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 PARLAMENTUL REPUBLICII MACEDONIA 

 

 În temeiul articolului 75, paragraful 1 și 2 din Constituția Republicii Macedonia, 

Președintele Republicii Macedonia și președintele Parlamentului Republicii Macedonia emit 

 

 

DECRETUL CU PRIVIRE LA PROMULGAREA LEGII PRIVIND MODIFICĂRILE  ŞI 

COMPLETĂRILE LEGII ARMELOR 

 

Se promulgă Legea privind modificările şi completările Legii armelor, adoptată de 

Parlamentul Republicii Macedonia la sesiunea care a avut loc la 26 august 2013 

 

 

 

Nr. 07- 3229/1                                                 Preşedintele 

            26 august 2013                                                 Republicii Macedonia,  

            Skopje                                                              Đorge  Ivanov, s.s. 

 

 

 

Preşedintele  

Parlamentului 

Republicii Macedonia, 

Trajko Veljanoski, 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 și 158/11), la articolul 3, paragraful 2 se modifică după cum urmează: 

" "Armă de foc" înseamnă orice armă portabilă cu ţevi (pușcă, pistol și revolver) care 

expulzează, respectiv este proiectată pentru a expulza sub presiunea carburantului combustibil un 

snop de alice, un glonț sau un alt proiectil, precum și orice armă portabilă cu ţevi care poate fi 

transformată pentru a expulza un snop de alice, un glonţ sau un alt proiectil. Armă de foc, în 

sensul prezentei legi, este considerat orice alt obiect care poate fi transformat pentru a expulza un 

snop de alice, un glonț sau un alt proiectil, dacă obiectul, conform aspectului exterior corespunde 

armei de foc şi construcţia şi materialul din care este confecţionat permit transformarea; " 

După paragraful 2, se adaugă două paragrafe noi 3 și 4, după cum urmează: 

"Nu sunt considerate arme de foc, componente ale armelor de foc și obiecte care 

expulzează, respectiv sunt proiectate să expulzeze sub presiunea carburantului combustibil un 

snop de alice, un glonț sau un alt proiectil, precum și componente care pot fi transformate să 

expulzeze un snop de alice, un glonț sau un alt proiectil în cazul în care: 

-   sunt dezactivate permanent pentru uz prin proceduri tehnice, 
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- sunt proiectate pentru alarmare, semnalizare, salvare, uciderea animalelor, pescuitul cu harpon 

sau sunt destinate scopurilor industriale și tehnice, doar dacă sunt utilizate în acest scop, și 

    -   sunt componentele armelor vechi sau reproducerile de arme antice care nu sunt 

cuprinse în clasificarea armelor de la articolul 4 din prezenta lege; 

 

Componentele armelor de foc "sunt toate piesele principale, de schimb și alte părţi componente 

ale armelor de foc, care sunt necesare pentru utilizarea acestora (țeava cu spaţiul pentru gloanțe, 

cadru sau cutia, mecanismul de închidere  - capacul sau husa - slider, mecanismul de percuție sau 

blocul închis), precum şi dotările destinate  sau adaptate pentru a reduce zgomotul cu prilejul 

utilizării armelor de foc; " 

Paragraful 25, care devine paragraful 27 se modifică după cum urmează: 

" "Principalele componente ale armelor de foc" sunt ţeava cu spaţiul pentru gloanțe, mecanismul 

de închidere (obturator) și cadrul (cutia), care sunt destinate  separat pentru montare, respectiv 

montarea pe armele de foc și sunt incluse în clasificarea armelor de la articolul 4 din prezenta 

lege; " 

La paragraful 27, care devine paragraful 29, după cuvântul "societate" se adaugă  cuvintele: "fără 

autorizaţie eliberată pentru achiziționarea de arme". 

Paragraful 32, care devine paragraful 34, se modifică după cum urmează: 

" "Muniție" este întregul patron sau părți ale acestuia (toate tipurile de cartuşe, capse inițiale, 

gloanţe, proiectile) care, sub influența carburantului combustibil sunt utilizate pentru încărcarea 

și activarea armelor de foc;" 

La paragraful 40, care devine paragraful 42 la sfârșitul frazei cuvântul "și" se înlocuiește cu 

punct şi virgulă. 

La paragraful 41, care devine paragraful 43 punctul de la sfârșitul frazei se înlocuiește cu punct 

şi virgulă și se adaugă patru paragrafe noi 44, 45, 46 și 47, după cum urmează: 

" "Monitorizarea armelor" este preluarea de acţiuni de monitorizare a armelor de foc, a 

componentelor principale ale acestora și a muniției de la producător la cumpărător pentru 

detectarea, investigarea și analizarea fabricării ilegale și a traficului ilegal de arme de foc; 

"broker de arme" este o persoană fizică - comerciant individual sau o persoană juridică a cărei 

activitate constă în intermedierea completă sau parțială, respectiv negocierea cu prilejul 

achiziționării, vânzării sau transportului de arme, care diferă de activitățile societăţilor 

comerciale de la articolul 52, paragraful 1 din prezenta lege; 

"Comerciant de arme" este persoana fizică - comerciant individual sau persoană juridică care 

desfăşoară  integral sau parțial activităţi privind producerea armelor de foc, a principalelor 

componente ale armelor de foc sau muniției, sau desfăşoară alte activităţi asociate cu producerea 

armelor de foc, a principalelor părți componente ale armelor sau muniției, precum și  activități de 

transport, reparare, schimb sau închiriere de arme de foc, componente pentru arme de foc și 

muniții, respectiv societăţile comerciale menţionate la articolele 35-a paragraful 3, 46  

paragraful 1, 52 paragraful 1 și 59 paragraful 3 din prezenta lege și 

"Autorizaţia europeană pentru arme de foc" este un document care face dovada dreptului de 

proprietate și a dreptului de utilizare a armelor de foc pentru titularul autorizaţiei, care nu este 

transferabilă altei persoane și care se va afla în posesia titularului permanent în timpul utilizării 

armelor. 
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Articolul 2. 

La articolul 4, paragraful 2, punctul 11) cuvântul "și" se înlocuiește cu punct şi virgulă. 

La punctul 12) punctul de la sfârșitul frazei se înlocuiește cu punct şi virgulă și se 

adaugă trei puncte noi 13), 14) și 15), cum urmează: 

"13) arme de foc din principalele componente de arme de foc care sunt achiziționate 

prin trafic ilicit: 

14) arme de foc nou produse care nu sunt marcate în conformitate cu reglementările 

privind testarea și ştanţarea, respectiv marcarea și 

15)  arme retratate, respectiv remodificate" 

La paragraful 5, punctul 5) cuvântul "și" se înlocuiește cu punct și virgulă. 

