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 CAMERA  DEPUTAŢILOR         CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ,                                                            COMISIA PENTRU BUGET, FINANTE 
           REFORMĂ  ŞI PRIVATIZARE                                                                                                       SI BANCI 
                        Nr, XXXVI/I/288/1997                  Nr.XXXVI/II/77/1997  
                                                      RAPORT  

 asupra proiectului de Lege pentru adoptarea  Codului Vamal al României 
 

               In urma examinării proiectului de Lege pentru adoptarea Codului Vamal al României, Comisia pentru politică economică, 
      reformă şi privatizare împreună  cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci reunite în şedinţele din 7, 20 şi 21 mai, 4 şi 11 iunie  

                      a.c., propun ca acest proiect de Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articol  
( text iniţial ) 

Amendamentul  propus, 
autorul, text adoptat de comisii 

Motivare 

0 1 2 3 
1 Art.1- (2) Prevederile cuprinse în prezentul 

cod se aplică tuturor mărfurilor introduse sau 
scoase din ţară de persoane juridice sau fizice. 

   Se propune înlocuirea cuvântului “mărfurilor” din rândul 
2 cu cuvântul“bunurilor”,textul fiind următorul: 
Art.1- (2) Prevederile cuprinse în prezentul cod se aplică 
tuturor bunurilor introduse sau scoase din ţară de persoane 
juridice sau fizice. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Cuvântul “bunurilor” a fost 
considerat ca fiind mai 
cuprinzător decât cuvântul 
“mărfurilor”. 

2 Art.2- (2) La trecerea frontierei de stat 
mărfurile, mijloacele de transport şi orice alte 
bunuri sunt supuse vămuirii de autorităţile 
vamale. 

  Se propune inlocuirea cuvântului “mărfurile”din rândul 2 
cu cuvântul “bunurile”, textul fiind următorul: 
Art.2- (2) La trecerea frontierei de stat bunurile, 
mijloacele de transport şi orice alte bunuri sunt supuse 
vămuirii de autorităţile vamale. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Corelarea textului cu art.1.alin.2. 

0 1 2 3 
3 Art.3-In aplicarea prezentului cod se înţelege:     Se propune reformularea textului preambului art.3 şi 

eliminarea cuvântului “prin” de la fiecare literă a art.3 , 
textul fiind următorul: 
Art.3-In aplicarea prevederilor prezentului cod, prin 
termenii de mai jos, se înţelege:. 
Autori: deputat Bercea Florian 

O mai adecvată formulare, 
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4 Art.3. a)- prin “reglementări vamale “-

dispoziţiile cuprinse în prezentul cod, ale 
regulamentului vamal de aplicare, precum şi 
ale actelor normative care cuprind prevederi 
referitoare la domeniul vamal; 

    Se propune completarea şi reformularea, astfel:   
Art.3 .a).“reglementări vamale”-dispozţiile cuprinse în 
prezentul cod, în regulamentul vamal de aplicare al 
acestuia precum şi în alte acte normative care cuprind 
prevederi referitoare la domeniul vamal.; 
Autori: deputat Bercea Florian 
            deputat Liviu Spătaru 

Pentru mai buna precizare a 
termenului de reglementări 
vamale. 

5 Art.3-  f)-prin “statut vamal”-clasificarea unei 
mărfi ca marfă română sau străină; 

    Se propune înlocuirea cuvântului “clasificare” din 
rândul 1 cu cuvântul “încadrare”. textul fiind: 
Art.3 .f)-”statut vamal”-încadrarea unei mărfi ca marfă 
română sau străină; 
Autor: deputat Bercea Florian 

Inlocuirea propusă, asigură o mai 
exactă definire a statutului vamal. 

6 Art.3- g)- prin “marfă română”-marfă 
obţinută cu respectarea condiţiilor de origine 
prevăzute în prezentul cod; 

  Se propune folosirea pluralului  în text,astfel  : 
Art.3- g)”mărfuri române”-mărfuri obţinute cu 
respectarea condiţiilor de origine prevăzute în prezentul 
cod”; 
Autor: deputat Bercea Florian 
 
 

Corelarea cu lit.h). 

0 1 2 3 
7 Art.3- i)- prin “drepturi de import”-taxele 

vamale, taxa pe valoare adăugată, accizele şi 
orice alte sume care se încasează la importul 
de mărfuri; 

   Se propune înlocuirea cuvintelor “se încasează” cu 
sintagma “se cuvin statului”, textul reformulat fiind: 
Art.3- i)- “drepturi de import” - taxele vamale, taxa pe 
valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin 
statului la importul de mărfuri.”; 
Autor: deputat Bercea Florian 

Formulare mai adecvată cu 
situaţia pe care o exprimă. 

8 Art.3-j)-prin “drepturi  de export”-taxele 
vamale şi orice alte sume care se încasează la 
exportul de mărfuri; 

   Se propune înlocuirea cuvântului “se încasează” din 
penultimul rând cu sintagma “se cuvin statului”, textul 
reformulat fiind: 
Art.3-  j)-drepturi de export-taxele vamale şi orice alte 
sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri; 
Autor: deputat Bercea Florian 

 
Idem. 

9 Art.3- k)-prin “tarif vamal”-rezultatul    Se propune reformularea textului după cum urmează: Pentru mai buna definire a 
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aplicării nomenclaturii combinate a 
mărfurilor, a taxei vamale exprimate în 
procente, a măsurilor tarifare preferenţiale 
prevăzute în reglementările legale; 

Art.3- k)- “tarif vamal”-tabel care cuprinde nomenclatura 
combinată a mărfurilor, taxele vamale exprimate în 
procente şi în procente precum şi cele rezultate prin 
aplicare amăsurilor tarifare preferenţiale prevăzute în 
reglementările legale; 
Autor: deputat Bercea Florian 

termenului de tarif vamal. 

 
10 

 
Art.3-.n)- prin “supraveghere vamală”-orice 
acţiune a autorităţii vamale în vederea 
asigurării respectării reglementărilor vamale 
şi, după caz, a altor norme aplicabile 
mărfurilor aflate sub supraveghere vamală; 

    
   Se propune reformularea textului, astfel: 
Art.3-  n)-  “supraveghere vamală”-orice acţiune a 
autorităţii vamale pentru  asigurarea respectării 
reglementărilor vamale în acest domeniu; 
Autor: deputat  prof.univ.dr. Alexandru Albu 
 

 
Pentru mai buna precizare a 
textului. 

