TEXT REVIZUIT

LEGEA CU PRIVIRE LA PRODUCȚIA ȘI VÂNZAREA DE ARME ȘI
ECHIPAMENTE MILITARE
("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr. 54/02, 84/07, 161/09 și 145/10,
119/13, 164/13 și 41/14)
I DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1.
Prezenta lege reglementează condițiile pentru desfăşurarea producție și comerțul cu arme și
echipament militar, ca activitate de interes pentru apărarea și securitatea Republicii Macedonia,
planificarea producției și a comerțului; efectuarea importului -exportului, a tranzitulu, activităţi de
brokeraj și offset; obligaţiile societăților comerciale și ale comercianților individuali care sunt
înregistrați pentru comerț; responsabilitățile ministerelor și altor organe administrative; calitatea
armelor și echipamentelor militare; protecția și siguranța producției și a comerțului; relațiile
dintre titularul producției și comerțul cu arme și echipament militar cu organele administrației
publice.
Articolul 2.
Arme și echipament militar (denumit în continuare: AEM), în sensul prezentei legi sunt
considerate:
- Sisteme complete de luptă funcționale concepute pentru necesităţile de apărare și de
securitate ale Republicii care reprezintă mijloacele de bază (aeronave, nave, tancuri, tunuri,
obuziere, mortiere, pistoale, puşti etc.)
- Mijloacele materiale care formează mijloacele de bază (active fixe) de la paragraful 1 din
prezentul articol, precum și alte mijloace combatabile şi necombatabile (mijloace de inginerie și
diverse mijloace electrotehnice, radiologice, biologice, chimice, echipamentul individual de
protecție, agenți tehnici intendenţi, mijloace de întreținere și reparare, ambalajul pentru
transportul și stocarea documentației tehnice și de exploatare, software și tehnologii intangibile,
etc).
Articolul 3.
Producția de AEM, ]n sesnul prezentei legi, este considerată: cercetarea și dezvoltarea,
adoptarea tehnologiei pentru producerea de produse finite, produse semifinite, ansambluri,
subansambluri, piese, materii prime și materiale de reproducere și alte echipamente tehnice,
modernizarea și echiparea capacităţilor de producție, întreținerea și revizia generală a AEM ,
software-ul și tehnologiilor intangibile și prestarea altor servicii.
Articolul 4.
Comert cu AEM, în sensul prezentei legi, este considerată cumpărarea și vânzarea de AEM din
Republica și în tranzacțiile de comerţ exterior, precum și prestarea serviciilor de trafic (de
transfer), brokeraj (servicii de brokeraj) si offset.
Traficul de AEM în activităţile de comerț exterior și prestarea de servicii includ:

- echipamente de producție, produse semifinite, ansambluri, subansambluri, piese, materiale de
reproducere, materii prime, software și tehnologii intangibile și celelelalte mijloace tehnice,
- cooperarea de afaceri tehnică, cooperarea în producție, achiziționarea și transferul dreptului
de proprietate pentru tehnologia în domeniul producţiei de AEM,
- proiectarea, construcția și echipareaa capacităților de producție în străinătate și
- reprezentarea companiilor străine, brokeraj, reparații și alte servicii în comerțul exterior.
Societățile comerciale care sunt înregistrate în Registrul Central al Republicii Macedonia, și au
obţinut acordul pentru traficul de AEM au obligaţia să transmită modificările de date pe baza
cărora a fost obținută aprobarea, Ministerului Economiei, în termen de opt zile de la modificarea
datelor.
Articolul 4-a
Transferul se AEM include exportul, importul și tranzitul cantităţii convenite în prealabil de AEM
între societățile comerciale care îndeplinesc cerințele articolului 23 din prezenta lege și
societățile comerciale ale altor țări, în afara şi pe teritoriului Republicii Macedonia.
Transferul de AEM include și transferul de software sau tehnologii prin mijloace electronice, fax,
telefon, poștă electronică sau prin alte mijloace electronice în afara teritoriului Republicii
Macedonia, și se referă la accesul electronic la software și tehnologia persoanelor juridice și
fizice în afara teritoriului Republicii Macedonia și transmitere orală a tehnologiei prin telefon, în
cazul în care tehnologia este conținută într-un document a cărui parte esențială i s-a dat citire
sau a fost descrisă prin telefon.
Tranzitul produselor AEM, presupune transportul sau transportul produselor AEM dintr-o țară în
alta tranzitându-se teritoriul Republicii Macedonia.
Exportul-importul de produse AEM, este supus controlului, în scopul de a proteja apărarea și
securitatea, interesele economice și interesele politicii externe ale Republicii Macedonia în
contextul consolidării păcii și securității internaționale, precum și pentru protecția obligațiilor
internaționale asumate de Republica Macedonia.
Articolul 4-b
Intermedierea (denumită în continuare servicii de brokeraj) reprezintă negocierea sau
convenirea unor tranzacții pentru cumpărarea, vânzarea sau achiziţionarea de produse AEM
dintr-o țară în altă țară, precum și vânzarea sau cumpărarea de produse AEM care se află într-o
țară în vederea transferării acestora către orice altă țară. În sensul prezentei legi, servicii
auxiliare, cum ar fi transportul, serviciile financiare, de asigurare și de reasigurare, publicitate și
promovare sunt considerate servicii de brokeraj.
Intermediatorul (denumit în continuare: Broker) este considerat o societate comercială sau un
comerciant individual care efectuează serviciile de brokeraj definite la paragraful 1 din prezentul
articol și care îndeplineşte cerințele articolului 23 din prezenta lege.
Articolul 4-v
Offsetul reprezintă compensarea, respectiv reciprocitate, adică. o altă formă de plată pentru
bunuri și servicii pentru dotarea armatei și poliției din Republica Macedonia, printr-un contract
încheiat pentru furnizarea de produse și furnizarea de servicii AEM între ministerul de resort
care este titularul programului offset, precum și societățile comerciale înregistrae pentru comerţ
care îndeplinesc cerințele articolului 23 din prezenta lege.

Articolul 5.
Guvernul Republicii Macedonia, în conformitate cu drepturile și obligațiile stabilite prin
Constituție și legi, poate efectua, pentru necesităţile apărării și securității Republicii Macedonia,
planificarea pentru extinderea și modernizarea capacităţilor existente și construirea de noi
capacități de producție și repararea a AEM.
Articolul 6.
În Republica este interzisă producția și comercializarea acelor mijloace AEM a căror utilizare
este interzisă de convențiile internaționale.
Articolul 7.
Activități profesionale legate de producțiA și de comerțUL AEM desfăşoară Direcţia pentru
producţia de armament din cadrul Ministerului Economiei.
Articolul 7-a
Direcția pentru producţia de armament este condusă de un director, care este numit și demis de
Guvernul Republicii Macedonia.
Pentru numirea directorului direcţiei se deschide un concurs public în trei ziare cotidiene, care
se editează pe întreg teritoriul Republicii Macedonia, dintre care într-unul din ziarele publicate în
limba vorbită de cel puțin 20% dintre cetățenii care vorbesc o limbă oficială, alta decât limba
macedoneană.
În funcţia de director al direcţiei poate fi numită o persoană care îndeplinește următoarele
condiții:
1) este cetăţean al Republicii Macedonia;
2) la momentul numirii nu este condamnat sau sancționat contravențională printr-o hotărâre
judecătorească definitivă care să-i interzică efectuarea profesiei, activităţii sau sarcinilor;
3) are studii superioare și a obținut cel puțin 240 de credite, conform ECTS sau a obţinut gradul
VII / 1;
4) are minim cinci ani de vechime în muncă;
5) posedă una dintre următoarele certificate recunoscute pe plan internațional pentru
cunoașterea activă a limbii engleze, nu mai vechi de cinci ani:
- TOEFEL IBT cel puțin 74 de puncte,
- IELTS - cel puțin 6 puncte
- ILEC (Cambrige English: Legal) - Cel puțin nivelul B2,
- FCE (Cambridge English: First) - a promovat,
- BULATS - cel puțin 60 de puncte sau
- Aptis - un nivel minim B2 și
6) a trecut testul psihologic și testul .
Articolul 8.
Prevederile Legii cu privire la societăţile comerciale se aplică și persoanelor care efectuează
producția și comerțul cu arme și echipamente militare, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Articolul 8-a
În procesul de efectuare a inspecției, se vor aplica dispozițiile Legii privind controlul de
inspecție, în cazul în care prin lege nu se reglementează altfel.

