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În temeiul articolului 6 din Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" nr. 7/2005, 

47/2006 și 42/2007), ministrul afacerilor interne adoptă 

REGULAMENTUL PRIVIND TIPURILE DE ARME CARE POT FI ACHIZIŢIONATE PE 

BAZA AUTORIZAŢIEI ŞI SEMNIFICAŢIA UNORA DINTRE TIPURILE DE ARME DE 

LA CATEGORIA A ŞI D  

Articolul 1 

Prezentul regulament defineşte tipurile de arme care pot fi achiziţionate pe baza autorizației și 

semnificația anumitor tipuri de arme din categoriile A și D, conform clasificării armelor de la 

articolul 4 din Legea armelor (denumită în continuare calificarea legală a armelor). 

Articolul 2 

Pe baza autorizației pot fi achiziționate următoarele tipuri de arme din categoria B: 

1) revolver, pistol semiautomat și pistol cu repetiţie de la armele de foc semi-automate sau cu 

repetiţie; 

2) pistolul din grupa de arme de foc scurte cu un foc, cu aprindere centrală; 

3) pistol cu aprindere laterală, cu o lungime totală mai mică de 28 de centimetri și  pistol de calibru 

mic .22 LR din grupa armelor de foc scurte cu un foc, cu aprindere laterală şi lungime totală mai 

mică de 28 de centimetri; 

4) pușcă semi-automată, cu ţevi ghintuite și dispozitiv pentru gloanţe şi cameră cu capacitate de peste 

trei cartușe și pușcă semi-automată cu țevi neghintuite cu dispozitiv pentru gloanţe şi cameră cu 

capacitate care poate deține mai mult de trei gloanţe de grup arme de foc lungi semi-automate cu 

cartușe de reviste și de camera care poate primi mai mult de trei runde; 

5) pușcă semi-automată, cu ţevi ghintuite și pușcă semi-automată cu țevi neghintuite din grupa de 

arme de foc lungi semi-automate cu cartușe de reviste și de camera, care poate găzdui până la trei 

gloanțe și ale căror baterie se modifică, această armă se poate repara, folosind unelte tradiționale , 

după care dispozitivul pentru gloanţe şi camera poate găzdui mai mult de trei gloanţe; 

6) pușcă cu repetiţie cu o lungime totală de până la 60 de centimetri,  țevi cu lungime combinată, 

pușcă cu repetiţei cu ţevi ghintuite cu lungime până la 60 de cm, pușcă cu repetiţie cu ţevi neghintuite 

cu lungime de până 60 cm și puşti semi-automate cu ţevi neghintuite cu lungime de până la 60 cm 

din grupa armelor de foc lungi semi-automate , cu ţevi neghintuite cu lungime de până la 60 de 

centimetri și 

7) pușcă semi-automateă cu ţevi ghintuite pentru uz civil, aseamănătoare cu armele de foc automate, 

puşcă semiautomată cu țevi neghintuite pentru uz civil, asemănătoare cu armele de foc automate și 

pușcă semi-automată cu țevi combinate (ghintuite și neghintuite) pentru uz civil, asemănătoare 

armelor de foc automate din grupul armelor de foc lungi semi-automate pentru uz civil, 

aseamănătoare cu armele de foc automate. 
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Articolul 3 

Pe baza autorizației pot fi achiziţionate următoarele tipuri de arme din categoria C: 

1) pușcă cu ţevi ghintuite - carabină, puşcă cu ţevi neghintuite - puști cu alice și arme cu țevi 

combinate (ghintuite și neghintuite) din grupa armelor de foc lungi cu repetiţie care nu sunt cuprinse 

la punctele 6 din categoria B; 

2) pușcă (carabină) din grupul armelor de foc lungi cu un foc şi ţevi ghintuite; 

3) puşcă semi-automată cu ţevi ghintuite  - carabină și pușcă semi-automată cu ţevi neghintuite - 

puscă cu alice din grupul armelor de foc lungi semiautomate care nu au fost cuprinse la punctele 4), 

5) 6) și 7) din categoria B; 

4) pistol cu aprindere laterală sau pistol, cu o lungime totală mai mare sau egală cu 28 de cm și 

revolver, cu aprindere laterală sau lungimea totală mai mare sau egală cu 28 de centimetri şi revolver 

din grupa armelor de foc scurte cu un foc şi aprindere laterală, cu o lungime totală mai mare sau 

egală cu 28 de centimetri și 

5) pușcă cu alice din grupul armelor de foc lungi cu un foc cu ţevi neghintuite. 

Articolul 4 

Arme automate din categoria A, punctul 2), clasificarea legală a armelor, în sensul  

prezentului regulament , sunt considerate: 

- pistol automat; 

- pușcă automată; 

- pușcă automată cu ţevi ghintuite; 

- pușcă automată cu ţevi neghintuite 

- mitralieră 

- altele. 

Accesorii speciale pentru arme de foc din categoria A, punctul 10) din clasificarea legală  a  

armelor,  în sensul prezentului regulament , sunt considerate: 

- dispozitive de amortizare; 

- ţevi cu filet exterior pe gura țevii sau alte anexe destinate exclusiv pentru a configura  
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dispozitivul de amortizare; 

- dispozitive telescopice cu lunetă, care pot fi montate pe arme, cu intensificator electronic  

al razele de lumină sau cu raze infraroșii; 

- dispozitive pentru ascunderea flăcării; 

- mâner lung pentru pistol; 

- manşon care închide în totalitate ţeava armei și 

- sistem de măsurare a distanţei cu fascicul laser integrat în vizorul armelor. 

Articolul 5 

Arme pneumatice (cu aer comprimat) din categoria D, punctul 1) din clasificarea legală a  

armelor, în sensul prezentului regulament , sunt considerate: 

- arcul şi  

- arbaleta. 

Articolul 6 

Prezentul regulament intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al 

Republicii Macedonia ". 
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