0 1 2 3 
11 Art.3- o)- prin “vămuire”- ansamblul de 

operaţiuni efectuate de autoritatea vamală de 
la prezentarea mărfurilor şi a mijloacelor de 
transport până la acordarea liberului de vamă; 

  Se propune modificarea şi mutarea textului   lit.o) a art.3 
după lit.ţ) text iniţial, devenind lit.v) în noua ordonare 
alfabetică.. 
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 
 

Modificare impusă de ordinea 
cronologică a operaţiunilor 
vamale 
 
 

12     S-a propus mutarea lit.r)- după litera  n)- devenind o) 
prin ordonare alfabetică, şi înlocuirea cuvântului “actelor” 
cu cuvântul “operaţiunilor” rd.2 , textul fiind următorul: 
Art.3- o)-  “control vamal”- îndeplinirea de către 
autoritatea vamală a operaţiunilor de verificare a 
mărfurilor; a existenţei şi autenticităţii documentelor; 
examinarea evidenţelor financiar-contabile şi a altor 
înscrisuri ale titularilor de operaţiuni; controlul 
mijloacelor de transport; controlul bagajelor şi a altor 
mărfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; 
efectuarea de anchete administrative şi alte acţiuni 
similare cu scopul de a asigura respectarea reglementărilor 
vamale şi a altor norme aplicabile mărfurilor sub 
supraveghere vamală; 
Autor: dep.prof.univ.dr.Alexandru Albu 
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13. Art.3- p)-prin “elemente de taxare” - nivelul 
taxei vamale, metodele de determinare a 
valorii în vamă şi regulile de origine 
aplicabile; 

   Se propune înlocuirea cuvintelor “taxei vamale” din 
rândul doi al textului lit.p) art.3  cu sintagma “cotei 
procentuale prevăzute în tariful vamal”, textul fiind 
următorul: 
Art.3- p)-“elemente de taxare” - nivelul cotei  

Pentru mai buna precizare a 
noţiunii “elemente de taxare” 

0 1 2 3 
  procentuale prevăzute în tariful vamal, metodele de 

determinare a valorii în vamă şi regulile de origine 
aplicabile; 
Autor: deputat prof.univ.dr.Alexandru Albu 

 

14 Art.3 -r)- prin “control vamal”- îndeplinirea 
de către autoritatea vamală a actelor de 
verificare a mărfurilor; existenţei şi 
autenticităţii documentelor; examinarea 
evidenţelor financiar-contabile şi alte 
înscrisuri ale titularilor de operaţiuni; 
controlul mijloacelor de transport; controlul  
bagajelor şi a altor mărfuri transportate sau 
aflate asupra persoanelor; efectuarea de 
anchete administrative şi alte acţiuni similare 
cu scopul de a asigura respectarea 
reglementărilor vamale şi după caz, a altor 
norme aplicabile mărfurilor sub supraveghere 
vamală; 
 

Prin mutare şi reordonarea alfabetică lit.r) devine lit. o) a 
art.3, nr.crt.12 din Raport. 
Autor: deputat prof.univ.dr.Alexandru Albu 

Pentru mai corectă definire a 
noţiunii de “control vamal”. 

15 Art.3- s)-  Prin reordonare alfabetică lit.s)- a Art.3 devine lit.r) a 
aceluiaşi articol, cu acelaşi conţinut.  
 

Renumerotare 

 
16 

 
Art.3. ş)- 

 
Se propune renunţarea la utilizarea lit.ş) şi reordonare 
astfel:  
Art.3. s) 

 
Idem 

0 1 2 3 
17 Art.3- ţ)- Se propune renunţarea la utilizarea lit.ţ) şi reordonarea Idem 
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alfabetică  astfel:  
Art.3. u) 

18  Prin preluarea lit.o) a art.3 text iniţial, reordona v) şi 
completată cu sintagma “ şi a oricăror alte bunuri” în faţa 
cuvântului “până” din ultimul rând, textul fiind: 
Art.3- v)- “vămuire”-ansamblul de operaţiuni efectuate de 
autoritatea vamală de la prezentarea mărfurilor şi 
mijloacelor de transport şi a oricăror alte bunuri până la 
acordarea liberului de vamă 
Autor: dep.prof.univ.dr.Alexandru Albu 

 
 

Renumerotare. 

19 Art.3-u) Prin reordonare alfabetică lit.u) a art.3 devine lit.x). 
 

 

20  Se propune introducerea lit.y) pentru definirea noţiunii de 
“bunuri”, astfel: 
Art.3 -y)-“bunuri”-mărfuri, vietăţi, orice alte produse 
precum şi mijloace de transport;  
Autor: Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare 

Era necesară introducerea acestei 
noţiuni. 

 
21 

 
Art.4- (3) Structura Direcţiei generale a 
vămilor se aprobă de către Ministerul 
Finanţelor, iar cea a direcţiilor regionale, 
birourilor şi punctelor vamale de directorul 
general al vămilor. 
 

 
Se propune înlocuirea din text a cuvintelor “directorul 
general al vămilor” cu “Direcţia Generală a Vămilor”,  
Autor: dep.Ionescu Gheorghe 

 
O astfel de atribuţie revine 
Direcţiei Generale a Vămilor 
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0 1 2 3 

22 Art.4- (4) Autoritatea vamală poate avea o 
siglă ale cărei caracteristici se stabilesc de 
directorul general al vămilor. 

Se propune înlocuirea din text a cuvintelor “directorul 
general al vămilor” cu “Direcţia Generală a Vămilor”,  
Autor: deputat Ionescu Gheorghe 

Idem. 

23 Art.5- (l) Direcţia Generală a Vămilor are 
personalitate juridică şi este organizată şi 
funcţionează pe bază de hotărâre a 
guvernului. 
 

Se propune eliminarea din text alin.1 art.5 rd.2 a sintagmei 
“şi este organizată”, textul reformulat fiind: 
Art.5-  (l) Direcţia Generală a Vămilor are personalitate 
juridică şi funcţionează pe bază de hotărâre a guvernului.. 
Autori: deputaţi Vida Iuliu şi Sandu Dumitru 
 

Contravine alin.4 al art.3. 

24 Art.5-(2) Salarizarea personalului din 
Direcţia generală a vămilor este la nivelul 
prevăzut de normele legale pentru Ministerul 
Finanţelor. 

Se propune reformularea textului, astfel: 
Art.5-(2) Salarizarea personalului din Direcţia generală a 
vămilor se stabileşte la nivelul prevăzut pentru  Ministerul 
Finanţelor. 
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

O corectă formulare a textului 

25 Art.5- (3) Funcţiile specifice utilizate de 
Direcţia generală a vămilor, direcţiile 
regionale, birourile şi punctele vamale se 
stabilesc prin hotărâre a guvernului. 

Se elimină sintagma “utilizate de” din rândul 1 cu 
cuvântul “din”, textul fiind: 
Art.5 - (3)  Funcţiile specifice utilizate în Direcţia 
generală a vămilor, direcţiile regionale, birourile şi 
punctele vamale se stabilesc prin hotărâre a guvernului. 
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

Pentru o corectă exprimare. 

26 Art.6-  (3) Direcţiile regionale şi birourile 
vamale de interior se înfiinţează prin decizia 
directorului general al vămilor. 

Se propune înlocuirea din text rândul 2 a cuvântului “de” 
cu cuvântul “din” şi a sintagmei “directorului general al 
vămilor” cu “Direcţia generală a vămilor”.  
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

Corelare cu art.4 alin.(4). 

0 1 2 3 
27 Art.7- (l) In locurile unde se efectuează 

activităţi vamale,autoritatea vamală beneficiază, 
fără plată, de spaţii pentru efectuarea vămuirii şi 
magazii pentru bunurile reţinute sau confiscate, 
precum şi instalaţii pentru cântărirea bunurilor. 

(2)In localităţile în care autoritatea vamală 
nu dispune de spaţii corespunzătoare, 
administraţiile judeţene şi locale vor asigura, în 

   Se propune reformularea textului alin (1) şi (2) după 
cum urmează: 
Art.7- (1) Autorităţile vamale îşi desfăşoară activitatea în 
sedii proprii sau atunci când acest lucru nu este posibil, în 
spaţii puse la dispoziţie  fără plată de către deţinătorii 
legali, care potrivit legii  sunt autorizaţi să funcţioneze în 
punctele de control pentru trecerea frontierei. 