II PRODUCȚIA DE ARMAMENT ŞI ECHIPAMENTE MILITARE
1. Fondurile de cercetare și dezvoltare pentru AEM
Articolul 9.
Cercetarea și dezvoltarea de noi mijloace pentru AEM se realizează pe baza programului de
cercetare și dezvoltare adoptat de către Guvernul Republicii Macedonia (denumit în continuare:
Guvern), la propunerea Ministerului Economiei, în colaborare cu Ministerul Apărării și Ministerul
Afacerilor Interne.
Articolul 10.
Titularii cercetării şi dezvoltării AEM sunt Ministerul Economiei - Direcția pentru producția de
armament, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.
Cercetarea și dezvoltarea AEM poate fi efectuată şi instituții atât publice, cât și științifice, de
companiile care produc AEM și alte instituții științifice implicate în activitatea de cercetare
științifică, în conformitate cu legile în vigoare.
Articolul 11.
Programul menționat la articolul 9 din prezentA LEGE este finanțate din bugetul Republicii
Macedonia, precum și din alte surse, destinate acestui scop.
2. Producţia de AEM
Articolul 12.
Producţia de AEM poAte fi efectuată de o societate comercială pe baza acordului obţinut în
prealabil de la Guvernul Republicii Macedonia dacă îndeplinește următoarele condiții:
1. deţine un spațiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii și spaţii pentru depozitarea şi
păstrarea AEM, personal calificat adecvat pentru producţia de AEM, precum și dotări tehnico tehnologice şi de protecţie a producţiei de AEM;
2. posedă Dovada asigurării controlului calității și
3. împotriva societăţii comerciale sau a persoanei autorizate a societăţii comerciale nu au fost
dispuse prin hotărâre definitivă măsuri de securitate - interzicerea desfăşurării activităţilor
Ministerul Economiei, în colaborare cu Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne
definesc mai detaliat condițiile menționate la punctul 1), 2) și 3) din prezentul articol.
Articolul 13.

Persoanele fizice și juridice străine pot proprii sau cu persoane juridice interne și persoanelor
fizice de a înființa societăți comerciale pentru producția de ONG în cazul în care aprobarea
Guvernului.
Persoanele fizice și juridice străine pot investi în societăți comerciale pentru producție
ONG-uri, pe baza consimțământului prealabil al Guvernului.
Articolul 14.
Cererea de obţinere a aprobării pentru producerea de AEM se depune la Ministerul Economiei.
La cererea prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol se anexează dovada îndeplinirii
cerințelor de la articolul 12 din prezenta lege.
În cazul în care asociaţiile de afaceri îndeplinesc cerințele articolului 12 din prezenta lege, la
propunerea Ministerului Economiei şi cu avizul obținut în prealabil al Ministerului Apărării și
Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul își dă acordul pentru desfăşurarea activităţii în termen
de 60 de zile de la primirea propunerii din partea Ministerului Economiei.
Ministerele menționate la paragraful 3 din prezentul articol transmit avizele în termen de 30 de
zile de la data cererilor în cauză de la Ministerul Economiei.
Împotriva notificării Guvernului Republicii Macedonia de respingere a cererii de aprobare poate
fi depusă o plângere pentru inițierea unui litigiu administrativ în fața Curții Constituționale.
Articolul 15.
Ministerul Economiei ține un registru al societăților comerciale privind aprobările eliberate pentru
producători de AEM.
Conținutul, forma și metodologia de ținere a registrului menționat la paragraful 1 din prezentul
articol sunt stabilite de Ministerul Economiei.
Articolul 16.
Producătorii de AEM trebuie să înceapă activitatea în termen de cel mult șase luni de la
obţinerea acordului de la Guvern.
Articolul 17.
Înscrierea activităţii în registrul comerțului a producătorilor de AEM, în sensul prezentei legi, nu
poate fi efectuată în cazul în care nu se anexează acordul Guvernului.
Articolul 18.
Guvernul poate revoca acordul pentru producția de AEM de la Articolul 14 paragraful 3 din
prezenta lege în cazul în care:

- A fost obținut pe baza unor date false;
- Nu se începe activitatea în termenul prevăzut la articolul 16 din prezenta lege;
- Nu mai sunt îndeplinite condițiile de desfăşurare a activităţii;
- este demarată producţia nejustificat
- desfăşoară activităţi care nu sunt incluse în acordul privind desfăşurareaa activităţii.
Ministerul Economiei informează Registrul Central al Republicii Macedonia privind abrogarea
acordului și solicită radierea activității de producţie AEM A societății comerciale din registrul
comerțului
Articolul 19.
Actele privind producătorii de AEM înregistrați în registrul comerțului privind înființarea şi
organizarea acestora și documentația anexată depusă la registrul comerțului, reprezintă
informații clasificate pentru apărarea și securitatea Republicii, în sensul Regulamentul cu privire
la criteriile și măsurile de protecție a confidențialității datelor de importanță pentru apărare
("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia" numărul 36/94).
În cazul în care este în interesul apărării și securității Republicii, societatea, respectiv denumirea
producătorului de AEM nu poate conține indicii ale activităţii desfăşurate de aceasta.
Articolul 20.
În scopul îndeplinirii anumitor sarcini și activităţi în procesul de producţie a AEM pentru pentru
necesităţile apărării și securităţii Republicii, la producătorul de AEM îşi pot desfăşura activitatea
şi experți din cadrul Ministerului Economiei, Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor
Interne.
Drepturile și obligațiile reciproce între Ministerul Economiei, Ministerul Apărării și Ministerul
Afacerilor Interne și producătorii de AEM la care au fost îndrumaţi experţii sunt reglementate
prin contract.
Articolul 21.
Producătorii de AEM pot încheia contracte de colaborare de afaceri tehnică cu persoane juridice
și persoane fizice străine, ulterior obținerii aprobării Guvernului.
Cooperare de afaceri tehnică în sensul paragrafului 1, este considerată, în special: cercetarea
comună, dezvoltarea și producerea de arme și echipamente militare, instruirea personalului
calificat și importul sau exportul de tehnologie pentru producerea de AEM.
Cererea pentru obţinerea acordului menționată la paragraful 1 din prezentul articol este
prezentată Ministerului economiei- Direcției pentru producția de armament.

