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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
În baza articolului 77 din Legea privind armamentul („Monitorul Oficial al Republicii
Macedonia“ nr.7/05,47/06, 42/07, 86/08 și 72/10), ministrul afacerilor interne, a adoptat
REGULAMENTUL PRIVIND MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
REGULAMENTULUI RAPORTAT LA FORMULARELE PENTRU ARMELE ȘI
MUNIȚIA ȘI MODALITATEA DE EVIDENȚĂ PRIVIND ARMELE ȘI MUNIȚIA
Articolul 1.
În Regulamentul privind formularele pentru armele și muniția și modalitatea de
evidență privind armele și muniția („Monitorul Oficial al Republicii Macedonia “ numărul
94/09 și 20/10) în articolul 1 după cuvintele: "certificatele privind deținerea armei", se adaugă
cuvintele: "certificatele privind deținerea armei pentru înlocuirea permisului pentru deținerea
armei, certificatele privind deținerea armei care a fost dezactivată temporar privind utilizarea",
iar după cuvintele: "dezactivarea permanentă privind utilizarea" se adaugă cuvintele:
"certificatele privind deținerea armei de foc care a fost dezactivată temporar privind
utilizarea".
Articolul 2.
După articolul 12 se adaugă două articole noi 12-a i 12-b, care au următorul conținut:
ʺArticolul 12-a
Formularul certificatului privind deținerea armei pentru înlocuirea permisului pentru
deținerea armei a fost elaborat pe o hârtie de culoare alba cu dimensiunile de 21 x 30 cm.
În certificatul din alineatul 1 al prezentului articol se înscriu datele privind: titularul
permisului pentru deținerea armei, numărul de înregistrare a permisului pentru deținerea armei
care se înlocuiește, organul de emitere a permisului pentru deținerea armei care se înlocuiește,
arma care se posedă (categoria, felul, respectiv tipul, marca, calibrul și numărul de fabricație),
precum și locul pentru ștambila și semnătura persoanei autorizate din organul competent.
În partea de jos al certificatului din alineatul 1 al prezentului articol, sunt scrise
cuvintele: "MENȚIUNE: prin acest certificat arma nu se poate utiliza " (Formularul numărul
17-a).
Articolul 12-b
Formularul certificatului privind deținerea armei care a fost dezactivată temporar privind
utilizarea a fost elaborat pe o hârtie de culoare alba cu dimensiunile de 21 x 30 cm.
În certificatul din alineatul 1 al prezentrului articol sunt înscrise datele privind:
posesorul armei care a fost temporar dezactivată privind utilizarea (persoană fizică sau
juridică), societatea comercială care a efectuat procedura tehnică pentru dezactivarea
temporară a armei, procedura tehnică prin care arma a fost dezactivată temporar pentru
utilizare, arma care a fost dezactivată temporar pentru utilizare (categoria, tipul, respective
felul, marca, calibrul și numprul de fabricare), actul privind arma (numărul de înregistrare,
data emiterii și denumirea actului de armă), semnătura persoanei autorizate din comisia
organului competent pentru emiterea certificatului privind arma care este dezactivată temporar
pentru utilizare și ștambila organului competent pentru emiterea certificatului privind arma
care a fost dezactivată temporar pentru utilizare (Formularul numărul 17-a)."
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Articolul 3.
După articolul 14 se adaugă un articol nou 14-a cu următorul conținut:
Articolul 14-a
Formularul certificatului privind deținerea armei de foc care a fost dezactivată temporar pentru
