu depăşesc doi centimetri. 

Articlul 9 

Temperatura camerei trebuie sa se menţină între  minus 10 de grade Celsius şi plus 25 de grade 

Celsius. 

Umiditatea relativă din spaţii nu trebuie să depăşească  75 de procente. 

Articolul 10 

În timpul depozitării armelor în spaţii, ofițerul de poliție responsabil de cheia spaţiilor, verifică 

zilnic cel puțin o dată  armele încredinţate spre păstrare. 

În cazul în care, în timpul verificărilor menționate la paragraful 1 din prezentul articol constată 

că lipsesc arme recepţionate pentru păstrarea în siguranță, ofițerul de poliție întocmeşte imediat 

un raport în care se înregistrează următoarele date: 

- denumirea sectorului afacerilor interne în care se păstrează armele; 

- arma care lipseste (tipul, modelul, numărul de fabricație, calibrul și alte caracteristici ale 

armelor); 

- data, ora și circumstanțele în care armele au dispărut; 

- măsurile luate pentru a determina responsabilitatea pentru dispariția armelor și 

- alte aspecte importante pentru eveniment. 

Raportul menționat la paragraful 2 din prezentul articol se transmite șefului Departamentului 

Afacerilor Interne unde sunt păstrate armele. 
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Articolul 11 

Prezentul regulament intră în vigoare în a opta zi de la data publicării sale în "Monitorul Oficial 

al Republicii Macedonia". 

 

Nr. 13.1-26748/1 Ministrul 

18. aprilie 2007       afacerilor interne, 

        Skopje m-r Gordana Jankuloska, s.s. 
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REPUBLICA  MACEDONIJA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL AFACERILOR INTERNE  

 

Număr    

 

Data    

În temeiul articolului 39 paragraful 1 din Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii 

Macedonia", nr 7/2005, 47/2006 și 42/2007) și articolului 3, paragraful 3 din Regulamentul 

privind procedura de primire/predare și depozitare a armelor și muniției în cazul decesului 

proprietarului, precum și forma și conținutul dovezii privind predarea armelor și muniției 

autorității competente ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr  / 2007), se eliberează 

 

DOVADA 

 

Data       la sediul  persoana      

  născut/ă___________ anul, în localitatea      

cu domiciliul, reşedinţa        

identificată cu cartea de identitate/paşaportul nr      

emis de    , gradul de rudenie cu proprietarul defunct al armei   a 

predat următoarele arme şi muniţie 
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Nr. crt. Tip/model Marca Categoria Calibru Nr. de 

fabricaţie 

Cantitatea Menţiuni 

        

        

        

        

 

 

Nr. crt. Tip/model Marca Categoria Calibru Nr. de 

fabricaţie 

Cantitatea Menţiuni 

        

        

        

        

        

 

S-au predat armele şi munţia încheiând cu nr. curent                                acestea fiind predate în 

stare                                                   . 

Armele şi muniţia predate sunt proprietatea persoanei născute                                                               

la data de                            localitatea                                                   , cu domiciliul, respectiv 

reşedinţa                                                                                                    care a decedat la data de                                                                     

, conform certificatului de deces prezentat                                             .          

Persoana defunctă posedă documentul referitor la armă                                 eliberat de.                                                          

Armele şi muniţia predată se păstrează trei zile la Secţia de Poliţie_________  _____                                 

, după care până la finalizarea procedurii de succesiune , respectiv până la expirarea termenului 
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de trei luni pentru identificarea proprietarului armelor şi muniţiei vor fi păstarate în depozitul 

Departamentului Afacerilor Interne. 

Dovada a fost întocmită în șase exemplare, dintre care două revin persoanei fizice care a predat 

armele și muniția. 

 

         LS 

SEMNĂTURA PERSOANEI CARE     SEMNĂTURA 

A PREDAT ARMELE     OFIŢERULUI DE POLIŢIE 

 