În cazul în care solicitantul nu îndeplinește cerințele articolului 12 din prezenta lege, ministrul
Economiei adoptă decizia de respingere a cererii.
Împotriva deciziei menționate la paragraful 4 din prezentul articol, solicitantul poate face apel la
Comisia de Stat pentru decizii în procedura administrativă și procedura de angajare în a doua
instanță, în termen de 15 zile de la primirea deciziei.
Articolul 22.
Producătorii interni de arme și echipamente militare, care deţin produse în colaborare cu
producătorii străini, au dreptul de a importa componente sau produse complete de la
colaboratorii străini, fără să fi încheiat un contract prealabil cu Ministerul Apărării sau Ministerul
Afacerilor Interne.

III TRAFICUL
Articolul 23.
Traficul de AEM din Republica și din străinătate poate fi efectuat de producători AEM, de
societăți comerciale și comercianți individuali înregistrați pentru comerț, care sunt înscriŞI în
Registrul Central al Republicii Macedonia, pe baza deciziei adoptate de guvern privind
acordarea acordului pentru desfăşurarea acestor activități în cazul în care îndeplinesc
următoarele condiții:
1. prezintă un extras din registrul comerțului;
2. deţin spațiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii şi spaţii pentru depozitarea
echipamentelor și a documentelor AEM, personal calificat adecvat și echipamente tehnice
pentru protecţia AEM;
3. dacă prin hotărâre definitivă nu a fost pronunțată o măsură de securitate de interzicere a
desfăşurării activităţii împotriva societății sau a persoanei autorizate a societăţii comerciale.
Servicii de brokeraj pot fi efectuate de către un comerciant individual, în baza acordului
prealabil al Guvernului Republicii Macedonia, în cazul în care îndeplinește cerințele de la
paragraful 1, punctele 1 și 3 din prezentul articol şi dacă deţine un spațiu adecvat pentru
desfăşurarea activităţii și echipamente pentru stocarea şi păstrarea documentelor AEM.
Ministrul Economiei, în acord cu ministrul apărării și ministrul afacerilor interne definesc mai
detaliat condițiile prevăzute la paragraful 2 punctul 2) din prezentul articol.
Articolul 24.
Persoane juridice și fizice străine pot înfiinţa individual sau cu persoane fizice și juridice locale,
societăți comerciale pentru traficul de AEM în cazul în care obţin acordul Guvernului.
Persoana responsabilă a persoanei juridice sau persoana fizică menționată la paragraful 1 din
prezentul articol trebuie să aibă reședință permanentă pe teritoriul Republicii Macedonia, iar în

cazul străinilor domiciliul stabil pe teritoriul Republicii Macedonia, cu excepția cazului în care
este stabilit altfel prin acord internațional ratificat.
Articolul 24-a
Cererea de obţinere a aprobării pentru traficul de AEM se depune la Ministerul Economiei pe
formularul prescris.
Ministrul Economiei va prescrie forma și conținutul formularului prevăzut la paragraful 1 din
prezentul articol.
La cererea prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol se anexează dovada că sunt
îndeplinite cerințele articolului 23 din prezenta lege.
În cazul în care solicitantul nu îndeplinește cerințele articolului 23 din prezenta lege, ministrul
Economiei emite o decizie de respingere a cererii.
Împotriva deciziei menționate la paragraful 4 din prezentul articol, solicitantul poate face apel la
Comisia de Stat pentru decizii în procedura administrativă și procedura de angajare în a doua
instanță, în termen de 15 zile de la primirea deciziei.
În cazul în care o societate comercială îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 23 din
prezenta lege, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul obținut anterior al Ministerului
Apărării și Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul își dă acordul în termen de 60 de zile de la
primirea propunerii din partea Ministerului Economiei.
Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne trebuie să transmită avizul în termen de 15 zile
de la primirea propunerii de la Ministerul Economiei.
Împotriva deciziei Guvernului de respingere a cererii de aprobare poate fi depusă o plângere
pentru inițierea procedurii de litigiu administrativ în fața Curții Constituționale.
Articolul 24-b
Guvernul poate revoca acordul pentru TRAFICUL de AEM de la articolul 24 paragraful 3 din
prezenta lege în cazul în care:
- este emis în baza unor date false,
- societatea comercială nu îndeplinește majoritatea condițiile de desfăşurare a activităţii
- societate comercială desfăşoară activităţi care nu sunt menţionate în acord.
Ministerul Economiei informează Registrul Central al Republicii Macedonia privind abrogarea
acordului și solicită radierea activităților de trafic cu AEM desfăşurate de societatea comercială
din registrul comerţului.

Articolul 25.
AEM pot fi introduse pe piață în cazul în care producătorii îndeplinesc condițiile prescrise, și
anume:
- AEM destinate necesităţilor de apărare trebuie să fie testate și aprobate de către Ministerul
Apărării, iar AEM destinate securităţii trebuie să fie testate și aprobate de către Ministerul
Apărării și Ministerul Afacerilor Interne, iar în cazul în care acestea sunt destinate exportului,
trebuie să fie în conformitate cu documentația și condițiile tehnice stipulate prin contract cu
clienții străini pentru care Ministerul Apărării şi-a dat acordul; caracteristicile și calitatea
prevăzute în documentației tehnică și
- un certificat de calitate emis de Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.
Articolul 26.
AEM pot fi introduse pe piață în cazul în care producătorii, PE lângă cerințele de la articolul 25
din prezenta lege, dispun şi de documentația corespunzătoare.
Documentația tehnică, în sensul paragrafului 1 din prezentul articol se consideră, în special:
- Documentaţia de proiectare, cerințe tehnice, respectiv reglementările privind calitatea
produselor și partea specifică a documentației tehnice necesare pentru securitate și controlul
calității AEM, care a fost aprobat de Ministerul Apărării.- Standardele prescrise destinate producției anumitor tipuri de AEM și
- Norme tehnice și instrucţiuni de manipulare, întreținerea și repararea și o listă apieselor
componente, instrumentelor și accesoriilor pentru AEM, care sunt introduse pe piață în
Republica.
Articolul 27.
Reglementări mai detaliate privind condițiile și documentația tehnică, în sensul articolelor 25 și
26 din prezenta lege, sunt definite de ministrul apărării, în acord cu ministrul de Interne.
Articolul 28.
Ministerul Economiei ține un registru al societăților comerciale privind aprobările eliberate pentru
comercializarea AEM.
Conținutul, forma și metodologia de ținere a registrului menționat la paragraful 1 din prezentul
articol sunt stabilite de Ministerul Economiei.
Articolul 29.
Înscrierea activităţii de trafic de AEM în registrul comerţului, în sensul articolului 23 din prezenta
lege, nu se va efectua dacă nu s eanexează acordul Guvernului.

Articolul 30.
Procedurile vamale, vămuirea și controlul vamal al AEM care urmează să fie importate sau
exportate în străinătate se efectuează de către producător, importator sau Ministerul Apărării și
Ministerul Afacerilor Interne. Controlul vamal se desfășoară în prezența reprezentanților
Ministerului Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.
Articolul 31.
Reglementări mai detaliate privind controlul vamal, procedurile vamale și vămuirea AEM sunt
adoptate de Ministrul Finanțelor, în acord cu ministrul apărării și ministrul de interne.