Textul propus redă cu claritate 
conţinutul exact al situaţiilor 
reglementate de lege 
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condiţiile legii, clădiri sau terenuri în vederea 
construirii de sedii proprii.  

Autor: deputat  Dan Constantinescu 

28 Art.8 - (1) Autoritatea vamală exercită în 
cadrul politicii vamale a statului atribuţiile 
conferite prin reglementări vamale pentru 
realizarea vămuirii mărfurilor introduse sau 
scoase din ţară. 
   

   Se propune înlocuirea cuvântului “mărfurilor” cu 
cuvântul “bunurilor”, în penultimul rând al art.8 (1), textul 
fiind: 
Art.8 - (1) Autoritatea vamală exercită în cadrul politicii 
vamale a statului atribuţiile conferite prin reglementări 
vamale pentru realizarea vămuirii bunurilor introduse sau 
scoase din ţară. 
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

Pentru corelarea cu termenul din 
articolele precedente. 

29 Art.9- (1) Autoritatea vamală are dreptul să 
efetueze controlul vamal al mijloacelor de 
transport şi mărfurilor, precum şi al bunurilor 
şi valorilor aparţinând persoanelor fizice 
prezentate la introducerea sau scoaterea lor 
din ţară. 

   Se propune introducerea cuvântului “al” în faţa cuvântului 
“mărfurilor” din rândul 3 al alin.l art.9, textul reformulat fiind 
următorul: 
Art.9 - (1) Autoritatea vamală are dreptul să efetueze controlul 
vamal al mijloacelor de transport şi al mărfurilor, precum şi al 
bunurilor şi valorilor aparţinând persoanelor fizice prezentate la 
introducerea sau scoaterea lor din ţară. 
Autor: deputat Mihai Grigoriu 

Acord gramatical. 

0 1 2 3 
30  

Art.9-(3) Controlul vamal corporal al 
persoanelor se poate efectua, în cazuri 
excepţionale, atunci când există temeinice 
informaţii sau prezumpţii că se încearcă 
încălcarea reglementărilor vamale. Cazurile şi 
condiţiile se stabilesc prin Regulamentul 
Vamal. 

 
Se propune eliminarea cuvântului “temeinice” din rândul 3 
şi introducerea cuvântului “procedurile” după cuvântul 
“condiţiile” din ultimul rând al art.9, alin.3, textul 
modificat fiind: 
Art.9-(3) Controlul vamal corporal al persoanelor se poate 
efectua, în cazuri excepţionale, atunci când există 
informaţii sau prezumpţii că se încearcă încălcarea 
reglementărilor vamale. Cazurile condiţiile şi procedurile  
se stabilesc prin Regulamentul Vamal. 
Autor: deputat Grigoriu Mihai 

 
Pentru o mai corectă formulare. 

31 Art.10-(1) Autoritatea vamală, atunci când 
are informaţii veridice cu privire la persoanele 
care, la trecerea frontierei ar transporta 
substanţe stupefiante ascunse în corpul lor, 
poate, pe baza consimţământului acestora, să 

    Se propune eliminarea cuvântului “veridice”din rândul 
2, textul reformulat fiind: 
Art.10- (1) Autoritatea vamală, atunci când are informaţii 
cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei, ar 
transporta substanţe stupefiante ascunse în corpul lor, 

Inutilitatea cuvântului “veridice” 
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le supună unui examen de investigare 
medicală. 

poate, pe baza consimţământului acestora, să le supună 
unui examen de investigare medicală. 
Autor: deputat Nagy Istvan 

32 Art.11.-Conducătorii mijloacelor de transport 
sunt obligaţi să oprească la semnalul formal 
specific al autorităţii vamale. Aceasta poate să 
utilizeze şi alte modalităţi prevăzute de lege 
pentru imobilizarea  mijloacelor de transport 
când se refuză oprirea. 

   Se propune reformularea textului,: 
Art.11.- Autoritatea vamală are dreptul de a opri 
mijloacele de transport, folosind semnale formale 
specifice. Când conducătorii mijloacelor de transport 
refuză să oprească, pot fi utilizate pentru imobilizare şi 
alte modalităţi prevăzute de lege. 
Autor: deputat Liviu Spătaru  

Textul reformulat este mai clar şi 
explică dreptul autorităţii vamale 
şi nu obligaţiile conducătorului 
auto care sunt prevăzute în  
Codul rutier. 

0 1 2 3 
33 Art.12 - (1) Agentul vamal are dreptul să urce 

la bordul oricăror nave, inclusiv al celor 
militare, aflate în porturile maritime sau 
fluviale, precum şi în rada acestora. 

   Se propune reformularea textului cu sintagma “ca,în 
vederea efectuării controlului vamal în cadrul legii”, textul 
reformulat fiind: 
Art.12 -  (1) Agentul vamal are dreptul ca, în vederea 
efectuării controlului vamal în condiţiile legii, să urce la 
bordul... şi textul curge în continuare. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Pentru mai buna precizare a 
operaţiunii. 

34 Art.13- (1) Autoritatea vamală poate controla 
mărfurile supuse vămuirii, în orice loc s-ar 
afla pe teritoriul ţării. 

    Se propune înlocuirea cuvântului “mărfurile” din rândul 
2  cu cuvântul “bunurile”. 
Autor: deputat Bercea Florian 
 

Corelare cu articolele precedente. 

35 Art.13- (2) e) Identifica pe bază de 
documente persoanele care se află în raza de 
activitate a biroului vamal. 

   Se propune înlocuirea cuvântului “persoanele” din 
rândul 2 cu cuvântul “persoane”. 
Autor: deputat Bercea Florian 
 

Acord gramatical. 

36 Art.14 Pentru efectuarea controlului vamal, 
ministerele, băncile, instituţiile şi agenţii 
economici sunt obligaţi să pună la dispoziţia 
autorităţii vamale, fără plată, date şi 
informaţii referitoare la operaţiunile efectuate 
cu privire la mărfurile supuse vămuirii. 
Aceste date şi informaţii pot fi transmise în 
scris sau înregistrate pe alt suport material. 

   Se propune reformularea art.14 , astfel: 
Art.14 - Pentru efectuarea controlului vamal, atunci când 
este cazul, instituţiile şi agenţii economici au obligaţia să 
pună la dispoziţia autorităţii vamale, fără plată, datele şi 
informaţiile pe care le deţin referitoare la bunurile supuse 
vămuirii. Aceste date şi informaţii vor fi transmise, în scris 
sau înregistrate pe alt suport material compatibil, în 
termenul solicitat. 

 
Pentru claritatea textului. 
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Autor: deputat Dan Constantinescu 
 
 

0 1 2 3 
37 Art.15 -(l) Organele poştale sunt obligate să 

prezinte pentru vămuire autorităţii vamale 
aflate în incinta oficiului poştal, coletele şi 
trimiterile poştale internaţionale. 
  

   Se propune completarea la finalul alin.(1) cu următoarea 
precizare: 
Art.15 -(l)....internaţionale, cu respectarea normelor 
poştale. 
 Autor: deputat Bercea Florian 

Se consideră necesarea 
precizarea. 
 