utilizare a fost elaborat pe o hârtie de culoare alba cu dimensiunile de 21 x 30 cm.
În certificatul din alineatul 1 al prezentrului articol sunt înscrise datele privind:
posesorul armei care a fost temporar dezactivată privind utilizarea (persoană fizică), decizia de
moștenire, societatea comercială care a efectuat procedura tehnică pentru dezactivarea
temporară a armei, procedura tehnică prin care arma a fost dezactivată temporar pentru
utilizare, arma care a fost dezactivată temporar pentru utilizare (categoria, tipul, respectiv felul,
marca, calibrul și numărul de fabricare), actul privind arma (numărul de înregistrare, data
emiterii și denumirea actului de armă), semnătura persoanei autorizate și ștambila organului
competent pentru emiterea certificatului privind arma care este dezactivată temporar pentru
utilizare și ștambila organului competent pentru emiterea certificatului privind arma care a fost
dezactivată temporar pentru utilizare.
În partea de jos al certificatului din alineatul 1 al prezentului articol, sunt scrise
cuvintele: "MENȚIUNE: prin acest certificat arma nu se poate utiliza " (Formularul numărul
19-a)."
Articolul 4.
În articolul 25 alineatul 1 după punctul 7) se adaugă două puncte noi 8) și 9), cu următorul
conținut:
"8) Registrul certificatelor emise privind deținerea armelor pentru înlocuirea permiselor pentru
deținerea armelor
9)Registrul certificatelor emise privind deținerea ermelor care au fost temporar dezactivate
pentru utilizare;"
Punctele 8), 9), 10), 11), 12), 13) și 14) devin punctele 10), 11), 12), 13), 14), 15) și 16).
După punctul 15), care devine punctul 17) se adaugă un punct nou 18), cu următorul
conținut:
"18) Registrul certificatelor emise privind deținerea armei de foc care a fost dezactivată
temporar pentru utilizare;"
Punctele 16), 17), 18), 19), 20) și 21) devin punctele 19), 20), 21), 22), 23) și 24).
Articolul 5.
După Articolul 32 se adaugă două articole noi 32-a și 32-b, cu următorul conținut:
ʺArticolul 32-a
Registrul certificatelor emise privind deținerea armei pentru înlocuirea permisului
privind deținere armei conține următoarele coloane: numărul curent, numărul de înregistrare a
certificatului, data certificatului, persoana fizică, arma și notițe (Formularul numărul 45-a).
În formularul registrului din alineatul 1 al prezentrului articol se înregistrează
urmptoarele date: în coloana ʺNumărul curentʺ se înscrie numărul curent de înregistrare; în
coloana ʺNumărul de înregistrare al certificatuluiʺ se înscrie numărul de înregistrare al
certificatului privind deținerea armei pentru înlocuirea permisului pentru deținerea armei; în
coloana ʺData certificatuluiʺ se înscrie data de emitere a certificatului privind deținerea armei
pentru înlocuirea permisului pentru deținerea armei; în coloana ʺpersoana fizicăʺ se
înregistrează prenumele și numele, domiciliul sau reședința, precum și CNP-ul persoanei
fizice; în coloana ʺArmaʺ se înregistrează categoria, tipul, felul, marca, calibrul și numărul de
fabricare a armei și în coloana ʺNotițeʺ se înregistrează modificările care sunt importante
pentru schimbarea datelor care au fost anterior înscrise în registre.
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Articolul 32-b
Registrul certificatelor emise privind deținerea armei care a fost dezactivată temporar
pentru utilizare cuprinde următoarele coloane: numărul curent, persoana fizică sau juridică,