III-a COMISIA PENTRU EVALUAREA CERERILOR DE OBŢINERE A LICENŢEI
EXPORT-IMPORT, TRANZIT, SERVICII DE BROKERAJ SI OFFSET
Articolul 31-a
Pentru examinarea cererilor de obţinere a licenței de import export, tranzit, servicii de brokeraj și
offset AEM, Guvernul Republicii Macedonia formează o comisie.
Comisia este compusă din președinte, vicepreședinte, cinci membri și cinci membri supleanți,
care sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor
Interne și ai Direcţiei Vamale a Republicii Macedonia.
Comisia este prezidată de Președintele Comisiei de la Ministerul Economiei. Vicepreședintele
este membru al Comisiei, reprezentant al Ministerului Economiei.
Comisia de la paragraful 1 din prezentul articol desfăşoară următoarele activităţi:
- analizează cererile pentru obţinerea licenţei de export-import, tranzit, servicii de brokeraj și
offset AEM și își dă avizul cu privire la cererile depuse;
- Propune inițiative pentru reglementarea aspectelor legate de import-export, tranzit, servicii de
brokeraj și de offset AEM, la prezenta lege sau alte reglementări din domeniul apărării;
- cooperează cu instituțiile și organismele internaționale relevante cu privire la chestiuni care țin
de competența sa și
- aplică "Lista militară comună a UE" și respectă măsurile restrictive, în conformitate cu Legea
cu privire la măsurile restrictive.
Avizele Comisiei sunt luate prin consens.
Comisia adoptă un Regulament pentru activitatea sa .
Activitățile administrative și tehnice pentru Comisie sunt efectuate de Ministerul Economiei, în
conformitate cu Legea privind organizarea muncii.
Comisia prezintă un raport cu privire la activitatea sa, la Guvern, cel puțin o dată pe an.

Raportul este transmis în primul trimestru al anului curent pentru anul precedent.
Guvernul Republicii Macedonia, la propunerea Ministerului Economiei publică "Lista comună
militară a UE", în "Monitorul Oficial al Republicii Macedonia".

III-b EFECTUAREA EXPORTULUI, IMPORTULUI, TRANZITULUI, BROKERAJULUI
ŞI OFFSET-ULUI
Articolul 31-b
Societatea comerciala care îndeplinește cerințele articolului 23 din prezenta lege poate efectua
export-import de produse aem în licenei de export-import de AEM (denumită în continuare:
licența de export-import).
Licența de import-export menționată la paragraful 1 din prezentul articol este emisă de
Ministerul Economiei.
Licenţa de import-export menționată la paragraful 1 din prezentul articol se eliberează pentru o
singură clasificare tarifară, tarif vamal pentru produsele enumerate în "Lista militară comună a
Uniunii Europene."
Articolul 31-v
Societatea comerciala si comerciantul individual (broker), care îndeplinește cerințele prevăzute
la articolul 23 din prezenta lege, poate furniza servicii de brokeraj pentru produse AEM pe baza
unei licențe pentru servicii de brokeraj pentru produsele aem (denumite în continuare: licența de
servicii de brokeraj).
Licenta pentru serviciile de brokeraj menționate la paragraful 1 din prezentul articol este emisă
de Ministerul Economiei.
Licența de servicii de brokeraj se eliberează numai pentru o clasificare tarifară în Tariful vamal
pentru produsele enumerate în "Lista militară comună a UE".
Articolul 31-g
Tranzitul de produse AEM poAtE fi efectuat de societăţi comerciale în temeiul articolului 23 din
prezenta lege, pe baza licenţei de tranzit pentru produse AEM (denumite în continuare: licență
de tranzit).
Licenţa pentru tranzitul de la paragraful 1 al prezentului articol este emisă de Ministerul
Economiei.
Articolul 31-d
Societtaea comercială și comerciantul individual care îndeplinesc cerințele articolului 23 din
prezenta lege, depun cererea de obţinere a licenţei pentru export-import, tranzit și servicii de
brokeraj la Ministerul Economiei.

La cererea pentru licența menționată la paragraful 1 din prezentul articol, societatea comercială
trebuie să transmită şi informații cu privire la:
- Companiile și sediul central al expeditorului, transportatorului și destinatarului;
- Companiile și sediul producătorilor de AEM;
- Tipul, marca, cantitatea, numărul de fabricaţie şi de serie al armamentului;
- Traseul și locul de depozitare; tipul mijoacelor transport, numărul de înmatriculare, numele
conducătorului auto și numărul actului de identitate (carte de identitate sau pașaport);
- Punctul de trecere a frontierei prin care se transportează resursele și
- Măsuri de securitate în timpul transportului.
Ministrul Economiei va prescrie metodologia de eliberare a licenţelor pentru efectuarea de
servicii de export- import, tranzit și de brokeraj, precum și forma și conținutul cererii și a licenței.
În plus față de cerințele prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol se transmite şi o
descriere clară a produsului și se anexează toate dovezile necesare pentru a confirma datele
declarate în cerere sub formă de caracteristici tehnice, schiţe, planuri, fotografii și alte
documente necesare pentru identificarea produsului AEM.
La cerere, societatea comercială și comerciantul individual (broker), care îndeplinesc cerințele
articolului 23 din prezenta lege, trebuie să anexeze şi contractul și "certificat privind utilizatorul
final", în original, sau în copie legalizată de un traducător autorizat şi un notar.
Brokerul trebuie să depună şi informații privind locul de origine al produselor AEM.
Articolul 31-đ
Ulterior depunerii cererii menţionate la articolul 31-d al prezentei legi, Comisia pregătește un
aviz în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, respectiv în termen de 60 de zile, în cazul
în care în procedura de emitere a licenţei se impun verificări suplimentare.
Ministerul Economiei este obligat să elibereze licența solicitată în termen de șapte zile de la
primirea avizului Comisiei.
În cazul în care Comisia refuză să își dea acordul pentru efectuarea serviciilor de import-export,
de tranzit și de brokeraj , Ministerul Economiei, în termen de 7 zile adoptă decizia de respingere
a cererii pentru eliberarea licenței.
Ministerul Economiei transmite solicitantului motivele pentru care Comisia nu și-a dat acordul
pentru licența necesară, cu excepția cazului în care poziția Comisiei se bazează pe informațiile
care în conformitate cu legea sau criteriilor stabilite prin Legea cu privire la clasificarea
informațiilor cu nivelul corespunzător de confidențialitate sau în cazul în care acestea sunt
protejate de legea care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

Împotriva deciziei menționate la paragraful 3 din prezentul articol, solicitantul poate face apel la
Comisia de Stat pentru decizii în procedura administrativă și procedura de angajare în a doua
instanță în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii.
Articolul 31-e
Ministerul Economiei emite licența pentru efectuarea serviciilor de export-import, tranzit și de
brokeraj pentru o perioada de șase luni de la data emiterii.
Licența menționată la paragraful 1 din prezentul articol se emite în cinci exemplare; din care trei
exemplare revin solicitantului, din care solicitantul depune un exemplar la autoritățile vamale în
procedura de export, un exemplar la Ministerul Afacerilor Interne - Poliția de Frontieră, iar al
treilea îl păstrează pentru sine, un exemplar se transmite la Direcția Vamală din Republica
Macedonia și un exemplar se păstrează în arhivele ministerului.
Articolul -31ž
Ministerul Economiei respinge cererea pentru obținerea licenței de export- importul, tranzit
și servicii de brokeraj, când estimează că importul-exportul, tranzitul și serviciile de brokeraj
pentru produsele AEM pot cauza consecințe negative ca urmare a:
- periclitării îndeplinirii obligațiilor internaționale asumate de Republica Macedonia;
- compromiterii intereselor de securitate sau de apărare ale Republicii Macedonia;
- periclitării intereselor politice sau economice externe ale Republicii Macedonia, sau dacă sunt
contrare acestor interese;
-posibilitatea izbucnirii sau a continuării unui conflict armat într-o țară care este utilizatorul final
al acestor produse AEM;
- posibilitatea folosirii armamentului și echipamentelor militare în scopul represiunii interne în
țară utilizatorului final al acestor produse AEM;
- vizează scopuri criminale și riscul de abuz și;
- constatării argumentate că utilizarea produselor AEM nu corespunde datelor menționate în
cererea adresată ministerului sau atunci când exportatorul sau producătorul, la solicitarea
Ministerului nu permite verificarea produselor sau a documentației AEM.
Articolul 31-z
Ministerul Economiei poate, la cererea societății comerciale sau a comerciantului individual, sau
din oficiu, să emită o decizie de retragere a licenței pentru export-import, transit, respective a
licenței pentru efectuarea serviciilor de brokeraj, atunci când:
- constată că unua sau mai multe dintre condițiile în baza cărora a fost emisă licența nu mai
sunt valabile și