 
. 

38 Art.15 -(2) In exercitarea atribuţiilor de 
control, autoritatea vamală nu poate să aducă 
atingere secretului corespondenţiei şi al 
trimiterilor poştale. 

  Se propune eliminarea cuvântului “al” din ultimul rând în 
faţa cuvântului “trimiterilor” din alineatul 2 al art.15. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Pentru acord gramatical 

39 Art.16- (2) Organele de poliţie şi de grăniceri, 
atunci când constată încălcări ale 
reglementărilor vamale sunt obligate să 
anunţe de îndată autoritatea vamală cea mai 
apropiată şi să depună şi bunurile care au 
făcut obiectul acelei încălcări. 

    Se propune completarea textului, după cum urmează: 
Art.16- (2) Organele de poliţie, de grăniceri şi de control 
ale Ministerului de Finanţe, atunci când constată 
încălcări ale reglementărilor vamale sunt obligate să 
anunţe de îndată autoritatea vamală cea mai apropiată şi să 
depună, la cererea acesteia, bunurile care au făcut 
obiectul acelei încălcări. 
Autor: deputat Decuseară Jean 

Este necesară şi prezenţa 
organelor de control ale 
Ministerului de Finanţe- în aceste 
situaţii. 

40 Art.17- (2) In zona specială de supraveghere 
vamală, autoritatea vamală, pe lângă controlul 
vamal obişnuit, efectuează şi acţiuni speciale, 
prin înfiinţarea de posturi de supraveghere 
vamale, permanente sau temporare, fixe ori 
mobile. Totodată realizează controale 
inopinate cu mijloace de transport rapide,  

   Se propune înlocuirea cuvântului “speciale” cu 
“specifice” şi eliminarea cuvintelor “cu mijloace de 
transport rapide”, textul modificat fiind: 
Art.17- (2) In zona specială de supraveghere vamală, 
autoritatea vamală, pe lângă controlul vamal obişnuit, 
efectuează şi alte acţiuni specifice, prin înfiinţarea de 
posturi de supraveghere vamale, permanente sau 
temporare, fixe ori mobile. Totodată realizează  

Exprimare corectă. 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 
 urmăreşte şi identifică persoanele suspectate 

de încălcarea reglementărilor vamale. 
controale inopinate, urmăreşte şi identifică persoanele 
suspectate de încălcarea reglementărilor vamale. 
Autor: deputat Bercea Florian 

 

41 Art.17-(3) Organele de grăniceri şi poliţie Se propune înlocuirea cuvântului “la” din ultimul rând, cu Pentru acord gramatical. 
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sunt obligate să acţioneze, la cererea şi sub 
indicaţiile de specialitate ale autorităţii 
vamale, la supravegherea efectuată în zona 
vamală specială. 

cuvântul “pentru” în faţa cuvântului “supravegherea”. 
Autor: deputat Bercea Florian 

42 Art.18-  Direcţia generală a vămilor şi 
direcţiile regionale exercită coordonarea, 
îndrumarea şi controlul efectuării operaţiunii 
de vămuire, efectuate de birourile şi punctele 
vamale, asigurând aplicarea uniformă a 
reglementărilor vamale. 

   Se propune completarea textului după cuvântul 
“direcţiile” rândul 2 cu cuvântul “vamale” precum şi cu 
cuvântul “către” în faţa cuvântului “birourile” din 
antepenultimul rând, textul devenind: 
Art.18-  Direcţia generală a vămilor şi direcţiile vamale 
regionale exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul 
efectuării operaţiunii de vămuire, efectuate de către 
birourile şi punctele vamale, asigurând aplicarea uniformă 
a reglementărilor vamale. 
Autor: deputat prof.univ.dr.Alexandru Albu 

Mai corectă exprimare a 
operaţiunilor exercitate de 
direcţiile vamale. 

43 Art.19- Birourile şi punctele vamale sunt 
unităţi operative care efectuează nemijlocit 
operaţiunile de vămuire a mărfurilor şi 
supravegherea vamală în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de reglementările vamale. 

    Se propune: - eliminarea cuvântului “nemijlocit”  din rândul 2; 
-    înlocuirea cuvântului “mărfurilor” cu “bunurilor” în rândul3; 
- adăugarea particulei “în” în faţa cuvântului “condiţiile” în rândul 4, 
textul devenind: 
Art.19- Birourile şi punctele vamale sunt unităţi operative care 
efectuează  operaţiunile de vămuire a bunurilor şi supravegherea 
vamală în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările vamale. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Cuvântul “nemijlocit” nu este 
necesar în frază. 
Pentru mai buna precizare a 
textului. 

0 1 2 3 
44 Art.20- Autoritatea vamală comunică, la 

cererea ministerelor şi altor instituţii centrale, 
precum şi a Băncii Naţionale a României, 
datele privind operaţiunile vamale necesare 
activităţii acestora. 

      Se propune eliminarea articolului hotărât “le” din 
cuvântul “datele”-din penultimul rând, după cuvântul 
“României”. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Pentru exprimare mai corectă. 

45 Art.21- (1) Personalul vamal cuprinde 
persoanele încadrate în sistemul instituţional 
al autorităţii vamale. 
 

     Se propune înlocuirea cuvintelor “persoanele 
încadrate” din rândul 2 al alin.1 cu cuvintele “salariaţi 
încadraţi”. 
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

Pentru exprimare mai corectă. 
 
 
 

46 Art.21-(2) Personalul vamal este format din 
funcţii de conducere, de îndrumare şi control, de 
specialitate economică, tehnico-vamală şi juridică, 
precum şi din funcţii economice, financiare, 

    Se propune eliminarea alineatelor (2) şi (3) ale art.21. 
  
Autor: deputat Bercea Florian 

Nu sunt necesare precizările din 
alineate 
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tehnice şi administrative. 
            (3) In birouri şi puncte vamale 
funcţionează personal operativ de specialitate 
vamală. 

47 Art.21-(4) Funcţiile specifice ale personalului 
de la alin.(2) şi (3) sunt stabilite prin hotărâre 
a Guvernului. 

    Prin renumerotare  alin.(4) al art.21 devine alin.(2) al 
aceluiaşi articol, cu următoarea formulare: 
  Art.21- (2) Funcţiile specifice ale personalului vamal 
sunt stabilite prin hotărâre de Guvern. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Pentru claritatea textului. 

48 Art.22- Personalul vamal se bucură de stabilitate la 
unităţile vamale la care a fost numit. Condiţiile de 
încadrare, promovare, desfacerea contractului de 
muncă, precum şi alte norme specifice în executarea 
contractului de muncă se stabilesc în statutul 
personalului vamal. 

    Se propune eliminarea primei fraze a articolului, 
conţinutul textului fiind: 
Art.22-  Condiţiile de încadrare...........şi textul curge în 
continuare 
Autor: deputat Iuliu Vida 

Text inutil. 

0 1 2 3 
49 Art.23- (1) Personalul vamal poartă în 

serviciu uniformă  şi după caz, echipament de 
protecţie care se atribuie gratuit. 
                (2)  Modelul şi durata de 
întrebuinţare, însemnele şi ecusoanele se vor 
stabili prin statutul personalului vamal. 
 