La punctul 6) punctul la sfârșitul frazei se înlocuieşte cu punct şi virgulă și se adăugă 

trei puncte noi 7), 8) și 9), cum urmează: 

              "7) arme pneumatice cu energie cinetică de 10,5 J sau mai mare cu viteza proiectilului 

200 m /s sau mai mare și un calibru mai mare de 4,5 mm; 

8) arme de semnalizare luminoasă și acustică 

9) arme cu coarde cu puterea de încordare a  cordelor de peste 45 kilograme. " 

La paragraful 6, punctul 1), după cuvântul "armă", se adaugă cuvintele "cu o energie 

cinetică mai mică de 10,5 J sau viteza proiectilelor mai mică de 200 m/s și calibru de 

până la 4,5 mm". 

Punctul 2) se modifică după cum urmează: 

"2) arme cu coarde cu puterea de încordare de până la 45 de kilograme."  

La punctul 3), cuvântul "și" se înlocuiesc cu punct. 

Punctul 4) se radiază. 

     Articolul 3 

 

La articolul 5, paragraful 1, se adaugă un nou paragraf 2, după cum urmează: 

"Autorizaţia de la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează pentru fiecare achiziție 

individuală de arme." 

 

    Articolul 4 

La articolul 7, paragraful 8 și la articolul 8, paragraful 3, cuvintele : "sunt înregistrate 

pentru a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor, sau efectuează activități de asigurare a 

securităţii persoanelor și a bunurilor pentru propriile necesităţi" se înlocuiesc cu cuvintele 

"asigură securitate privată sub formă de prestări servicii sau securitate privată pentru propriile 

necesităţi. " 

 

    Articolul 5 

La articolul 9, paragraful 1, punctul 7) se modifică după cum urmează: 

"7) are domiciliul pe teritoriul Republicii Macedonia, carte de identitate valabilă, iar în 

cazul în care este străin i s-a aprobat domiciliul stabil pe teritoriul Republicii Macedonia, 

deţine carte de identitate valabilă pentru străini, cu excepția cazului în care nu este stabilit 

altfel prin acord internațional ratificat." 

La paragraful 2, cuvintele "categoria C" se înlocuiesc cu cuvintele: "articolul 4, 

paragraful 5, punctul 1), 2), 3), 4), 5) și 6) din prezenta lege. " 

După paragraful 2 se adaugă un nou paragraf 3, după cum urmează: 
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"Autorizația de achiziţionare a armelor menţionată la articolul 4, paragraful 5, punctul 

7), 8) și 9) din prezenta lege se eliberează persoanei fizice care îndeplinește cerințele de la 

paragraful 1, punctul 1), 2), 3), 4) și 7) din prezentul articol ". 

 

 

    Articolul 6 

 La articolul 14, după paragraful 10, se adaugă un nou paragraf 11, după cum urmează: 

 "Membrii Comisiei menționate la paragraful 1 din prezentul articol au dreptul la 

rambursarea costurilor pentru desfăşurarea examenului, care vor fi compensate de persoana 

juridică autorizată menționată la paragraful 5 din prezentul articol." 

 La paragraful 11, care devine paragraful 12, cuvântul "poliția" se înlocuiește cu cuvintele 

"angajaţii Ministerului Afacerilor de Interne, forțele de poliție de rezervă, care au cel puțin trei 

ani de vechime în poliţie, angajații pensionați ai Ministerului Afacerilor de Interne." 

Paragraful 12 devine paragraful 13 

 

    Articolul 7  

 La paragraful 15, alineatul 4 se modifică după cum urmează: 

"Persoanele care au o licență pentru asigurarea securităţii private, fac dovada îndeplinirii 

cerințelor prevăzute la articolul 9, paragraful 1, punctul 6) din prezenta lege cu licența. " 

După paragraful 4 se adaugă un nou paragraf 5, după cum urmează: 

 

"Membrii forțelor de poliție de rezervă, care au cel puțin trei ani de vechime în poliţie, precum și 

angajații pensionați ai Ministerului Afacerilor Interne, fac dovada îndeplinirii cerințelor 

prevăzute la articolul 9, paragraful 1, punctul 6) din prezenta lege cu dovada emisă de autoritatea 

de stat corespunzătore în cadrul căreia au desfăşurat sarcinile și activitățile corespunzătoare. " 

 

    Articolul 8 

La articolul 16, paragraful 1, punctul 1), cuvintele: "pentru asigurarea securităţii 

persoanelor și a bunurilor" se radiază. 

La paragraful 2, cuvintele: "protecția persoanelor și a bunurilor, sau efectuează 

activități de asigurare a securităţii persoanelor și a bunurilor" se înlocuiesc cu cuvintele 

"securitate privată". 

 

     Articolul 9 

 La articolul 18, paragraful 2, după cuvintele: "informații privind armele", se adugă 

cuvintele:  "(tipul, marca, calibrul și numărul seriei de fabricaţie al armelor)". 

 

    Articolul 10 

La articolul 18-a se adaugă trei noi paragrafe 1, 2 și 3, după cum urmează: 

"Testarea armelor se efectuează cu pistoalele menţionate la articolul 4, paragraful 4 și 

articolul 4, paragraful 5, punctele 1), 2), 3), 4), 5) și 6) din prezenta lege. 

Testarea armelor de la paragraful 1 din prezentul articol se efectuează cu două bucăţi 

de muniție corespunzătoare tipului de arme, care pot fi achiziţionate fără emiterea de 

autorizaţii, dovezi, respectiv permise menționate la articolul 7 paragrafele 3 și 4 din prezenta 

lege. 
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Societăţile comerciale menţionate la articolul 52, paragraful 1 din prezenta lege  și 

persoana fizică care vinde arme în conformitate cu articolul 35 din prezenta lege sunt obligate să 

vândă cumpărătorului de arme de la paragraful 1 din prezentul articol trei bucăţi de muniție 

corespunzătoare tipului de arme menționate la paragraful 1 din prezentul articol, în cazul în care  

nu s-a efectuat testul pentru aceste arme. " 

Paragrafele 1 și 2 devin paragrafele 4 și 5. 

    Articolul 11 

La articolul 19, după paragraful 1 se adaugă un nou paragraf 2, după cum urmează: 

"Autoritatea competentă informează despre permisul de armă eliberat unui străin 

autoritatea competentă din ţara acestuia în termen de 15 zile." 

Paragraful 2 devine paragraful 3. 