arma, societatea comercială, numărul de înregistrare și data aprobării privind fabricarea armei
și muniției și repararea armei, procedura tehnică, actele privind arma și notițe (Formularul
numărul 45-b).
În formularul registrului din alineatul 1 al prezentrului articol se înregistrează
următoarele date: în coloana ʺNumărul curentʺ se înscrie numărul curent de înregistrare; în
coloana ʺPersoana fizică sau juridică ʺ se înscrie prenumele și numele, domiciliul, reședința și
CNP pentru persoana fizică, respectiv firma, sediul și codul fiscal pentru persoana juridică,
proprietarul armei care a fost temporar dezactivată pentru utilizare; în coloana ʺArmaʺ se
înregistrează categoria, tipul, felul, marca, calibrul și numărul de fabricare a armei care a fost
temporar dezactivată pentru utilizare; în coloana ʺsocietatea comercialăʺ se înscrie firma,
sediul, codul fiscal și codul activității societății comerciale care a efectuat procedura tehnică
pentru dezactivarea temporară a armei; în coloana ʺNumărul de înregistrare și data aprobării
privind producția armei și muniției și repararea armeiʺ se înscrie numărul de înregistrare și
data aprobării privind producția armei și muniției și repararea armei; în coloana ʺprocedura
tehicăʺ se înscrie procedura tehnică prin care se realizează dezactivarea temporară a armei; în
coloana ʺactele armeiʺ se înscrie numărul de înregistrare, data emiterii și termenul de
valabilitate a actelor privind arma și în coloana ʺNotițeʺ se înregistrează modificările care sunt
importante pentru schimbarea datelor care au fost anterior înscrise în registre."
Articolul 6.
După articol 40 se adaugă un articol nou 40-a, cu următorul conținut:
Articolul 40-a
Registrul certificatelor emise privind deținerea armei de foc care a fost dezactivată
temporar pentru utilizare cuprinde următoarele coloane: numărul curent, numărul de
înregistrare a certificatului, data certificatului, persoana fizică, arma numărul deciziei de
moștenire și notițe (Formularul numărul 53-a).
În formularul registrului din alineatul 1 al prezentrului articol se înregistrează
următoarele date: în coloana ʺNumărul curentʺ se înscrie numărul curent de înregistrare; în
coloana ʺNumărul de înregistrare al certificatuluiʺ se înscrie numărul de înregistrare al
certificatului privind deținerea armei emise pentru armele de foc care au fost dezactivate
temporar pentru utilizare; în coloana ʺData certificatuluiʺ se înscrie data de emitere a
certificatului privind armele de foc care au fost dezactivate temporar pentru utilizare; în
coloana ʺpersoana fizicăʺ se înregistrează prenumele și numele, domiciliul sau reședința,
precum și CNP-ul persoanei fizice; în coloana ʺArmaʺ se înregistrează categoria, tipul, felul,
marca, calibrul și numărul de fabricare a armei; în coloana ʺNumărul deciziei de moștenireʺ se
înscrie numărul și data de adoptare a daciziei de moștenire și în coloana ʺNotițeʺ se
înregistrează modificările care sunt importante pentru schimbarea datelor care au fost anterior
înscrise în registre.
Articolul 7.
Formularele cu numerele 17-a, 17-b, 19-a, 45-a, 45-b și 53-a sunt prezentate în anexă
și reprezintă partea integral a acestui Regulament.
Articolul 8.
Acest Regulament intră în vigoare a opta zi de la data publicării lui în " Monitorul
Oficial al Republicii Macedonia ".
Nr. 14.1-93405/1
27. noiembrie 2010
Skopje

