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În temeiul articolului 61, alineatul 6 din Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii 

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

REGULAMENTUL PRIVIND TRANSFERUL DE ARME ȘI MUNIȚIE PESTE 

FRONTIERA DE STAT 

Articolul 1 

Prin prezentul regulament se reglementează procedura de transfer a armelor și muniției peste 

frontieră. 

Articolul 2 

Transferul de arme și muniții se efectuează prin punctele de trecere a frontierei de stat unde se 

efectuează controlul permanent la frontieră (denumit în continuare: punctul de trecere a 

frontierei). 

Articolul 3 

Cetăţenii Republicii Macedonia și străinii care sunt în posesia sau deţin în mijlocul de transport 

arme și muniții, și intenționează să trreacă frontiera de stat declară armele și muniția pe care 

intenţionează să o introducă/scoată din ţară comunicând polițistului de frontieră (denumit în 

continuare poliţist de frontieră) în mod clar că intenționează să transfere arme și muniții peste 

frontieră. 

Articolul 4 

Cu prilejul declarării armelor și muniției, persoanele fizice menționate la articolul 3 din prezentul 

regulament prezintă polițistului de frontieră un exemplar original al documentelor referitoare la 

armele și muniția. 

Poliţistul de frontieră avizează exemplarul original al documentului menționat la paragraful 1 din 

prezentul articol, cu excepția armelor și muniției de la articolul 7 din prezentul regulament, cu 

ștampila, semnătura, numărul şi data verificării documentului. 

După avizarea exemplarelor originale ale documentului menționat la paragraful 1 din prezentul 

articol, poliţistul de frontieră înscrie personal în document numărul de arme și muniții, care sunt 

transferate peste frontiera de stat, după care documentul se restituie  persoanei fizice. 

O fotocopie a documentului menționat la paragraful 1 din prezentul articol se păstrează în 

arhivele punctului de trecere a frontierei iar datele din documentele privind persoana fizică și 

armele și muniția, sunt introduse în evidențele corespunzătoare privind  armele și munițiile. 
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Articolul 5 

După efectuarea activităților menționate la articolul 4 din prezentul regulament, poliţistul de 

frontieră efectuează verificarea armelor și muniției pe care persoana intenționează să le treacă 

peste frontieră personal sau în mijlocul de transport. 

Articolul 6 

Poliţistul de frontieră care la verificarea unei persoane fizice sau a mijloacelor de transport, 

identifică arme și muniții care nu au fost declarate sau pentru care nu au fost prezentate 

exemplare originale ale documentelor originale, pe lângă procesul verbal de confiscare 

provizorie a armelor și muniției eliberează şi o dovadă privind confiscarea bunurilor. 

 Dovada menționată la paragraful 1 din prezentul articol trebuie să conțină informații cu 

privire la: numele și prenumele persoanei căreia i-au fost confiscate provizoriu armele și muniția, 

data nașterii, domiciliul, respectiv adresa reşedinţei, armele (categorie, tip, marca, calibrul și 

numărul de serie), muniție (cantitate și calibrul), baza în care s-a făcut confiscarea, alte 

caracteristici ale armelor, mai ales defectele vizibile și numele poliţistului de frontieră care a 

confiscat provizoriu bunurile. 

Articolul 7 

La declararea armelor de vânătoare și a muniției folosite pentru vânătoare, respectiv a armelor 

sportive și muniției, care sunt folosite pentru pregătirea sau participarea la competiţii de tir, 

străinii sau membri ai unor organizații de tir străine, prezintă poliţistului de frontieră un exemplar 

original al documentului legat de arme și muniție, precum și invitația de a participa la vânătoare, 

respectiv la pregătirile sau participarea la competițiile de tir. 

Pe baza documentelor prezentate în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, poliţistul 

de frontieră eliberează un permis de port al armelor de vânătoare sau sportive pentru participarea 

la vânătoare sau participare, sau pregătirea pentru competiții de tir în Republica Macedonia. 

După încheierea vânătorii, respectiv a pregătirilor și participării la competiţiile de tir, persoanele 

fizice menționate la paragraful 1 din prezentul articol, predau poliţistului de frontieră permisul 

menționat la paragraful 2 din prezentul articol, la părăsirea teritoriului  Republicii Macedonia. 

Articolul 8 

Străinul care achiziţionează în Republica Macedonia arme și muniții, declară armele și munițiile 

achiziționate pe care le scoate din Republica Macedonia, poliţistului de frontieră de la punctul de 

trecere a frontierei. 

La declararea armelor și muniției, străinul prezintă poliţistului de frontieră exemplarele originale 

ale autorizaţiei pentru achiziționarea și scoaterea armelor și a munițiilor din Republica 

Macedonia, emisă de autoritatea competentă și aprobarea sau alt document adecvat pentru 

achiziționarea de arme, emise de către autoritatea competentă a unei alte țări. 
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Datele menţionate în aprobare sau în alte documente relevante menționate la paragraful 2 din 

prezentul articol, precum și informațiile despre persoana fizică, arme și punctul de trecere a 

frontierei sunt înscrise în evidenţa corespunzătoare privind armele și munițiile. 

Articolul 9 

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

al Republicii Macedonia". 
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