- dacă exportatorul nu îndeplinește obligațiile stipulate în licență.
Ministrul economiei anulează licența de export-import și transit, respectiv licența pentru servicii
de brokeraj atunci când:
- Se acordă pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul știa sau ar fi trebuit să
știe că informațiile erau inexacte sau incomplete;
- că exportatorul sau brokerul nu a informat Ministerul Economiei cu privire la modificările în
ceea ce privește produsele AEM;
- că exportatorul a transferat licența de export altui exportator și
- dacă intervin schimbări în privința măsurilor restrictive, în conformitate cu Legea cu privire la
măsurile restrictive internaționale
Articolul 31-s
Împotriva deciziei ministrului economiei de la articolul 31-z din prezenta lege, societatea
comercială și comerciantul individual de la articolului 23 din prezenta lege au dreptul să depună
o plângere la instanța de contencios administrativ competentă.
Plângerea menționată la paragraful 1 din prezentul articol nu amână executarea.
Articolul 31-i
Pentru punerea în aplicare și realizarea obligațiiloroffset se elaborează programe offset.
Ministerul Apărării, în funcție de necesități, adoptă programul offset în cooperare cu
Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor.
Ministerul Afacerilor Interne, în fiuncție de necesități, adoptă programul offset în cooperare cu
Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor.
Programul de offset trebuie să include în primul rând: stabilirea priorităților și obiectivelor, tipul
aranjamentului (directă sau indirectă), o listă de necesități, perioada offset, coeficiente și
tranzacții (sisteme de luptă funcționale, instalații și echipamente, resurse material cu care se
dotează resursele de bază, transfer de tehnologie ).
Guvernul Republicii Macedonia aprobă programele de aprobare menționate la alineatele 2 și 3
din prezentul articol.

III-V OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ȘI ALE COMERCIANTILOR
INDIVIDUALI, PERSOANE FIZICE ÎNREGISTRATE PENTRU TRAFICUL DE AEM
Articolul 31-j
Societățile comerciale și comercianți uindividuali înregistrați pentru a efectua traffic cu AEM, au
obligația să păstreze facturile, scrisorile de trăsură, chitanțele, listele cu încărcătura de la toate
tipurile de transport, precum și orice alte documente referitoare la produsele AEM, cel puțin
zece ani de la încheierea anului calendaristic în care s- a efectuat tranzacția, respective
serviciile cu produse AEM.
Documentele menționate la paragraful 1 din prezentul articol trebuie să conțină în primul rând
următoarele informații:
- Descrierea produselor AEM care să permită identificareaacestora, precum și clasificarea
tarifară, în conformitate cu Tariful Vamal;
- Cantitatea de produse în unități de măsură și greutatea netă;
- Numele complet și denumirea exportatorului, precum și datele din registrul corespunzător;
- Numele complet și denumirea importatorului produselor AEM
- Numele complet și dnumirea utilizatorului final.
Articolul 31-k
Exportatorul de produse AEM are obligația
- să țină evidența separate a exporturilor effectuate de produse AEM;
- să-și desfășoare activitatea în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute în licența de
export/import
- să notifice fără întârziere, în scris, Ministerul cu privire la orice modificare a condițiilor de
efectuare a exportului de produse AEM.
Brokerului nu are dreptul de a transfera licența de exporta altui exportator. Broker care
prestează servicii de brokeraj cu produse AEM are obligația:
- să țină evidențe separate privind serviciile brokeraj prestate cu produse AEM
- să desfășoare activități în conformitate cu condițiile și cerințele stabilite în licența pentru
servicii de brokeraj, și
- să notifice fără întârziere, în scris, Ministerul cu privire la orice modificare a condițiilor de
efectuare a serviciilor de brokeraj cu produse AEM

III-g OBLIGAȚIILE MINISTERELOR ȘI ALE ALTOR ORGANE ADMINISTRATIVE
Articolul 31-l
Ministerul Economiei ține un registru al licențelor eliberate pentru serviciile de export-import,
tranzit și de brokeraj și cu privire la cererile response pentru licențe.
Conținutul, forma și metodologia de ținere a registrului menționat la paragraful 1 din prezentul
articol sunt stabilite de Ministerul Economiei.
Ministerul Economiei informează Direcția Vamală cu privire la fiecare cererea de licență
respinsă, precum și pentru fiecare licență abrogată de export-import și tranzit al AEM.
Articolul 31-lj
Pentru efectuarea activităților necesare cu prilejul stabilirii dacă cerințele pentru emiterea
licenței în temeiul articolelor 31-b, 31-in și 31 g din această lege, Ministerul Economiei
colaborează cu alte ministere din Republica Macedonia, precum și cu autoritățile competente
din alte țări.

III-d CONTROLUL
Articolul 31-m
Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi este efectuată de inspectoratul
Ministerului Economiei prin intermediul Direcției abilitate pentru producția de armament și audit.
Ministrul Economiei va prescrie metodologia de derulare a monitorizării de specialitate
efectuate de către Direcția pentru producția de armament (denumită în continuare Direcția).
Directorul direcției adoptă program anual de efectuarea a inspecției în anul precedent, până cel
târziu la data de 31 martie a anului în curs.
Cu prilejul efectuării monitorizării menționate la paragraful 1 din prezentul articol, inspectorii au
dreptul la:
- să solicite de la persoanele implicate în activitățile de producție și trafic de AEM informațiile și
datele necesare pentru efectuarea controlului;
- să solicite avizul altor organisme și instituții relevante;
- să verifice fiecare tranzacție individuală sau servicii AEM, precum și să compare datele privind
produsele AEM cu datele din licența emisă;
- să verifice spațiile de lucru, capacitățile de producție și spațiile de depozitare ale societăților
comerciale și ale comercianților individuali, care sunt înregistrți pentru producție și traficul de
AEM

