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PARLAMENTUL REPUBLICII MACEDONIA 
 

În temeiul articolului 75 Paragraful 1 și 2 din Constituția Republicii Macedonia, 
PreședinteleRepublicii Macedonia și Președintele Parlamentului Republicii Macedonia emit 

 
DECRETUL CU PRIVIRE LA PROMULGAREA LEGII  PRIVIND MODIFICĂRILE  ŞI 

COMPLETĂRILE  LEGII ARMELOR 
 

Se promulgă Legea privind amendamentele și modificările la Legea armelor, adoptată  
de Parlamentul Republicii Macedonia la sesiunea din10 noiembrie 2011. 
 
 
 
Nr.07-4701/1 Președintele 
10 noiembrie 2011 Republicii Macedonia, 
Skopje Đorge Ivanov, s.s. 
 
 
 
 

Președintele 
Parlamentului Republicii Macedonia, 
TrajkoVeljanoski,s.s.    

 
        LEGEA PRIVIND MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE  LEGII ARMELOR  
 

 
Articolul 1 

În Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr 7/2005, 47/2006, 
42/2007, 86/2008 și 72/10), la articolul 17 sintagma: "Comisia competentă a Guvernului 
Republicii Macedonia" se înlocuiește cu sintagma: "Comisia de Stat pentru decizii în proceduri 
administrative și procedura de angajare în gradul al doilea." 
 

Articolul 2 
La articolul 66, sintagma "supravegherea frontierelor de stat" se înlocuieşte cu sintagma 
"controlul de frontieră". 
 

Articolul 3. 
După articolul 83-v se adaugă un articol nou 83-g, după cum urmează: 
 

"Articolul 83-g 
Pentru contravențiile prevăzute în prezenta lege, autoritatea competentă propune autorului 
contravenției o metodă de achitare înainte de a depune o cerere de inițiere a procedurii 
contravenţionale. 
În cazul în care autorul contravenției este de acord cu inițierea unei proceduri de achitare, 
autoritatea competentă întocmește un process-verbal în care se menționează elementele 
importante ale acțiunii, din care rezultă calificarea juridică a contravenției, data, locul și modul 
de comitere a contravenției, o descriere a acțiunilor și a persoanelor identificate la fața locului. 
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În procedura de achitare autorului contravenției i se emite un ordin de plată. 
Valoarea ordinului de plată reprezintă jumătate din suma maximă stabilită pentru valoarea 
amenzii pentru contravenția săvârșită conform dipozițiilor prezentei legi. 

În cazul în care autorul contravenţiei primește un ordin de plată este obligat să îl semneze. 
Admiterea ordinului de plată de către autorul contravenţiei este înregistrată în  procesul-verbal. 
           În cazul în care autorul contravenţiei este o persoană juridică, procesul-verbal și ordinul de 
plată semnează persoana autorizată a persoanei juridice. 
          În cazul în care autorul contravenţiei nu este de acord cu iniţierea procedurii de soluţionare 
amiabilă, autoritatea competentă depune o cerere pentru începerea procedurii contravenţionale în fața 
instanței competente pentru derularea procedurii contravenţionale.    
        Autoritatea competentă ţine evidența procedurilor iniţiate și a rezultatelor acestora. 

În evidenţa menționată la paragraful 8 din prezentul articol sunt colectate,  
prelucrate și arhivate următoarele date cu caracter personal: prenumele şi numele autorului 
contravenţiei, data și locul nașterii, domiciliul sau adresa de reședință, tipul contravenţiei, numărul 
ordinului de plată care i se eliberează și rezultatul procedurii. 

Evidenţa menționată la paragraful 8 din prezentul articol și datele cu caracter  
personal menționate la paragraful 9 al prezentului articol sunt prelucrate şi arhivate în conformitate 
cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.  

Datele personale menționate la paragraful 9 din prezentul articol se păstrează timp  
de cinci ani de la data intrării în evidențe. 
 

Articolul 4. 
Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial  

         al Republicii Macedonia", iar dispozițiile de la articolul 1 din prezenta lege se aplică odată cu 
începerea aplicării Legii cu privire la constituirea Comisiei de Stat pentru decizii în proceduri 
administrative  și procedura de angajare în gradul al doilea. 
  
 
 