   Se propune completarea şi reformularea alin.(l) şi (2) al 
articolului 23,  astfel: 
Art.23- (l) Personalul vamal poartă în timpul serviciului 
uniformă, însemne, ecusoane distincte şi după caz, ... şi 
textul curge în continuare. 
Autori: deputaţi Sandu Dumitru şi Bercea Florian 
 

Mai corecta exprimare şi 
explicitare a textului 
 
 
 

50 Art.24 (1)Agenţii vamali din birourile şi 
punctele vamale îşi exercită atribuţiile în 
cadrul operaţiunilor de vămuire şi 
supraveghere vamală numai pe baza 
legitimaţiilor de serviciu în care sunt înscrise 
competenţele conferite prin normele legale. 
 

     Se propune eliminarea cuvintelor “din birourile şi 
punctele vamale” din textul alin. (1) al art.24, rândul 1 şi 
2. 
 
Autor: deputat prof.univ.dr.Alexandru Albu 

Pentru extinderea prevederilor 
legii şi la toţi agenţii vamali 
indiferent de unde provin. 

51 Art.25- Agenţii vamali în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, se bucură de ocrotirea 
specială prevăzută de lege, pentru ofiţerii de 
poliţie. 
 

   Se propune înlocuirea cuvintelor “se bucură” din rândul 
2 al art.25 cu cuvântul “beneficiază”. 
Autor: deputat prof.univ.dr.Alexandru Albu 

Pentru o exprimare mai corectă. 
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52 Art.26- Personalul vamal stabilit de directorul 
general al vămilor va avea dreptul de a purta 
şi face uz de armă în condiţiile şi situaţiile 
prevăzute de lege. 

   Se propune reformularea articolului, astfel: 
 Art.26- Personalul vamal care are dreptul de a purta şi 
face uz de armă, va fi stabilit de directorul general al 
vămilor cu aprobarea ministrului Finanţelor. 
Autori: deputaţi Cazan Leonard şi Bercea Florian 
 

Pentru mai buna precizare a 
competenţelor acordate, în acest 
caz,  directorului general. 

0 1 2 3 
53 Art.27- Personalul care îşi desfăşoară 

activitatea în autoritatea vamlă, indiferent de 
funcţia deţinută, este obligat să păstreze  
confidenţialitatea operaţiunilor efectuate. 

   Se propune reformularea, după cum urmează: 
Art.27- Personalul vamal, indiferent de funcţia deţinută, 
este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi 
operaţiunilor efectuate. 
Autor: deputaţi Florian Bercea şi Remeş Traian 

Pentru o mai corectă şi concisă 
formulare. 

54 Art.28- Personalul vamal este obligat să fie 
ataşat instituţiei şi să aibă o atitudine corectă 
şi integră, acţionând cu competenţă şi 
fermitate, pentru prevenirea, combatarea şi 
sancţionarea încălcărilor aduse 
reglementărilor vamale. 

     Se propune: - înlocuirea cuvântului “ataşat”din rândul 
2 cu cuvântul “loial”; 
- eliminarea particulei “şi” după cuvântul “instituţiei” şi în 
locul ei să se pună virgulă. 
Autor: deputat Gheorghe Ana 

Se consideră mai potrivit în text 
cuvântul “loial” şi pentru  
fluenţa frazei eliminarea 
particulei “şi”. 

55 Art.29- La angajarea în serviciu, personalul 
vamal depune următorul jurământ: 
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării, şi să 
aplic ferm şi imparţial reglementările vamale, 
îndeplinind cu devotament atriuţiile de 
serviciu”. 

   Se propune reformularea jurmântului, astfel: 
Art.29-  ................. 
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să îndeplinesc cu 
devotament atribuţiile de serviciu şi să aplic ferm şi 
imparţial reglementările vamale”. 
Autor: dep.prof.univ.dr.Alexandru Albu 

Formulare corectă şi coerentă a 
jurământului 

56 Art.30- Direcţia generală a vămilor va organiza 
cursuri de scurtă durată, de iniţiere în vederea 
angajării personalului vamal, precum şi cursuri de 
specializare şi perfecţionare pentru personalul 
vamal încadrat. 

    Se propune eliminarea din text a cuvintelor “de scurtă 
durată”, din rândul 2 al art.30. 
Autor: deputat Vida Iuliu 

Categoria de cursuri “de scurtă 
durată” nu poate face obiectul 
acestei legi 

57 Art.31- Răspunderea disciplinară a personalului 
vamal se stabileşte şi sancţionează potrivit 
statutului acestui personal. 

      Se propune eliminarea articolului, renumerotarea în 
consecinţă a articolelor următoare şi modificarea 
corespunzătoare a referirilor  la aceste articole. 
Autor: deputat Constantin Băbălău 

Nu este cazul 

0 1 2 3 
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58 Art.32-(l) Orice persoană are dreptul de a solicita 
în scris autorităţii vamale relaţii şi informaţii 
privind aplicarea reglementărilor vamale 
justificând interesul obţinerii acestora prin 
precizarea operaţiunii de comerţ exterior ce 
urmează a fi realizată. 

  Se înlocuiesc cuvintele “Orice persoană are” de la începutul 
textului alin.(1) art.32 cu cuvintele “Persoanele interesate au”, 
textul fiind următorul: 
Art.32-(l) Persoanele interesate au dreptul să  solicite în 
scris... şi textul curge în continuare. 
Autor: deputat Ana Gheorghe 

Pentru precizia textului. 

59 Art.32-(2) La cerere se anexează, dacă este 
cazul,documentaţia cuprinzând principalele 
caracteristici tehnice şi comerciale ale 
mărfurilor care fac obiectul tranzacţiei, 
precum şi analize de laborator. 

    Se propune înlocuirea cuvântului “mărfurilor” cu 
“bunurilor” în alin.(2) al art.32, rândul 4. 
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

Pentru corelare cu celelalte 
articole. 

60 Art.32-(3)  Autoritatea vamală va da relaţiile 
şi informaţiile cerute, în cel mai scurt termen. 

     Se propune completarea finalului alineatului (3) cu 
următoarele cuvinte:  
Art.32-(3) .......termen, dar nu mai mult de 10 zile. 
Autor: deputat Ana Gheorghe 

Pentru mai buna precizare a 
termenului de a furniza datele şi 
informaţiile cerute. 

61 Art.32-(4)  Informaţia scrisă privind aplicarea 
tarifului vamal obligă autoritatea vamală 
numai în privinţa clasificării tarifare, dacă 
formaţităţile vamale sunt îndeplinite ulterior 
datei la care s-a comunicat informaţia, iar 
mărfurile sunt identice cu cele menţionate în 
informaţie. Autoritatea vamală eliberează 
răspunsul scris  fără plată. 

     Se propune eliminarea alin.(4) art.32 şi preluarea lui ca 
alin.1 al art.33.  
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

Corelare cu prevederile art.33. 

62 Art.33- (1) Informaţia dată va cuprinde 
temeiul legal şi este valabilă atâta timp cât 
reglementarea vamală invocată este în 
vigoare. 