 

    Articolul 12 

 La articolul 23, paragraful 1, cuvintele: "securitatea persoanelor și a bunurilor" se 

înlocuiesc cu cuvintele: " securitate privată". 

 

     Articolul 13 

 La articolul 24, cuvintele: "securitatea persoanelor și a bunurilor" se înlocuiesc cu 

cuvintele: "securitate privată". 

 

    Articolul 14  

La articolul 31, paragraful 15 se modifică după cum urmează: 

"Armele sportive, armele pneumatice, armele de semnalizare luminoasă acustică și 

armele cu coarde pot fi utilizate de minori doar la poligonul de tragere, zone de vânătoare sau 

alte zone securizate pentru antrenament, sub supravegherea și în prezența unui părinte sau a 

unui alt adult, care deține un permis de armă valabil. " 

 

Articolul 15 

La articolul 35, paragraful 2, după cuvântul "marca", se adaugă virgulă și se adaugă cuvintele: 

"serie de fabricaţie". 

La paragraful 3, cuvintele: "paragraful 2" se înlocuiesc cu cuvintele: "paragrafele 2 și 5", iar 

punctul de la finalul frazei se înlocuiește cu virgulă şi se adaugă cuvintele: "în cazul în care arma 

nu a fost testată." 

După paragraful 3 se adaugă cinci paragrafe noi 4, 5, 6, 7 și 8, după cum urmează: 

 

"În cazul în care arma achiziționată în conformitate cu paragrafele 2 și 5 din prezentul articol a 

fost testată, persoanele fizice respectiv juridice care cumpără arme de foc sunt obligate ca în 

termen de opt zile să depună o cerere de înregistrare a armelor și să depună contractul de la 

paragraful 2 din prezentul articol, autorităţii competente. 

Excepția de la paragraful 2 al acestui articol o reprezintă posibilitatea  achiziţionării 

armelor de foc, componentelor armelor de foc și a muniției prin semnarea unui contract la 

distanță, în conformitate cu legea. 
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Anterior cumpărării armelor din paragraful 5 al prezentului articol, persoana fizică 

respectiv juridică vânzătorului de arme o copie a autorizației prevăzute la articolele 9 și 16 din 

prezenta lege. 

La achiziționearea armelor menţionate la paragraful 5 din prezentul articol se 

efectuează controlul special al armelor de către autoritatea competentă, cu excepția cazului în 

care vânzarea este efectuată între comercianții de arme. 

Controlul special al armelor, în sensul paragrafului 7 din prezentul articol, se consideră 

controlul exercitat de către autoritatea competentă în legătură cu îndeplinirea condițiilor de 

achiziţionare și de introducere a armelor prevăzute de prezenta și alte legi. " 

    Articolul 16 

După articolul 35, se adaugă un nou articol 35-a, după cum urmează: 

 

    "Articolul 35-a 

Armele de același tip pot reprezenta obiectul schimbului între persoane fizice sau 

juridice. Persoanele fizice pot face schimb de arme de la paragraful 1 din prezentul articol, în 

cazul în care deţin permis de armă, respectiv dovada menționată la articolul 27, paragraful 2 

din prezenta lege. 

Persoanele juridice pot face schimb de arme menţionate la paragraful 1 din prezentul 

articol, în cazul în care deţin permis de deţinere armă, respectiv dovada menționată la articolul 

27, paragraful 2 din prezenta lege. 

Dispozițiile articolului 35, paragrafele 2, 3 și 4 din prezenta lege se aplică schimbului 

menționat la paragraful 1 din prezentul articol. " 

 

    Articolul 17 

După articolul 38, se adaugă un nou articol 38-a, după cum urmează: 

Proprietarul armelor din categoriile B, C și D, pentru care a fost emis permisul de 

armă, permisul de deţinere armă, respectiv dovada menționată la articolul 27, paragraful 2 din 

prezenta lege poate preda în mod voluntar armele la cea mai apropiată secție de poliție. 

Secția de poliție menționată la paragraful 1 din prezentul articol, comunică  în termen 

de 15 zile, autorității competente datele cu privire la persoana şi armele predate benevol. 

Pentru armele menționate la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează o dovadă. 

Cu permisul de armă, respectiv cu permisul de deţinere armă, autoritatea competentă 

procedează în conformitate cu articolul 42 din prezenta lege. " 

 

     Articolul 18  

 La articolul 42, paragraful 1, după cuvintele: "port armă", se adaugă cuvintele: "și dovada 

menționată la articolul 27, paragraful 2 din prezenta lege." 

 La punctul 3), prepoziţia "și" se înlocuiește cu punct şi virgulă.  

 După punctul 3), se adaugă un punct nou  4), după cum urmează: 

 "4) când armele sunt predate în mod voluntar de către proprietar, în conformitate cu 

articolul 38-a din prezenta lege şi". 

  

 Punctul 4) devine punctul 5) 

 La paragraful 2, după cuvântul: "armă" se adaugă cuvintele: "și dovada menționată la 

articolul 27, paragraful 2 din prezenta lege ". 
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 La punctul 1), după cuvântul "autorizaţie", se adaugă cuvintele: "și dovada", iar 

prepoziţia "și" se înlocuiește cu punct şi virgulă. 

 După punctul 1, se adaugă un punct nou 2), după cum urmează: 

 "2), în cazul în care armele predate în mod voluntar de către proprietar, în conformitate cu 

articolul 38-a din prezenta lege şi" 

 Punctul 2) devine punctul 3). 

 La paragraful 6, cuvintele: "punctul 4)" se înlocuiesc cu cuvintele: "punctul 5)", iar 

cuvintele "punctul 2)" se înlocuiesc cu cuvintele: "punctul 3)". 

 La punctul 7, cuvintele: "numărul 3" se înlocuiesc cu cuvintele: "paragraful 1 punctul 4), 

paragraful 2, punctul 2) și paragraful 3". 

 

    Articolul 19 

La articolul 46, după paragraful 2 se adaugă un nou paragraf 3, după cum urmează: 

"Fabricarea ilegală a armelor de foc, a componentelor armelor de foc și a muniției, în 

sensul prezentei legi, se consideră orice fabricare sau asamblare de arme de foc, de 

componente pentru arme de foc și muniții: 

- din componentele principale ale armelor de foc care sunt achiziționate prin trafic 

ilegal. 

- care nu sunt marcate în timpul producției sau asamblării, în conformitate cu normele 

de testare și de ștanțare, respectiv de marcare a armelor și 

- care nu sunt testate, ștanțate respectiv marcate în conformitate cu normele de testare și 

de ștanțare respectiv marcare a armelor, și pentru care nu a fost emisă odovada în conformitate cu 

articolul 51-a paragraful 4 din prezenta lege, și au fost puse în circulație". 