Ministrul
afacerilor interne,
mr Gordana Jankuloska, s.s.
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Formularul numărul
17-a

(logo- stema)
REPUBLICA MACEDONIA MINISTERUL
AFACERILOR INTERNE
(denumirea unității organizaționale)

Numărul
anul

În baza articolului 21 alineatul 4 din Legea privind armamentul ("Monitorul Oficial al
Republicii Macedonia" nr.7/05, 47/06, 42/07, 86/08 și 72/10 se emite
CERTIFICATUL PRIVIND DEȚINEREA ARMEI
pentru înlocuirea permisului pentru deținerea armei
născut-ă

anul,

(prenumele și numele)

în

cetățean

.

I SE ÎNLOCUIEȘTE permisul pentru deținerea armelor cu

numărul de înregistrare

emis de către
cu CERTIFICATUL PRIVIND DEȚINEREA ARMEI

categoria
marca

felul, respectiv tipul
mm numărul

calibrul

de fabricare

.

MENȚIUNE: Arma nu se poate utiliza în baza acestui certificat.

L.S.

PERSOANA AUTORIZATĂ
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Formularul numărul 17-b
(logo- stema)
REPUBLICA MACEDONIA MINISTERUL
AFACERILOR INTERNE
( denumirea unității organizaționale)

Numărul
anul

În baza articolului 21 alineatul 4 din Legea privind armamentul ("Monitorul Oficial al
Republicii Macedonia" br.7/05, 47/06, 42/07, 86/08 și 72/10 se emite
CERTIFICATUL PRIVIND DEȚINEREA ARMEI CARE A FOST
DEZACTIVATĂ TEMPORAR PRIVIND UTILIZAREA ÎN CALITATE
DE ARMĂ
A) DATELE PRIVIND PERSOANA FIZICĂ (DEȚINĂTORULUI ARMEI)
(prenume și nume)

CNP
Data nașterii
Localitatea nașterii
(țara, municipiul, strada și numărul)
B) DATELE PRIVND PERSOANA JURIDICĂ (DEȚINĂTORUL ARMEI)
(Firma/denumirea persoanei juridice)
(Sediul persoanei juridice)

Societatea comercială
(Firma/denumirea persoanei juridice)

efectuând procesul tehnic
(descrierea procesului tehnic)

ESTE DEZACTIVATĂ TEMPORAR UTILIZAREA ARMEI categoria
tipul respectiv felul
, marca _, calibrul
numărul de fabricare
,cu actul emis
numărul de înregistrare

,
,
,

(denumirea actului privind arma)

data emiterii actului

.

L.S.

PERSOANA AUTORIZATĂ
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Formularul numărul 19-a
(logo- stema)
REPUBLICA MACEDONIA MINISTERUL
AFACERILOR INTERNE
(denumirea unității organizaționale)

Numărul
anul

În baza articolului 21 alineatul 5 din Legea privind armamentul ("Monitorul Oficial al
Republicii Macedonia" nr. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08 și 72/10) se emite
CERTIFICATUL PRIVIND DEȚINEREA ARMEI DE FOC CARE A
FOST DEZACTIVATĂ TEMPORAR PENTRU UTILIZARE
A) DATE PRIVIND PERSOANA FIZICĂ (DEȚINĂTORUL ARMEI)
(prenumele și numele)

CNP
Data nașterii
Localitatea nașterii
(țara, municipiul, strada și numărul)

Decizia de moștenire numărul
în

din
.

Societatea comercială
(Firma/denumirea persoanei juridice)

efectuând procesul tehnic
(descrierea procesul tehnic)

ESTE DEZACTIVATĂ TEMPORAR PENTRU UTILIZARE categoria
tipul respectiv felul
, marca
calibraul
, numărul de fabricare
,cu actul emis
, numărul de înregistrare

,
_,

(denumirea actului privind arma)

Data emiterii actului
.
MENȚIUNE: Arma nu se poate utiliza în baza acestui certificat.

L.S.

PERSOANA AUTORIZATĂ
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Formularul numărul 45-a
Registrul certificatelor emise privind deținerea armei pentru înlocuirea permisului privind deținerea
armei
Numărul curent Numărul de
Data
înregistrare al confirmării
certificatului
1
2
3

Persoana fizică Arma
4

Notițe
5

6

7|9

Monitorul Oficial (analog.:buletin) al Republicii Macedonia, nr.156 din data de 6.12.2010

Formularul numărul 45-b
Registrul certificatelor emise privind deținerea armei care a fost dezactivată temporar pentru utilizare
Număru
l curent

Persoa
na
fizică
sau
juridic
ă

1

2

Arma

3

Societatea
comercială

4

Numărul de
înregistrare și
data aprobării
producerii
armamentului și
muniției și
repararea
armamentului
5

Procedura Actul
tehnică
privind
arma

6

Notițe

7

8
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Formularul numărul 53-a
Registrul certificatelor emise privind deținerea armei de foc care a fost dezactivată temporar pentru
utilizare
Numărul
curent
1

Numărul de Data
înregistrare al confirmării
certificatului
2

3

Persoana
fizică
4

Arma

5

Numărul
deciziei de
moștenire
6

Notițe

7
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