Se propune preluarea alin.(4) al art.32 ca primă parte a 
alin.(1), art.33 textul fiind următorul: 
Art.33- (1) Informaţia scrisă privind aplicarea tarifului 
vamal obligă autoritatea vamală numai în privinţa  

 
 
 

Idem. 
0 1 2 3 
  clasificării tarifare, dacă formalităţile vamale sunt 

îndeplinite ulterior datei la care s-a comunicat informaţia, 
iar mărfurile sunt identice cu cele menţionate în 
informaţie. Autoritatea vamală eliberează răspunsul scris, 
fără plată. Informaţia dată va cuprinde temeiul legal şi este 
valabilă atâta timp cât reglementarea vamală invocată este 
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în vigoare. 
Autor: deputat Gheorhge Ana 

63 Art.33-(2) In cazuri excepţionale, când 
informaţia furnizată este vădit eronată, 
autoritatea vamală este obligată ca de îndată 
s-o revoce, sau s-o modifice comunicând 
aceasta solicitantului. 

   Se propune modificarea alin. (2), după cum urmează: 
Art.33- (2) In cazurile când informaţia furnizată este 
eronată, autoritatea vamală este obligată ca de îndată să o 
revoce sau să o modifice, comunicând aceasta 
solicitantului. 
Autor: deputat Liviu Spătaru 

Pentru acurateţea exprimării. 

64 Art.34- Mărfurile se introduc sau se scot din 
ţară numai prin birourile vamale. Aceste 
mărfuri sunt supuse operaţiunii de vămuire şi 
rămân sub supraveghere vamală, până la 
acordarea liberului de vamă. 

     Se propune înlocuirea cuvântului “mărfurile” cu 
“bunurile”, textul fiind: 
Art.34-Bunurile se introduc sau se scot.........şi textul 
curge în continuare. 
Autor: deputat prof.univ.dr.Alexandru Albu 

Corelare cu celelalte articole 

 
65 

 
Art.35- (l) Mărfurile şi bunurile intrate în ţară 
se înscriu, în ordinea sosirii la frontieră şi în 
registrul de evidenţă, pe baza documentelor 
de transport şi comerciale. 

   
    Se propune eliminarea cuvintelor “Mărfurile şi”, textul 
fiind formulat astfel: 
Art.35- Bunurile intrate în ţară se înscriu.......şi textul 
curge în continuare. 
Autor: deputat  prof.univ.dr. Alexandru Albu 
 

 
Idem. 

0 1 2 3 
66 Art.38- Mărfurile sosite la vama de destinaţie sau 

la locul stabilit de autoritatea vamală, potrivit 
art.36, alin.(1), lit.a, se prezintă autorităţii vamale 
de transportator sau de titularul operaţiunii 
comerciale ori reprezentantul acestuia. 

   Se propune înlocuirea prepoziţiei “de” din rândul 4 şi 5 
cu cuvintele “de către”, rezultând următorul text: 
Art.38- Mărfurile sosite la vama de destinaţie sau la locul 
stabilit de autoritatea vamală, potrivit art.36, alin.(1), lit.a, se 
prezintă autorităţii vamale de către transportator sau de către 
titularul operaţiunii comerciale ori reprezentantul acestuia. 
Autor: deputat  Bercea Florian 

Pentru o mai corectă exprimare 

67 Art.43- Declaraţia sumară se completează de 
depozitar pe formulare tip şi se depune la 
autoritatea vamală care o înregistrează în 
registrul de evidenţă. 

   Se propune completarea textului cu cuvântul “către” în 
faţa cuvântului “depozitar” în rândul 2.  
Art.43-  Declaraţia sumară se completează de către 
depozitar................şi textul curge în continuare. 
Autor: deputat Vida Iuliu 

Pentru claritatea articolului 

68 Art.46- (2) Mutarea mărfurilor din locul în   Se propune eliminarea. Nu este necesară precizarea prin 
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care au fost iniţial depozitate nu poate fi 
efectuată decât cu aprobarea autorităţii 
vamale. 

Autor: deputat Traian Remeş lege 

69  Art.50-(1) In funcţie de regimul vamal în care 
urmează a fi plasate mărfurile şi de felul 
acestora, Direcţia generală a vămilor poate 
decide ca numai unele birouri vamale să fie 
competente să procedeze la efectuarea 
vămuirii. 
             (2) Decizia Direcţiei generale a 
vămilor se publică în Monitorul Oficial. 

   Se propune reformularea alineatelor (1) şi (2) într-un 
singur alineat, după cum urmează.: 
Art.50- In funcţie de felul mărfurilor şi de regimul vamal 
care poate fi utilizat, Direcţia generală a vămilor poate 
decide ca numai unele birouri vamale să fie competente, 
să procedeze la efectuarea vămuirii. Decizia Direcţiei 
generale a vămilor se publică în Monitorul Oficial. 
Autor: deputat Vida Iuliu 
 

Pentru acurateţea textului. 

0 1 2 3 
70 Art.51-(2) Declaraţia vamală se completează 

şi semnează, pe formulare tipizate, de către 
titularul operaţiunii comerciale sau 
reprezentantul său, în formă scrisă sau 
utilizând un procedeu informatic agreat de 
autoritatea vamală. 

   Se propune eliminarea cuvântului “comerciale” din 
rândul 4 al alin.(2) art.51. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Declaraţia vamală se completează  
şi de către titularii altor 
operaţiuni decât cele comerciale. 

71 Art.53- Autoritatea vamală poate aproba, 
titularului operaţiuni comerciale sau 
reprezentantului acestuia, la cerere, să 
efectueze înainte de depunerea declaraţiei 
vamale verificarea felului şi cantităţii mărfii şi 
să preleve probe în vederea depunerii corecte 
a declaraţiei vamale. 

Se propune eliminarea cuvântului “comerciale” din rândul 
2 şi adăugarea cuvintelor  “întocmirii şi” după cuvântul 
“vederea” din penultimul rând- textul reformulat fiind: 
Art.53-Autoritatea vamală poate aproba, titularului 
operaţiunii sau reprezentantului acestuia, la cerere, să 
efectueze înainte de depunerea declaraţiei vamale 
verificarea felului şi cantităţii mărfii şi să preleve probe în 
vederea întocmirii şi depunerii corecte a declaraţiei 
vamale. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Mai buna precizare a textului 

72 Art.55-(1) Rectificarea sau retragerea 
declaraţiei vamale ulterior începerii 
controlului fizic al mărfurilor se poate face, 
din iniţiativa şi pe răspunderea declarantului, 
numai pe bază de acte  

    Se propune reformularea textului art.55 alin.(1) şi (2) 
într-un singur alineat, astfel: 
Art.55- Rectificarea sau retragerea declaraţiei vamale se 
poate face şi ulterior începerii controlului fizic al 
mărfurilor, din iniţiativa şi pe răspunderea declarantului, 

Pentru mai corecta formulare a 
textului articolului. 
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constatatoare întocmite de organisme neutre, 
prevăzute de lege. 
Rectificarea sau retragerea făcute în condiţiile 
prevăzute de alineatului (1) nu  

dacă acesta, în conformitate cu prevederile art.53, a cerut 
verificarea felului şi cantităţii mărfurilor iar cererea a fost 
refuzată sau dacă deţine acte constatatoare întocmite de 
organismele neutre  

0 1 2 3 
 înlătură aplicarea majorărilor prevăzute de 

lege, atunci când, datorită acestor modificări, 
drepturile statului au fost prejudiciate. 

prevăzute de lege. 
Autor: deputat Dan Constantinescu 

 

73 Art.57- (3)  Cheltuielile privind expertizele şi 
analizele de laborator, precum şi costul 
probelor prelevate se suportă de declarantul 
vamal. 