Paragrafele 3 și 4 devin paragrafele 4 și 5. 

 

    Articolul 20 

După articolul 48, se adaugă un nou articol 48-a, după cum urmează: 

 

    "Articolul 48-a 

Pentru monitorizarea completă a producției, reparațiilor, comerțului și transportului de 

arme, autoritatea competentă ţine evidenţa electronică a armelor. 

Societăţile comerciale menţionate la articolele 46, paragraful 1 și 52 paragraful 1 din 

prezenta lege sunt obligate să se conecteze electronic la evidenţa prevăzută la paragraful 1 din 

prezentul articol, precum și de a introduce date și de a transmite  documente privind armele. 

Societăţile comerciale menționate la paragraful 2 din prezentul articol sunt obligate să 

introducă în evidențele menționate la paragraful 1 din prezentul articol, următoarele date 

despre : 

- societatea comercială (denumirea, sediul, codul de identificare fiscală și 

administratorul). 

- armele (categoria, marca, modelul, calibrul, seria de fabricație, producătorul de arme, 

țara exportului de arme, exportatorul și data importului de arme în Republica Macedonia). 

- cumpărătorul de arme (persoană fizică sau juridică și adresa domiciliului sau a 

sediului). 

- vânzătorul de arme (persoana fizică sau juridică). 

- autorizaţia pentru achiziţionarea de arme (numărul și data) și 
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-contractul de vânzare cumpărare în cazul în care armele sunt achiziţionate de la o 

persoană fizică (numărul și data încheierii contractului). 

Pe lângă cerințele de la paragraful 3 din prezentul articol, societățile comerciale sunt 

obligate să ţină un registru pentru a se monitoriza producția, repararea, comercializarea și 

transportul armelor. 

În registrul menționat la paragraful 4 din prezentul articol, societățile comerciale sunt 

obligate să introducă datele menționate la paragraful 3 din prezentul articol. 

 Datele menționate la paragraful 3 din prezentul articol și la registrul menționat la 

paragraful 4 din prezentul articol se prelucrează în vederea atingerii obiectivelor prezentului 

articol și se păstrează timp de cel puțin 20 de ani. 

 După încetarea desfăşurării activității, societățile comerciale, în termen de opt zile, 

transmit registrul menționat la paragraful 4 din prezentul articol, autorităţii competente. 

Ministrul afacerilor interne prescrie conținutul și modul de ținere a evidenței 

electronice a armelor, precum și forma, conținutul și modul de ținere a registrului pentru a se 

monitoriza producţia, repararea, comercializarea și transportul armelor. " 

 

    Articolul 21 

La articolul 49, paragrafele 3, 4 și 5 se modifică după cum urmează: 

"După reparațiile efectuate ale componentelor principale ale armelor de foc persoana 

fizică respectiv juridică sre obligaţia ca în termen de opt zile de la primirea armelor reparate, 

să declare armele pentru efectuarea testării și să depună cererea pentru înregistrarea 

componentelor revizuite ale  armei de foc. 

 Societăţile comerciale menționate la paragraful 1 din prezentul articol au obligaţia ca în 

termen de cinci zile de la reparațiile efectuate ale componentelor principale ale armelor de foc să 

informeze autoritatea competentă despre reparaţiile efectuate. 

 Informarea prevăzută la paragraful 4 din prezentul articol trebuie să conțină date despre 

persoana fizică respectiv persoana juridică deţinătoare a armelor ale căror componente principale 

au fost reparate şi date despre arme. " 

 

    Articolul 22  

La articolul 52, paragraful 4 se modifică după cum urmează: 

" Trafic de arme de foc, de componente ale armelor de foc și muniție, în sensul prezentei legi 

reprezintă orice achiziționare, vânzare, livrare, intermediere,  transport sau transfer de arme de 

foc, componente pentru arme de foc și muniție." 

După paragraful 4 se adaugă un nou paragraf 5, după cum urmează: 

"Trafic ilicit de arme de foc, componente ale armelor de foc și muniție, în sensul 

prezentei legi reprezintă orice achiziționare, vânzare, livrare, intermediere,  transport sau 

transfer de arme de foc ilicit, de componente ale armelor de foc și muniție pe teritoriul 

Republicii Macedonia, respectiv din sau tranzitând teritoriul Republicii Macedonia, în cazul în 

care transferul armelor de foc, componentele armelor de foc și muniției nu este permis de 

către toate țările prin care se tranzitează, precum și achiziționarea, vânzarea, livrarea, 

transportul sau transferul armelor de foc care nu sunt marcate în conformitate cu normele 

privind testarea și ştanţarea, respectiv marcarea, și pentru care nu a fost emisă o dovadă  în 

conformitate cu articolul 51-a paragraful 4 din prezenta lege. " 

Paragrafele 5, 6, 7 și 8 devin punctele 6, 7, 8 și 9. 
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    Articolul 23 

La articolul 53 punctul de la sfârșitul frazei se elimină şi se adaugă cuvintele:  

"şi armele pentru care a fost eliberată dovada în conformitate cu articolul 51-a paragraful 4 din 

prezenta lege". 

  

    Articolul 24 

După articolul 54, se adaugă un nou articol 54-a, după cum urmează: 

 

    "Articolul 54-a 

 Brokerul de arme efectuează intermedierea armelor în cazul în care: 

- activitatea este înregistrată la Registrul Comerțului și 

- i-a fost emisă aprobarea autorității competente pentru intermedierea armelor. 

Aprobarea pentru intermedierea armelor se eliberează în cazul în care un broker  

îndeplineşte cerinţele de la articolul 47, paragraful 2, punctul 1) din prezenta lege. " 

 

    Articolul 25 

Articolul 55 se modifică după cum urmează: 

  

  

"Transferurile de arme, muniții și componente pentru arme, în sensul prezentei legi se 

consideră orice activitate întreprinsă în timpul importului, exportului și tranzitului cantităţii 

prestabilite de arme, muniții și componente ale armelor, între societățile comerciale 

menţionate la articolele 46, paragraful 1 și 52 paragraful 1 din prezenta lege și societățile 

comerciale din alte țări. 

Transferul de arme, muniții și componente ale armelor, peste frontieră se efectuează de 

către societățile comerciale menționate la paragraful 1 din prezentul articol, care au obținut 

aprobarea autorității competente, ulterior obţinerii avizului prealabil al Ministerului Afacerilor 

Interne și Ministerului Apărării. 