- Direcția are dreptul, în funcție de necesități, să depună o cerere la instituțiile competente
pentru furnizarea de informații pentru necesitățile verificării.
Articolul 31-n
Inspectorul Direcției pentru exercitarea sarcinilor și atribuțiilor de verificare poate fi, în
conformitate cu dispozițiile articolului 31 din prezenta lege, o persoană care îndeplinește
condițiile generale stabilite de Legea funcționarilor publici și care a obținut minim 240 de credite,
conform ECTS sau ca absolvit Facultatea de Filosofie - Secția Aparare, facultatea de securitate,
o facultate cu profil tehnic și are cel puțin trei ani de experiență profesională.
Inspectorii Direcției care îndeplinesc sarcini și sarcini de verificare, în conformitate cu articolul
31- m al prezentei legi, posedă o legitimație care confirmă statutul lor de persoană oficială și au
obligația să o prezinte în exercitarea atribuțiilor care le revin conform dispozițiilor prezentei legi.
Ministrul Economiei va prescrie forma și conținutul legitimației, precum și modul de acordare și
de retragere a legitimației.
Ministrul Economiei emite legitimaţia.
Articolul 31-nj
Inspectorul Direcției pentru audit trebuie să întocmească un process-vebal despre efectuarea
inspecției în care se menționează starea de fapt constatată.
Procesul-verbal se semnează de către persoanele implicate în procedura de inspecție.
Articolul 31-o
În cazul în care inspectorul menționat la articolul 31-n din prezenta lege constată cu prilejul
efectuării inspecției nereguli care contravin prezentei legi, va adopta decizia de interdicție
temporară de desfășurare a activității pentru o perioadă de 30 de zile și confiscă provizoriu
bunurile, dispunând un termen de 15 zile pentru eliminarea deficiențelor constatate.
Produsele confiscate și echipamentele care fac obiectul contravenției sunt depozitate în
depozitele corespunzătoare ale Ministerului Apărării și Ministerului de Interne până la finalizarea
procedurii.
Inspectorii din articolul 31-m al prezentei legi eliberează o dovadă privind confiscarea
produselor menționate la paragraful 1 din prezentul articol.
Decizia menționată la paragraful 1 din prezentul articol poate fi atacată la Comisia de Stat
pentru decizii în procedura administrativă și procedura de angajare în gradul al doilea.
Recursul împotriva deciziei menționate la paragraful 1 din prezentul articol nu
executarea ei.

amână

IV CALITATEA ARMAMENTELOR ȘI ECHIPAMENTELOR MILITARE
Articolul 32.
Producătorii de AEM au obligația ca pe parcursul procesului de producție de AEM să asigure
calitatea în mod constant conform standardelor macedonene, respectiv în conformitate cu
standardele internaționale relevante care sunt acceptate în Republica.
Articolul 33.
Pentru asigurarea calității și siguranței AEM în procesul de producție și înainte de livrare,
producătorii de AEM sunt obligați să organizeze propriul control al siguranței și calității.
Controlul calității și siguranței AEM pentru necesitățile apărării este efectuat de Ministerul
Apărării, iar pentru necesitățile securitășii de către Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor
Interne.
Producătorii de AEM au obligația să asigure condițiile necesare pentru efectuarea controlului
calității și a siguranței menționate la paragraful 2 din prezentul articol.
Articolul 34.
Controlul calității și siguranței AEM în conformitate cu prevederile prezentei legi, se efectuează
și cu prilejul importului de AEM.
Controalele menționate la paragraful 1 din prezentul articol pot fi efectuate și cu prilejul
exportului de AEM la solicitarea producătorului de AEM, în cazul în care nu au fost făcute
precizări în acest sens în contractul de vânzare/cumpărarea.

V PROTECȚIA ȘI SIGURANȚA PRODUCȚIEI ȘI TRAFICULUI DE ARME ȘI
ECHIPAMENTE MILITARE
Articolul 35.
Protecția și siguranța producție și traficului de AEM implică: măsuri și proceduri de securitate și
protecție a capacităților de producție de AEM și a obiectelor de depozitare a acestora
- Măsuri pentru asigurarea securității transportului AEM;
- păstrarea și protejarea informațiilor clasificate privind capacitățile de producție și a obiectelor
pentru depozitarea AEM și a datelor privind producția și traficu de AEM, precum și alte măsuri
prevăzute pentru de protecție și de securitate în domeniul apărării.
Articolul 36.
Producătorii de AEM și titularii de traffic cu AEM sunt obligate să organizeze și să pună în
aplicare măsuri de protecție și de securitate, în conformitate cu prezenta lege și reglementările

emise în temeiul prezentei legi și alte acte normative care reglementează protecția și păstrarea
informațiilor clasificate din domeniul apărării și securității, precum și manipularea materiilor
explozive, inflamabile și alte substanțe periculoase.
Dispoziția menționată la paragraful 1 din prezentul articol se aplică și altor persoane juridice și
fizice care depozitează sau păsttrează la sediile acestora mijloace AEM pe orice bază.
Articolul 37
Pentru protecția și securitatea obiectelor, capacităților, materiilor prime și produselor finite,
producătorii de AEM au obligația să înființeze un department și unități de pază și securitate.
Articolul 38.
În raioanele obiectelor în care se desfășoară producția, depozitarea și stocarea AEM nu pot fi
construite alte clădiri fără acordul Guvernului.
În raioanele obiectelor menționate la paragraful 1 din prezentul articol poate fi interzisă
circulația în cazul în care este periclitată siguranța persoanelor sau a acestor obiecte.
Raioanele menționate la paragraful 1 din prezentul articol sunt stabilite de către Guvern.
Articolul 39.
Producătorii de AEM adoptă propriile planuri de protecție tehnică și fizică împotriva incendiilor a
capacităților de producție și de depozitare a AEM și a alte planuri pentru punerea în aplicare a
măsurilor de protecție și siguranță, precum și instrucțiuni mai detaliate de punerea în aplicare a
acestor măsuri, în conformitate cu reglementările care vizează aceste aspecte.
Articolul 40.
Datele cu privire la capacitățile de producție de AEM, programele, planurile de dezvoltare,
importul și exportul de AEM, cooperarea științifică și tehnică cu țările străine în domeniul
producției și traficului de AEM sunt considerate informații clasificate în domeniul apărării și
securității Republicii.
Articolul 41.
Muniția, materiile explozive și alte AEM sunt considerate materiale periculoase, sunt
transportate cu vehicule speciale sau standard și escortă, în conformitate cu reglementările
privind transportul mărfurilor periculoase.
Producători de AEM, titularii dreptului d etrafic de AEM, transportatorii de AEM, sunt
responsabili de asigurarea acestor bunuri până la predarea acestora clientului, respeciv
utilizatorului final.
Reglementări mai detaliate privind metodologia măsurilor de securitate pentru transportul AEM
sunt adoptate de ministrul apărării, în acord cu ministrul de Interne.

Articolul 42.
Producătorii de AEM și titularii dreptului de trafic de AEM și alte entități care păstrează AEM
pentru propriile necesități sau din orice alte motive dispun de AEM, sunt obligate să țină o
evidență separate a AEM, prescrisă de către ministrul apărării, în acord cu ministrul de Interne.
Entitățile menționate la paragraful 1 din prezentul articol sunt obligate să informeze Ministerul
Apărării și Ministerul Afacerilor Interne despre orice dispariție de AEM sau a componentelor
acestora, imediat sau în cel mult 24 de ore.
Articolul 43.
Controlul punerii în aplicare a măsurilor de siguranță producția și traficul de AEM se efectuează
de către
Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.
Ministrul Apărării, în acord cu ministrul Afacerilor Interne prevede metodologia de efectuare a
controlului menționat la paragraful 1 din prezentul articol.