   Se propune adăugarea cuvântului “justificate” în textul 
alineatului (3) al articolului 57, după cuvântul laborator” 
din rândul 2 al alin.(3) art.57, textul fiind: 
Art.57- (3) Cheltuielile privind expertizele şi analizele de 
laborator justificate,..........şi textul curge în continuare. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Idem 
 

74 Art.72- Importatorii sau beneficiarii 
importului de mărfuri destinate unei anumite 
utilizări, în cazul în care, ulterior declaraţiei 
vamale, schimbă utilizarea mărfii, sunt 
obligaţi să înştiinţeze autoritatea vamală care 
va aplica regimul tarifar vamal corespunzători 
noii utilizări. 

   Se propune completarea textului cu cuvântul “înainte” 
între cuvintele înştiinţeze autoritatea”,rândul 5 şi 6 al 
art.72,  textul fiind: 
Art.72- .................. să înştiinţeze înainte autoritatea 
vamală.........şi textul curge în continuare. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Idem 

 
75 

 
Art.75-  ........................... 
         b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare 
sau transformare substanţială. 

 
   Se propune completarea la finalul textului lit.b) a art.75 
cu cuvintele “într-o ţară”, textul fiind: 
Art.75-  ........................... 
         b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau 
transformare substanţială, într-o ţară. 
Autor: deputat Bercea Florian 
 

 
Corelare cu textul lit.a) a 
articolului 75. 

0 1 2 3 
76 Art. 78- (  2)............... 

        a) cheltuielile de transport ale mărfurilor 
importate până la portul sau locul de import; 

  Se propune înlocuirea cuvintelor “portul sau locul de 
import” cu cuvintele” frontiera română” în finalul 
textului lit.a) a art.78, textul devenind: 
Art. 78- (  2)............... 

Pentru determinarea cu exactitate 
a valorii în vamă. 



-    - - 17

        a) cheltuielile de transport ale mărfurilor importate 
până la frontiera română; 
Autor: deputat prof.unif.dr.Alexandru Albu 

77 Art.93-  (1) Regimul vamal suspensiv se 
solicită în scris de titularul operaţiunii 
comerciale. Autoritatea vamală aprobă 
cererea numai în cazul în care poate asigura 
supravegherea şi controlul regimului vamal  
fără alte cheltuieli administrative. 

   Se propune înlocuirea din finalul alin.(1) a cuvintelor 
“fără alte cheltuieli administrative”, şi completarea 
textului cu următoarea propoziţie: 
Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea 
regimului vor fi suportate de titularul operaţiunii. 
Autor: deputat Dan Constantinescu 

Se extinde aria aplicării regimului 
vamal suspensiv şi asupra situaţiei 
care necesită cheltuieli suplimentare. 

78     Se propune un alineat nou la Art.93, astfel: 
Art.93- (3) Prelungirea termenului pentru încheierea 
regimului suspensiv se face la cererea expresă şi justificată 
a titularului operaţiunii cu aprobarea autorităţii vamale. 
 Autor: Comisia pentru industrie 

Pentru rezolvarea cazurilor de 
excepţie când acest termen 
necesită o prelungire. 

79 Art.133- (2) Mărfurile străine staţionate în 
zonele libere  pot fi abandonate sau distruse 
dacă operaţiunea este justificată. 

   Se propune modificarea şi completarea textului, după 
cum urmează: 
Art.133- (2) Mărfurile străine staţionate în zonele libere 
nu pot fi abandonate sau distruse decât în condiţiile legii., 
dacă operaţiunea este justificată. 
Autor: deputat Vida Iuliu 
 

Pentru claritatea textului. 

0 1 2 3 
80 Art.135-  (1)  Persoana fizică sau juridică 

care exercită o activitate de prelucrare, 
transformare, vânzare, cumpărare sau 
stocare de mărfuri, în zona liberă, este 
obligată să înfiinţeze şi să ţină o evidenţă 
operativă a mărfurilor, în forma aprobată de 
autoritatea vamală şi să o pună la dispoziţia 
acesteia pentru control. Mărfurile se 
înregistrează în aceste evidenţe în momentul 
în care sunt introduse în locurile sau incintele 
deţinute de o astfel de persoană. 

   Se completează textul alin. (1) cu cuvântul “autorizată” 
după cuvintele “Persoana fizică”, textul fiind 
Art.135- (1) Persoana fizică autorizată  sau juridică .....şi 
textul curge în continuare. 
Autor: deputat Dan Constantinescu 

Pentru o mai bună precizare. 

8l Art.138- Normele privind valorificarea şi      Se propune reformularea şi modificarea textului, astfel: Pentru mai corecta formulare a 
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distribuirea preţului obţinut prin această 
operaţiune a mărfurilor abandonate şi a 
deşeurilor şi resturilor refolosibile a 
mărfurilor distruse se stabilesc prin 
regulamentul vamal. 

Art.138- Normele privind valorificarea şi distribuirea 
venitului obţinut prin această operaţiune a mărfurilor 
abandonate, a deşeurilor şi a resturilor refolosibile din 
mărfurile  distruse se stabilesc prin Regulamentul vamal. 
Autor: deputat Bercea Florian 

textului. 

82 Art.139-   (1)   Mărfurile române care, după ce au 
fost exportate în afara teritoriului Reomâniei, sunt 
returnate şi importate într-un termen de trei ani, la 
cererea titularului sunt exceptate de la drepturile 
de import, numai dacă la returnare sunt în aceeaşi 
stare în care au fost exportate. 

   Se propune înlocuirea sintagmei “drepturile de import” 
din alin.1 al art.139, rândul 3 cu sintagma “plata datoriei 
vamale”.  
Autor: deputat Bercea Florian 

Termenul “datorie vamală” a fost 
considerat mai explicit. 

0 1 2 3 
83 Art.166-................................              

j)stingerea datoriei vamale în cazurile 
prevăzute la literele g)- i) operează numai 
dacă situaţiile s-au produs înainte de 
acordarea liberului de vamă. 

   Se propune ca ultima lit.j) a alin.(l) art.166 să devină 
alin.(2) al aceluiaşi articol. In rândul 2 se completează 
textul cu cuvintele “ale alin.(l) “ după lit.g)- i), textul 
devenind: 
Art.166-(2) Stingerea datoriei vamale în cazurile 
prevăzute la literele g)- i) operează numai dacă situaţiile s-
au produs înainte de acordarea liberului de vamă. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conţinutul nu justifică includerea 
în enumerarea ei alin.(l) al 
articolului 

84 Art.170-   (1) La soluţionarea contestaţiei, 
directorul direcţiei regionale vamale ţine 
seama de avizul emis de o comisie tehnică de 
specialişti, formată din: 

   Se propune eliminarea din textul  preambulului rândul 3 
al alin.(l) art.170 a cuvântului “tehnică”. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Nu este corectă folosirea 
cuvântului “tehnică” asociată cu 
“specialişti” 

85 Art.172-  (1)  La soluţionarea contestaţiei 
directorul general al vămilor ţine seama de 
avizul emis de o comisie tehnică formată din: 

   Se propune eliminarea din textul preambului alin.(l) al 
art.172- cuvântului “tehnică” din rândul 3. 
Autor: deputat Bercea Florian 

Acord cu art.170 

 
86 

 
Art.174- (1) Secretariatul comisiilor tehnice 
va fi asigurat de direcţiile regionale vamale, 
respectiv de Direcţia generală a vămilor. 