 Cererea pentru obţinerea aprobării menţionate la paragraful 2 din prezentul articol trebuie 

să conțină: 

- denumirea și sediul furnizorului, destinatarului și al transportatorului, 

- denumirea și sediul producătorului de arme, muniții și componente pentru arme, 

- date privind marcarea şi ştanţarea armelor, muniției și componentelor pentru arme, în 

conformitate cu legea (tip, marcă și calibru) și 

   - cantitatea armelor, muniţiei şi componentelor pentru arme. 

Solicitantul menționat la paragraful 3 din prezentul articol este obligat să anexeze la cerere şi: 

  - autorizaţia de import sau de tranzit emisă de statul în care se exportă arme, muniții și 

componente pentru arme sau de țările tranzitate, 

  - dovada (certificat) privind utilizatorul final, eliberată de către autoritatea competentă și 

  - contractul sau alt document cu privire la cantitatea contractată de arme, muniții și componente 

pentru arme. 

 Aprobarea menționată la paragraful 2 din prezentul articol se eliberează cu o valabilitate 

de un an. valabilitatea aprobării menționate la paragraful 2 din prezentul articol încetează în 

cazul în care se introduc măsuri restrictive în conformitate cu reglementările cu privire la 

măsurile restrictive internaționale. 
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Cererea menționată la paragraful 3 din prezentul articol și aprobarea menționată la 

paragraful 2 din prezentul articol se depun respectiv emit și în format electronic. " 

 

   Articolul 26 

Articolul 56 se modifică după cum urmează: 

  

Pentru transportul  armelor, muniției și componentelor pentru arme în timpul 

importului, exportului și tranzitului peste frontiera de stat este necesară autorizaţia autorității 

competente. 

Autorizaţia menționată la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează societăţilor 

comerciale din articolele 46 paragraful 1 și 52, paragraful 1 din prezenta lege. 

Societăţile comerciale menționate la paragraful 2 din prezentul articol depun cererea de 

eliberare a autorizaţiei pentru transportul armelor, muniției și componentelor pentru arme peste 

frontiera de stat, care conţine: 

 - denumirea și sediul furnizorului, destinatarului și al transportatorului, 

 - denumirea și sediul producătorului de arme, muniții și componente pentru arme, 

 - date privind marcarea şi ştanţarea armelor, muniției și componentelor pentru arme, în 

conformitate cu legea (tip, marcă și calibru) și 

    - cantitatea armelor, muniţiei şi componentelor pentru arme. 

 - direcţia deplasării (trecerea de frontieră de intrare-ieşire şi destinaţia finală), 

 - date privind mijlocul de transport (ţâra de origine, tipul, numărul de înmatriculare, 

certificatul ADR pentru vehicul în cazul în care se transportă  muniţia sau material explozibil)şi 

 - date despre conducătorul auto (prenumele, numele, ţara de origine, adresa, actul de 

identificare şi atestatul ADR pentru conducător auto în cazul în care transportă muniţia sau 

material explozibil). 

 Autorizaţia menționată la paragraful 1 al acestui articol conține informațiile din cererea 

de la punctul 3 din prezentul articol. La eliberarea autorizaţiei menționate la paragraful 1 din 

prezentul articol, autoritatea competentă poate, dacă este necesar, să impună măsuri de 

securitate în timpul transportului de arme, muniții și componente pentru arme, conform legii. 

 Autorizaţia menționată la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează cu o valabilitate 

de până la două luni. 

 Pentru transportul de arme, muniții și componente pentru arme, societățile comerciale de 

la paragraful 2 din prezentul articol care au primit arme, muniții și componente pentru arme 

sunt obligate  în termen de cinci zile să informeze autoritatea competentă care a eliberat 

autorizaţia. 

 Informarea prevăzută la paragraful 7 din prezentul articol se transmite în format 

electronic sau în scris. 

 Cererea menționată la paragraful 3 din prezentul articol și autorizaţia menționată la 

paragraful 2 din prezentul articol se depun, respectiv emit și în format electronic. 

 Autorizaţia menționată la paragraful 1 din prezentul articol, însoţeşte armele, muniția și 

componentele pentru arme până la destinația finală. 

 Armele, muniția și compnenetele pentru arme de foc, care se află în tranzit pe teritoriul 

Republicii Macedonia nu se marchează în conformitate cu articolul 53 din prezenta lege. " 

 

    Articolul 27 

După articolul 56, se adaugă un nou articol 56-a, după cum urmează: 
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    "Articolul 56-a 

 Transportul de arme, muniții și componente pentru arme pe teritoriul Republicii 

Macedonia este efectuat de societăţile comerciale menţionate  la articolul 46 paragraful 1 și 52 

paragraful 1 din prezenta lege. 

 Societăţile comerciale menționate la paragraful 1 din prezentul articol depun o cerere 

pentru obţinerea autorizaţiei pentru transportul de arme, muniții și componente pentru arme pe 

teritoriul Republicii Macedonia, care cuprinde: 

    - denumirea și sediul furnizorului, destinatarului și al transportatorului, 

- date privind marcarea şi ştanţarea armelor, muniției și componentelor pentru arme, în 

conformitate cu legea (tip, marcă, calibru şi serie de fabricaţie) 

- cantitatea armelor, muniției și componentelor pentru arme, 

- direcția de deplasare și de destinație finală, 

- date cu privire la mijloacele de transport (tipul și numărul de înmatriculare) şi  

- date despre conducătorul auto (prenume, nume, adresa domiciliului şi  actul de 

identificare).  

Autoritatea competentă care emite autorizaţia menționată la paragraful 1 din prezentul 

articol poate, dacă este necesar, să impună măsuri de securitate în timpul transportului. 

În autorizaţia menționată la paragraful 1 din prezentul articol se menţionează  data 

începerii și terminării transportului de arme, muniții și componente pentru arme. 

  Autorizația menționată la paragraful 1 din prezentul articol trebuie să însoțească de 

armele, muniția și componentele pentru arme până la destinația finală. 

 Pentru transportul de arme, muniții și compnente pentru arme, societăţile comerciale de la 

paragraful 1 din prezentul articol au obligaţia  în termen de cinci zile să informeze autoritatea 

competentă care a eliberat autorizaţia şi autoritatea competentă de la destinaţia finală a 

transportului. 

 Informarea prevăzută la paragraful 6 din prezentul articol se transmite în format  

electronic sau în scris. " 

 

    Articolul 28  

La articolul 59, paragraful 1 se modifică după cum urmează: 

"Tragerile de la poligonul civil de tir pot fi efectuate de către orice persoană fizică."  