VI RELAȚIILE DINTRE TITULARUL PRODUCȚIEI ȘI AL TRAFICULUI DE
ARMAMENTE ȘI ECHIPAMENTE MILITARE ȘI ORGANELE AUTORITĂȚII DE STAT
Articolul 44.
Drepturile și obligațiile în privința exprimării necesității și desfășurării producției și traficului de
AEM pentru necesitățile apărării și securității Republicii sunt reglementată printr-un acord
încheiat între producătorii de AEM, respectiv persoanele care s eocupă de traficul de AEM și
Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.
Articolul 45.
Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Economiei, în baza
planurilor privind dotarea și dezvoltare armatei și poliției Republicii, pregătesc planuri cu
necesarul de arme și echipamente militare pentru producătorii interni și externi.
Articolul 46 se radiază, a se vedea: Legea cu privire la amendamentele și completările
Legii cu privire la producția și comerțul cu arme și echipament militar ("Monitorul Oficial
al RM", nr 145/10.).
Articolul 47.
Guvernul stabilește mai detaliat mijloacele menționate la articolul 2 din această lege, care sunt
considerate AEM.

VII DISPOZIȚII DE SANCȚIONARE
Articolul 48.
Sancțiuni în valoare cuprinsă între 4000 și 8000 de euro, contravaloarea în denari, se dispun de
instanta competentă pentru contravenție împotriva societății comerciale-producătorului,
respectiv a titularului cu drept de traffic de AEM în următoarele cazuri:
1) dacă produce sau face traffic cu AEM, fără acordul Guvernului Republicii Macedonia
(Articolul 12)
2) dacă nu îndeplinește cerințele specificate la articolele 31-b, 31-v, 31-g i-31-j din prezenta
lege;
3) nu îndeplinește cerințele specificate la articolele 23 și 24 din prezentul act.
Sancțiune în valoare cuprinsă între 2.000 și 4.000 de euro, contravaloarea în denari, este
dispusă de instanta competentă împotriva persoanei autorizate a persoanei juridice pentru
contravenția prevăzută la paragraful 1 din prezentul articol.
În plus față de sancțiunile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, instanța va dispune
împotriva persoanei juridice și sancțiune contravențională de interdicția de a efectua activitatea
de producție și traffic de AEM pentru o perioadă de la unu la cinci ani.
În plus față de sancțiunile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, instanța competentă
dispune împotriva persoanei responsabile a persoaneia juridice și sancțiunea contravențională
de interdicție de exercitare a sarcinilor pentru o perioadă de la unu la cinci ani.
În cazurile menționate la paragraful 1 punctul 1) și 2), din prezentul articol se dispun și măsuri
contravenționale speciale de confiscare a bunurilor care repreyintă obiectul contravenției.
Pentru contravenţiile stabilite în prezentul articol, Ministerul Economiei, prin Direcția de
producere a armelor este obligat să propună autorului contravenţiei procedura de soluționare
amiabilă înainte de a depune la instanța competentă depune o cerere de inițiere a procedurii
contravenţionale.
Sancţiuni în valoare cuprinsă între 1.000 şi 2.000 de euro, contravaloarea în denari, se se dipun
împotriva unei persoane fizice - comerciant individual pentru contravenţiile menționate la
paragraful 1 din prezentul articol.
Articolul 49.
Sancţiuni în valoare cuprinsă între la 2.000 şi 4.000 de euro contravaloarea în denari, se se
dipun împotriva unei persoane juridică producător de AEM pentru contravenţiile:
1) nu asigură calitatea producției de AEM, în conformitate cu standardele macedonene, și în
conformitate cu standardele internaționale adoptate în Republica (articolul 32);
2) nu asigură controlul calității, siguranței AEM cu prilejul importulului de AEM (articolul 34);

3) nu organizează și nu pune în aplicare măsuri pentru protecție și de siguranță a producției de
AEM , în conformitate cu prezenta lege și reglementările emise în temeiul prezentei legi și alte
acte normative care reglementează protecția și stocarea informațiilor clasificate de apărare și
securitate, precum și manipularea materiilor explozive, inflamabile și alte materii periculoase
(articolul 35);
4) nu înfiinţează departamentul şi unităţile de securitate (articolul 37);
5) construieşte clădiri în raioanele în care sunt produse, depozitate și păstrate AEM fără acordul
Guvernului (articolul 38),
6) nu depune planuri de securitate tehnică și fizică și de protecție împotriva incendiilor a
capacităţilor de producție și a obiectelor de depozitare şi stocare a AEM și a alte planuri pentru
punerea în aplicare a măsurilor de protecție și securitate (articolul 39);
7) nu respectă reglementările privind măsurile de securitate și asigurarea securităţii
transportului de AEM (articolul 41) și
8) nu ţine evidenţa separată a AEM de care dispune (articolul 42).
Sancţiuni în valoare cuprinsă între la 500 la 1.000 de euro contravaloarea în denari, dipune
instanța competentă împotriva persoanei responsabile a persoanei juridice pentru contravenţiile
menționate la paragraful 1 din prezentul articol.
În plus față de sancțiunile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, instanța pronunţă
împotriva persoanei juridice și sancţiune acontravenţională de interdicție a efectuării activităţilor
de producţie a AEM pe o perioadă de la unu la cinci ani.
Pentru contravenţiile la punctele 1) 8) din prezentul articol, ministrul Economiei, prin Direcția de
producere a armelor este obligat să obligat să propună autorului contravenţeiei procedura de
soluționare amiabilă înainte de a depune la instanța competentă depune o cerere de inițiere a
procedurii contravenţionale.
Articolul 50.
Sancţiuni în valoare cuprinsă între 2.000 la 4.000 de euro contravaloarea în denari pronunţă
instanță competentă împotriva persoanei juridice producător AEM pentru contravenţie dacă:
1) a pus în circulație AEM, fără a îndeplini condițiile prevăzute la articolul 25 din prezenta lege;
2) nu asigură calitatea producției de AEM în conformitate cu standardele macedonene sau cu
standardele internaționale relevante acceptate în Republica (articolul 32, paragraful 1);
3) importă AEM fără efectuarea în prealabil a controlului calității (articolul 34, paragraful 1);
4) nu organizează și nu pune în aplicare măsuri pentru protecție și de siguranță a producției de
AEM , în conformitate cu prezenta lege și reglementările emise în temeiul prezentei legi și alte
acte normative care reglementează protecția și stocarea informațiilor clasificate de apărare și
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5) nu înfiinţează departamentul şi unităţile de securitate (articolul 37);
6) construieşte clădiri în raioanele în care sunt produse, depozitate și păstrate AEM fără acordul
Guvernului (articolul 38),
7) nu depune planuri de securitate tehnică și fizică și de protecție împotriva incendiilor a
capacităţilor de producție și a obiectelor de depozitare şi stocare a AEM și a alte planuri pentru
punerea în aplicare a măsurilor de protecție și securitate precum și instrucțiuni mai detaliate
privind punerea în aplicare a acestor măsuri, în conformitate cu reglementările care
reglementează aceste aspecte ( articolul 39);
8) nu ţine evidenţa separată a AEM de care dispune (articolul 42, paragraful 1).
9) nu notifică imediat la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne dispariția AEM sau a
componentelor acestora, cel mai târziu de 24 de ore (articolul 42, paragraful 2).
Sancţiuni în valoare cuprinsă între 500 şi 1.000 de euro contravaloarea în denari dispune
instanță competentă împotriva persoanei responsabile a persoanei juridice pentru contravenţiile
menționate la paragraful 1 din prezentul articol.
În plus față de sancțiunile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, instanța pronunţă
împotriva persoanei juridice și sancţiune acontravenţională de interdicție a efectuării activităţilor
de producţie a AEM pe o perioadă de la unu la cinci ani.
Pentru contravenţiile la punctele 1) 9) din prezentul articol, ministrul Economiei, prin Direcția de
producere a armelor este obligat să propună autorului contravenţeiei procedura de soluționare
amiabilă înainte de a depune la instanța competentă o cerere de inițiere a procedurii
contravenţionale.
Articolul 51.
Sancţiuni în valoare cuprinsă între 4000 lşi 8000 de euro contravaloarea în denari pronunţă
instanță competentă împotriva persoanei juridice producător, respectiv comerciant de AEM
pentru contravenţie dacă:
1) înființeazăt o societate comercială pentru producția sau comercializarea de AEM cu persoane
fizice sau juridice străine sau permite investițiile persoanelor juridice și fizice străine în
societatea comercială care produce și comercializează AEM fără acordul guvernului, (articolul
13) și
2) Realizează cooperarea tehnică şi de afaceri cu persoane juridice și fizice străine, fără acordul
Guvernului (articolul 21, paragraful 1).
Sancţiuni în valoare cuprinsă între 500 şi 1.000 de euro contravaloarea în denari dispune
instanță competentă împotriva persoanei responsabile a persoanei juridice pentru contravenţiile
menționate la paragraful 1 din prezentul articol.