După paragraful 2, se adaugă trei paragrafe noi 3, 4 și 5, după cum urmează: 

În cazul în care persoana fizică menționată la paragraful 1 din prezentul articol nu 

deține armă proprie pentru practicarea tragerii, poate închiria armă și muniție de la poligonul 

civil unde efectuează exerciţii de tragere. 

Persoana fizică menționată la paragraful 1 din prezentul articol are dreptul să exerseze 

tragerei la poligonul civil în prezenţa reprezentanților persoanelor juridice menționate la 

articolul 58, paragraful 2 din prezenta lege. 

 

 Persoanele juridice menționate la articolul 58, paragraful 2 din prezenta lege sunt obligate 

să ia măsuri pentru a preveni și evita pagube în urma executarii necorespunzătoare a tragerilor la 

poligonul civil prevăzute de lege și norme legale ". 

 

    Articolul 29 

La articolul 62, după paragraful  2 se adaugă  un paragraf nou 3, după cum urmează: 
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"Deţinătorul de arme care deţine permisul acordat în temeiul paragrafului 1 din 

prezentul articol este obligat să scoată arma în afara frontierei Republicii Macedonia cu 

prilejul primei părăsiri a teritoriului Republicii Macedonia." 

 

 

     Articolul 30 

Articolul 64 se modifică după cum urmează: 

  

"Cetățenii Republicii Macedonia, care s-au deplasat în străinătate și intenționează să se 

stabilească în Republica Macedonia și străinii cu permis de ședere permanentă în Republica 

Macedonia, cu prilejul trecerii punctului de frontieră au obligaţia ca în punctul de trecere a 

frontierei să declare armele pe care intenționează să le introducă în Republica Macedonia și 

pentru care deţin un permis de armă valabil, eliberat de autoritatea competentă a unei alte ţări. 

După declararea armelor la punctul de trecere a frontierei se emite o aprobare de 

introducere a armelor și muniției, după ce arma se introduce  pe teritoriul Republicii 

Macedonia. 

Persoanele de la paragraful 1 din prezentul articol au obligaţia ca în termen de opt zile 

de la data emiterii aprobării menționate la paragraful 2 din prezentul articol să depună la 

autoritatea competentă cererea  pentru înlocuirea permisului de armă eliberat de autoritatea 

competentă a unei alte țări, precum și să predea armele pentru testare. 

La înlocuirea permisului de armă emis de către autoritatea competentă a unei alte țări, 

se verifică credibilitatea și autenticitatea permisului. 

În cazul în care cererea menţionată la paragraful 3 din prezentul articol se respinge, 

persoanele menționate la paragraful 1 din prezentul articol au obligaţia ca în termen de opt 

zile să scoată arma în afara teritoriului Republicii Macedonia. 

Dispozițiile paragrafelor 2, 3, 4 și 5 din prezentul articol nu se aplică în cazul armelor 

menționate la paragraful 1 din prezentul articol, care sunt interzise pentru achiziționare și 

deținere în Republica Macedonia și implicit, nu pot fi introduse pe teritoriul Republicii 

Macedonia. " 

 

     Articolul 31 

 

Articolul 65 se modifică după cum urmează: 

   

"Un străin poate achiziţiona arme de foc în Republica Macedonia, în conformitate cu 

clasificarea armelor din articolul 4 al prezentei legi, pe baza documentelor valabile adecvate 

de armă, eliberate de autoritatea competentă din țara de origine a străinului. 

Documentul menționat la paragraful 1 din prezentul articol trebuie tradus în limba 

macedoneană, în alfabetul chirilic, autenticitatea sa să fie confirmată de către reprezentanțele 

diplomatice și consulare ale statului de origine al străinului din Republica Macedonia. 

Dupa ce a finalizat achiziționarea de arme de la paragraful 1 din prezentul articol, 

traficantul de arme prezintă o cerere autorității competente pentru transferul de arme. 

Cererea menționată la paragraful 3 din prezentul articol trebuie să conțină următoarele 

informații: 

- prenumele, numele și domiciliul cumpărătorului de arme, 

- adresa la care se expediază sau transportă armele, 
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- numărul bucăţilor de arme care se expediază sau transportă, 

-identificarea simplă a armei, respectiv date cu privire la examinarea și ştanţarea, 

respectiv marcarea armelor, în conformitate cu legea. 

   - modalitatea de transport a armelor, 

   - data începerii transportului sau a expedierii armelor și  

   - termenul pentru scoaterea armelor din ţară. 

La cerere se anexează următoarele documente: 

   - documentul menționat la paragraful 2 din prezentul articol 

   - dovada privind vânzarea cumpărarea armelor. 

  

 Ulterior depunerii  cererii menționate la paragraful 3 din prezentul articol, autoritatea 

competentă eliberează o autorizație de transfer a armelor. 

 Autorizaţia pentru transferul armelor include datele menţionate în cererea de la paragraful 

3 din prezentul articol. Ulterior emiterii autorizaţiei pentru transportul de arme, comerciantul de 

arme predă arma sau o trimite prin poștă străinului. 

 Autorizaţia pentru transferul de arme însoţeşte arma pe parcursul transportului, respectiv  

până la destinația finală din țara străinului. 

 Autorizaţia pentru transferul armei se prezintă la cererea autorităților competente din 

ţările prin care se tranzitează, respectiv din ţara din care se trimite.  

Despre autorizaţia pentru transportul armelor se informează țara de destinație finală a 

armelor și țara peste teritoriul căreia se tranzitează. 

Străinul care tranzitează teritoriul Republicii Macedonia poate transfera arma pe care o 

are asupra sa peste teritoriul Republicii Macedonia, în cazul în care acesta are un document 

valabil pentru armă eliberat de autoritatea competentă din țara străinului și o autorizație emisă 

de către misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Macedonia în străinătate. " 

 

     Articolul 32  

După articolul 66. se adaugă un nou articol 66-a, după cum urmează: 

 

    "Articolul 66-a 

Titularul unui pașaport diplomatic sau de serviciu sau membrii organizațiilor 

internaționale cu rezidenţă legală în Republica Macedonia poate introduce pe teritoriul 

Republicii Macedonia, armele din posesia acestora pentru care deţin un document valabil 

eliberat de autoritatea competentă a unei alte țări, destinate pentru vânătoare sau sport, în baza 

unei aprobări emise pentru introducerea de arme de vânătoare și sport. 

Aprobarea menționată la paragraful 1 din prezentul articol este eliberată de  ofițerul de 

poliție de la punctul de trecere a frontierei de stat. 

Aprobarea menționată la paragraful 1 din prezentul articol este valabilă pe durata 

șederii legale a persoanei care a introdus arma în țară. 

Cu armele pentru care s-a emis aprobarea în temeiul paragrafului 1 din prezentul 

articol, titularul procedează în conformitate cu dispozițiile articolului 28 până la articolul 40 

din prezenta lege. 

Posesorul de arme care a obţinut aprobarea menţionată la paragraful 1 din prezentul 

articol nu are obligaţia să scoată arma în afara granițelor Republicii Macedonia, la fiecare 
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ieşire din ţară, cu excepția cazului când părăseşte țara ca urmare a încetării motivelor de 

ședere legală. " 

 

     Articolul 33 

 La articolul 67, paragraful 2, cuvintele: "Autoritatea competentă cu prilejul  controlului 

trecerii frontierei de stat" se înlocuiesc cu cuvintele: ". Ofițerul de poliție de la punctul de trecere 

a frontierei de stat" 

 După paragraful 2, se adaugă două paragrafe noi 3 și 4, după cum urmează: 

 "Străinii menționaţi la paragraful 1 din prezentul articol pot introduce în Republica 

Macedonia muniţie pentru arme de foc cu țevi neghintuite, maxim 100 de gloanțe, respectiv 

muniție pentru armele de foc cu țevi neghintuite până la 500 de gloanţe. 

 Cantitatea muniției menționate la paragraful 3 din prezentul articol se aplică  oricărei 

introduceri de arme pe teritoriul Republicii Macedonia pentru vânătoare ". 

 

     Articolul 34 

 La articolul 72, paragraful 1, cuvintele: "documentul european pentru arme emis" se 

înlocuiesc cu cuvintele : "permisul european pentru arme de foc emis". 

 La paragraful 4, cuvintele: "documentul european pentru arme" se înlocuiesc cu 

cuvintele: "permisul european pentru arme". 

La paragraful 6, după cuvintele: "dacă pentru arme", se adaugă cuvintele: "din articolul 

4, paragrafele 4, 5 și 6 din prezenta lege,", iar cuvintele: " documentul european pentru arme 

emis" se înlocuiesc cu cuvintele: "permisul european pentru arme de foc emis". 

După paragraful 6 se adaugă două noi paragrafe 7 și 8, după cum urmează: 

"Armele de foc a căror achiziţionare şi deţinere este interzisă  în Republica 

Macedonia, în conformitate cu articolul 4, paragraful 3 din prezenta lege nu pot fi introduse în 

Republica Macedonia de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în 

conformitate cu paragraful 6 din prezentul articol. 

În cazul călătoriei cu un permis european pentru arme de foc, titularul armei de foc  nu 

plătește taxă sau taxa pe perioada de utilizare a permisului în țară. " 

 

    Articolul 35 

La articolul 73, paragraful 1, cuvintele: "documentul european pentru arme emis" se 

înlocuiesc cu cuvintele: "permisul european pentru arme de foc emis". 

La paragraful 2, cuvintele: "documentul european pentru arme" se înlocuiesc cu 

cuvintele: "permisul european pentru arme de foc ". 

La paragraful 3, cuvintele: "documentul european pentru arme" se înlocuiesc cu 

cuvintele: "permisul european pentru arme de foc". 

 

    Articolul 36. 

După articolul 73, se adaugă un nou articol 73-a, după cum urmează: 

 

    "Articolul 73-a 

 Permisul european pentru arme de foc se eliberează unui cetățean al Republicii 

Macedonia de autoritatea competentă. 
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          În permisul menționat la paragraful 1 din prezentul articol se înregistrează toate 

modificările și caracteristicile armei de foc, precum și pierderea și furtul armei de foc.  

         Permisul menționat la paragraful 1 din prezentul articol are o valabilitate de cinci ani, după 

care poate fi prelungit cu încă cinci ani.       

         Permisul menționat la paragraful 1 din prezentul articol conține rubrici în care se introduc: 

- datele personale ale proprietarului armelor de foc, 

- datele privind armele de foc, în special privind categoria armelor de foc, 

- termenul de valabilitate a permisului european pentru arme de foc , 

- observații privind armele de foc (autoritatea competentă care a eliberat permisul) 

- menţiuni făcute de către alte țări în legătură cu documentele necesare pentru a 

introducea armelor pe teritoriul acestora (aprobarea de intrare etc.) 

- declarațiile referitoare la faptul dacă cu prilejul deplasării în statul membru al UE, cu 

o bucată sau două bucăţi de arme din categoria B, C și D, sunt necesare și documente adecvate 

privind armele emise de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene și 

- declarațiile care fac obiectul unor interdicții sau necesitatea obţinerii unei autorizaţii 

pentru achiziționarea și deținerea de arme din categoriile B,  C și D ". 

 

 

Articolul 37 

La articolul 74, cuvintele: "documentul european pentru armă" se înlocuiesc cu cuvintele: 

"permisul european pentru arme de foc". 

 

Articolul 38 

La articolul 77, paragraful 3, cuvântul "cinci" se înlocuiește cu cuvintele "cel puțin 29". 

 

       Articolul 39 

La articolul 78, paragraful 5, cuvântul:  "instanţa" se înlocuiește cu cuvintele: 

"Registrul Central al Republicii Macedonia ". 

 

      Articolul 40 

La articolul 80, paragraful 1, punctul 13) cuvântul "și" se înlocuiește cu punct și 

virgulă. 

La paragraful 14 punctul se înlocuiește cu cuvântul "și", iar după acest punct, se 

adaugă un nou punct 15), după cum urmează: 

"15), nu va scoate arma în afara frontierei Republicii Macedonia, cu prilejul primei 

ieşiri de pe teritoriul statului (articolul 62, paragraful 3)." 

 

    Articolul 41 

    La articolul 81, paragraful 1, după punctul 1), se adaugă un nou punct 2), după cum 

urmează: 

"2) nu  vinde Cumpărătorului armelor trei bucăţi de muniție adecvate tipului de arme."; 

După punctul 4), care devine punctul 5) se adaugă două puncte noi 6) și 7), după cum 

urmează: 

 "6) nu declară în termenul prevăzut în vederea testării armele cumpărate, respectiv nu 

depune în termenul prevăzut cererea de înregistrare a armelor (articolul 35, paragrafele 3 și 4); 
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7) nu declară în termenul prevăzut armele care fac obiectul schimbului respectiv nu 

depune în termenul prevăzut cererea de înregistrare a armelor (articolul 35-a, paragraful 4); ". 

Puncte 5), 6) și 7) devin punctele 8), 9) și 10). 