În plus față de sancțiunile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, instanța pronunţă
împotriva persoanei juridice și sancţiune contravenţională de interdicție a efectuării activităţilor
de producţie a AEM pe o perioadă de la unu la cinci ani.
În plus față de sancțiunile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, instanţa competentă
pronunţă împotriva persoanei responsabile a persoanei juridice sancţiune contravenţională de
interdicţie a efectuării activităţilor pe o perioadă de la unu la cinci ani.
În cazurile menționate la paragraful 1 punctul 1) și 2), din prezentul articol se dispun măsuri
contravenţionale speciale de confiscare a bunurilor care reprezintă obiectul contravenţiei.
Pentru contravenţiile stabilite în prezentul articol, ministrul Economiei, prin Direcția de producere
a armelor este obligat să obligat să propună autorului contravenţeiei procedura de soluționare
amiabilă înainte de a depune la instanța competentă o cerere de inițiere a procedurii
contravenţionale.

VIII DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Articolul 52.
Companiile existente care se ocupă de producția de AEM, AU OBLIGAŢIA ca în termen de
șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să armonizeze condiţiile de desfăşurarea
a activităţii cu prevederile prezentei legi.
Articolul 53.
Normele legale prevăzute de prezenta lege, se adoptă în termen de șase luni de la data intrării
în vigoare a legii.
Până la adoptarea reglementărilor menționate la paragraful 1 din prezentul articol se aplică
normele legale adoptată în temeiul legii aplicabilepână la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Articolul 54.
La intrarea în vigoare a prezentei legi încetează să se aplice:
Legea privind producția de arme și echipamente militare ("Monitorul Oficial al RSFI", nr 30/79),
Legea relațiilor economice și de altă natură în producția și comerțul cu arme și echipament
militar ("Monitorul Oficial al RSFI", nr 25/79) și Legea cu privire la asociere în trusturi industriale
de armament și echipament militar a Iugoslaviei ("Monitorul Oficial al RSFI", nr 25/79).

Articolul 55.
Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii
Macedonia ".
Notă;

Textul revizuit al Legii cu privire la producția și comerțul cu arme și echipamente militare
cuprinde- textul de bază al Legii publicate în "Monitorul Oficial al RM" nr.54 / 02 Legea cu privire
la amendamentele şi completările la Legiea cu privire la producția și comerțul cu arme și
echipamente militare, publicat în "Monitorul Oficial al RM" Nr .84 / 07, Legea cu privire la
amendamentele şi completările Legii privind producția și comerțul cu arme și echipamente
militare, publicată în "Monitorul Oficial al RM" nr.161 / 09, Legea cu privire la amendamentele şi
completările Legii privind producția și comerțul de arme și echipamente militare, publicată în
"Monitorul Oficial al RM" br.145 / 10, Legea cu privire la amendamentele şi completările Legii
privind producția și comerțul cu arme și echipamente militare, publicată în "Monitorul Oficial al
RM" Nr 119/13, Legea cu privire la amendamentele şi completările Legii privind producția și
comerțul cu arme și echipament militar, publicat în "Monitorul Oficial al RM" nr.164 / 13 și Legea
cu privire la amendamentele şi completările la Legea cu privire la producția și comerțul cu arme
și echipamente militare, publicată în "Monitorul Oficial al RM" nr.41 / 14, în care sunt indicate
datele intrării lor în vigoare și aplicare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA din Legea cu privire la amendamentele şi completările Legii cu privire la producția
și comerțul de arme și echipamente militare
("Monitorul Oficial al RM", nr. 84/07)
Articolul 6.
Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii
Macedonia ".
DISPOZIŢIA Legii cu privire la amendamentele şi completările Legii cu privire la producția și
comerțul cu arme și echipamente militare
("Monitorul Oficial al RM" nr. 161/09)
Articolul 6.
Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii
Macedonia ".
DISPOZIŢIA Legii cu privire la amendamentele şi completările Legii cu privire la producția și
comerțul cu arme și echipamente militare
("Monitorul Oficial al RM" nr. 145/10)
Articolul 9.
Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii
Macedonia ".

PREVEDERILE Legii cu privire la amendamentele şi completările Legii cu privire la producția
și comerțul cu arme și echipamente militare
("Monitorul Oficial al RM" nr. 119/13)
Articolul 23.
Procedurile de eliberare a licenţelor demarate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor
fi finalizate în conformitate cu prevederile Legii cu privire la producția și comerțul cu arme și
echipament militar ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia", nr 54/2002, 84/2007, 161/2009
și 145/10).
Articolul 24.
Comisia pentru analiza cererilor de licență pentru export - import, tranzit, servicii de brokeraj și
offset AEM, va fi formată de Guvernul Republicii Macedonia în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul 25.
Guvernul Republicii Macedonia publică "Lista militară comună a Uniunii Europene", în termen
de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Până la publicarea "listei militare
comune a UE" menționate la paragraful 1 din prezentul articol se prelungeşte aplicarea "listei
militare comune a UE", care este parte integrantă a Deciziei de distribuire a mărfurilor
companiilor pentru export și de import.
Articolul 26.
Normele legale prevăzute de prezenta lege, se adoptă în termen de șase luni de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.
Articolul 27.
Se autorizează Comisia legislativă a Parlamentului Republicii Macedonia, să definească textul
revizuit al Legii cu privire la producția și comerțul de arme și echipamente militare.
Articolul 28.
Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii
Macedonia ".
PREVEDERILE Legii cu privire la amendamentele şi completările Legii cu privire la producția
și comerțul cu arme și echipamente militare
("Monitorul Oficial al RM" nr. 164/13)

Articolul 2.
Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii
Macedonia "și se aplică de la 1 mai 2014.
PREVEDERILE Legii cu privire la amendamentele şi completările Legii cu privire la producția
și comerțul cu arme și echipamente militare ("Monitorul Oficial al RM", nr. 41/14)

Articolul 2.
Director Direcţiei desemnat până la data începerii punerii în aplicare a articolului 1 din prezenta
lege continuă şă-şi exercite funcţia până la expuirarea mandatului pentru care a fost numit.
Articolul 3.
Dispozițiile articolului 1 din prezenta lege referitoare la cunoaştereaunei unei limbi străine vor fi
aplicabile după doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul 4.
Prezenta lege intră în vigoare la opt zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii
Macedonia", și va începe să fie aplicată la un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