După punctul 8), care devine punctul 11), se adaugă un punct nou 12), după cum 

urmează: 

"12) nu declară în termenul prevăzut armele ale căror componente principale au fost 

reparate, pentru testare, respectiv nu depune  cererea de înregistrare a componentelor principale 

reparate ale armelor de foc (articolul 49, paragraful 3);". 

După punctul 9), care devine punctul 13), se adaugă un punct nou 14), după cum 

urmează: 

"14) efectuează trageri la poligonul civil în absenţa persoanei juridice (articolul 59, 

paragraful 4);". 

 Punctele 10) și 11) devin punctele 15) și 16). 

Punctul 12), care devine punctul 17) se modifică după cum urmează: 

"17) nu declară arma pe care intenționează să o introducă în Republica Macedonia 

(articolul 64, paragraful 1); " 

 

După punctul 17) se adaugă două puncte noi 18) și 19), după cum urmează: 

"18) nu depune în termenul prevăzut cererea de înlocuire a permisului de armă eliberat 

de autoritatea competentă a unei alte țări și nu  predă arma pentru testare (articolul 64, 

paragraful 3); 

19) nu scoate armele în afara teritoriului Republicii Macedonia în termenul prevăzut 

(articolul 64, paragraful 5); " 

Punctul 13) și 14) devin punctele 20) și 21). 

 

     Articolul 42 

 La articolul 82, paragraful 1, după punctul 6) se adaugă trei puncte noi 7), 8) și 9), după 

cum urmează: 

 "7)nu a început să ţină registrul privind monitorizarea producției, reparațiilor, comerțului 

și transportului de arme în termenul prevăzut (articolul 48-a, paragraful 4); 

 8) nu introduce date în registrul privind monitorizarea producției, reparațiilor, comerţului 

și transportului de arme (articolul 48-a, paragraful 5); 

 9) nu declară în termenul prevăzut pentru testare armele ale căror componente principale 

au fost reparate, respectiv nu depune cererea de înregistrare a componentelor principale reparate 

ale armelor de foc  (articolul 49, paragraful 3); ". 

 Punctele 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) și 17) devin punctele 10), 11), 12), 

13),14), 15), 16), 17), 18), 19) și 20). 

 La paragraful 2, cuvintele: "de la punctul 4) până la 12)" se înlocuiesc cu cuvintele: 

"punctele 4), 5), 6), 10), 11), 12), 13), 14), 15) ". 

 

 La paragraful 3, cuvintele: "punctele 1), 2), 3), 5), 7), 8) și 12)" se înlocuiesc cu cuvintele: 

"punctele 1), 2), 3), 5), 10), 11) și 15) " 

 La paragraful 4, cuvintele: "punctele de la  4) până la 13)" se înlocuiesc cu cuvintele: 

"punctele 4), 5), 6), 10), 11), 12), 13), 14), 15) și 16) ". 
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     Articolul 43 

La articolul 83, paragraful 1, după punctul 6), se adaugă două puncte noi 7) și 8), după 

cum urmează: 

"7) nu declară în termen prevăzut pentru testare armele cumpărate, respectiv nu 

depune în termenul prevăzut cererea de înregistrare a armelor (articolul 35, paragrafele 3 și 

4).; 

8) nu declară armele schimbate, respectiv nu declară armele schimbate pentru a fi 

testate (articolul 35-a, paragraful 4); " 

Punctul 7) devine punctul 9). 

După punctul 8), care devine punctul 10), se adaugă un punct nou 11), după cum 

urmează: 

"11)nu se conectează  în termenul prevăzut, la evidenţa electronică pentru 

monitorizărea producției, reparațiilor, comerțului și transportului de arme și nu introduce 

datele prevăzute în evidenţă (articolul 48-a paragrafele 2 și 3);" 

Punctul  9), care devine punctul 12) se modifică după cum urmează: 

"12) nu transmite în termenul prevăzut notificarea privind reparațiile finalizate ale 

principalelor componente ale armelor de foc (articolul 49, paragraful 4);" 

După punctul 12) se adaugă două puncte noi 13) și 14), după cum urmează: 

   "13) nu a luat măsuri adecvate pentru evitarea daunelor provocate de executare  

necorespunzătoare a tragerilor la poligonul civil (articolul 59, paragraful 5); 

14) în termenul prevăzut nu a informat autoritatea competentă despre transportul 

executat al armelor, muniției și componentelor pentru arme (articolul 56, paragraful 7, și 56-a 

paragraf 6) și " 

Punctul 10), devine punctul 15) 

 

     Articolul 44 

 

În articolele 83-a paragraful 1. şi 83-b paragraful 1 cuvintele: „articolele 86 şi 86-b“ se 

înlocuiesc cu cuvintele: „articolele 86, 86-b şi 86-g“. 

 

    Articolul 45 

După articolul 86-v se adaugă un nou articol 86-g, după cum urmează: 

 

    "Articolul 86-g 

Proprietarul armelor menţionate la articolului 4, paragraful 5 punctul 7), 8) și 9) din 

prezenta lege are obligaţia să înlocuiască dovada de armă cu permisul de armă,  respectiv cu 

permisul de deținere armă în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Înlocuirea menționată la paragraful 1 din prezentul articol se efectuează prin 

depunerea personală a cererii pentru înlocuirea dovezii cu permisul de armă, respectiv cu 

permisul de deţinere armă. " 

 

     Articolul 46 

La articolul 88, cuvintele: "capitolul X" se înlocuiesc cu cuvintele: " Articolul 73-a din" 
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Articolul 47 

Societăţile comerciale menționate la articolul 48 paragraful 2 din prezenta lege armonizează 

activitatea desfăşurată în termen de șase luni de la aplicarea dispozițiilor articolului 48-a 

paragraful 1 din prezenta lege. 

Societăţile comerciale menționate la articolul 48 paragraful 2 din prezenta lege încep să țină un 

registru privind monitorizarea producției, reparațiilor, comerțului și transportului armelor în 

termen de șase luni de la data intrării în vigoare a normelor legale menţionate la articolul 48-a 

paragraf 8 din prezenta lege. 

 

    Articolul 48 

Normele legale menționate la articolul 48-a paragraful 8 din prezenta lege se adoptă în 

termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

    Articolul 49 

Se autorizează Comisia legislativă a Parlamentului Republicii Macedonia să 

definească textul revizuit al Legii armelor. 

 

    Articolul 50 

Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Macedonia ("Jurnalul Oficial al Republicii Macedonia"), cu excepția dispozițiilor 

articolului 20 din prezenta lege la care se adaugă dispozițiile articolului 48-a paragraf 1, care 

va intra în vigoare la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

 

 

 

 

 

 
 