    
   Se propune eliminarea din textul alin.(1) al art.174 a 
cuvântului “tehnice” din rândul 2, textul fiind: 
Art.174-    (1) Secretariatul comisiilor va fi asigurat de 
direcţiile regionale vamale, respectiv de Direcţia generală 
a vămilor. 

 
 

Idem. 
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Autor: deputat Bercea Florian 
 

0 1 2 3 
87 Art.190-      Prezentul cod intră în vigoare la 

data de 1 mai 1997. Pe aceeaşi dată se abrogă 
Codul vamal al Republicii Socialiste România 
aprobat prin Legea nr.30 din 22 decembrie 
1978, cu modifiicările ulterioare; art.2,3,4,8- 
36 şi Anexa 2 din Ordonanţa nr.26 din 28 
august 1993 privind Tariful vamal de import 
al României, aprobată prin Legea nr.102 din 
12 noiembrie 1994, precum şi orice alte 
prevederi contrare prezentului cod. 

   Se propune: - modificarea termenului de intrare în vigoare, 
înlocuind “la data de 1 mai 1997” cu sintagma “în termen de 60 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial ”şi completarea 
textului în rândul 6, între particula “şi” şi cuvântul “Anexa” cu 
expresia “pct.l din “, textul reformulat fiind:               
 Art.190-      Prezentul cod intră în vigoare în termen de 60 zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial. Pe aceeaşi dată se 
abrogă Codul vamal al Republicii Socialiste România aprobat 
prin Legea nr.30 din 22 decembrie 1978, cu modifiicările 
ulterioare; art.2,3,4,8- 36 şi pct.I din Anexa 2 la Ordonanţa 
nr.26 din 28 august 1993 privind Tariful vamal de import al 
României,aprobată prin Legea nr.102 din 12 noiembrie 
1994,precum şi orice alte prevederi contrare prezentului cod. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

In noua formulare se dă 
posibilitatea corelării termenului 
de intrare în vigoare a Codului 
Vamal cu termenul adoptării. 

 
88 

 
Art.191-   Guvernul, la propunerea 
Ministerului Finanţelor, aprobă prin hotărâre, 
regulamentul vamal de aplicare a Codului 
Vamal, care intră în vigoare la aceeaşi dată cu 
prezentul Cod. 

 
   Se propune ca scrierea cuvântului regulament din rândul 
2 al articolului, să fie făcută cu literă mare, textul fiind: 
Art.191-   Guvernul, la propunerea Ministerului 
Finanţelor, aprobă prin hotărâre, Regulamentul vamal de 
aplicare a Codului Vamal, care intră în vigoare la aceeaşi 
dată cu prezentul Cod. 
Autor: deputat Vida Iuliu 
 

 
Cerinţă de ordin legislativ 

0 1 2 3 
89 Art.192-   In termen de 90 de zile de la 

publicarea prezentului cod, Guvernul va 
prezenta parlamentului spre adoptare legea 
privind statutul personalului. 

Se propune completarea textului în rândul 2, între 
cuvintele “cod” şi “Guvernului” cu sintagma “în 
Monitorul Oficial” 
Art.192-   In termen de 90 de zile de la publicarea 
prezentului cod, în Monitorul Oficial Guvernul va 
prezenta Parlamentului spre adoptare legea privind statutul 
personalului. 

Prevedere cu reglementări în 
vigoare. 
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Autor: Comisia pentru industrie şi servicii 
 

In cursul dezbaterii în comisii, următoarele amendamente nu au fost acceptate 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus 
şi autorul acestuia 

Motivare 

1. Art.3-  r) prin “control vamal” - îndeplinirea de 
către autoritatea vamală a actelor de verificare a 
mărfurilor; a existenţei şi autenticităţii 
documentelor; 
 

Se propune eliminarea din text a cuvântului 
“autenticităţii”. 
Autor: deputat Puiu Haşoti 

Verificarea autenticităţii 
documentelor reprezintă o etapă 
esenţială a controlului vamal. 

2. Art.3- 
               ţ) prin, “liber de vamă”- actul prin care 
autoritatea vamală lasă la dispoziţia titularului 
declaraţiei vamale, mărfurile vămuite în scopul 
prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost 
plasate; 

Modificarea textului 
Art.3- 
                ţ) Actul prin care autoritatea vamală 
aprobă folosirea bunurilor în scopul prevăzut de 
regimul vamal sub care au fost plasate”. 
Autor: deputat Puiu Haşoti 
 

Definiţia dată prin textul iniţial 
“liberului de vamă” a fost 
considerată mai exactă 

0 1 2 3 
3. Art.7-     (1) In locurile unde se efectuează activităţi 

vamale, autoritatea vamală beneficiază fără plată, 
de spaţii pentru efectuarea vămuirii şi magazii 
pentru bunurile reţinute sau confiscate, precum şi 
instalaţii pentru cântărirea bunurilor. 

Art.7-     (1) In locurile unde se efectuează activităţi 
vamale, autoritatea vamală îşi organizează spaţii 
pentru efectuarea vămuirii şi magazii pentru bunurile 
reţinute sau confiscate, precum şi instalaţii pentru 
cântărirea bunurilor. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Comisia a admis reformularea 
făcută de Comisia pentru 
industrii şi servicii. 

4. Art.7- Art.7- eliminare 
Autor: deputat Sandu Dumitru 

Idem 

5. Art.8-  (2) Operaţiunea de vămuire se efectuează la 
birourile şi punctele vamale de către personalul 
operativ al autorităţii vamale sub îndrumarea şi 
controlul direcţiilor regionale vamale şi al Direcţiei 
generale a vămilor. 

Art.8- (2) Operaţiunea de vămuire se efectuează la 
birourile şi punctele vamale de către personalul 
operativ al autorităţii vamale. 
Autor: Comisia pentru industrie şi servicii 

Prevederea de îndrumare şi 
control este stipulată la art.18. 

6 Art.9-(3) Controlul vamal corporal al persoanelor Se propune eliminarea. Argumentul că prevederea 
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se poate efectua, în cazuri excepţionale, atunci când 
există temeinice informaţii sau prezumpţii că se 
încearcă încălcarea reglementărilor vamale. 
Cazurile şi condiţiile se stabilesc prin Regulamentul 
vamal. 

Autor: Comisia pentru industrii şi servicii. contravine normelor 
internaţionale privind 
respectarea drepturilor omului, a 
fost considerată ca 
neconvingătoare. 

7 Art.9-(3) Controlul vamal corporal al persoanelor 
se poate efectua, în cazuri excepţionale, atunci când 
există temeinice informaţii sau prezumpţii că se 
încearcă încălcarea reglementărilor vamale. 
Cazurile şi condiţiile se stabilesc prin Regulamentul 
vamal. 

Art.9-(3) Controlul vamal corporal al persoanelor se 
poate efectua cu consimţământul acestora, în cazuri 
excepţionale, atunci când există temeinice informaţii 
sau prezumpţii că se încearcă încălcarea 
reglementărilor vamale. Cazurile şi condiţiile se 
stabilesc prin Regulamentul vamal. 
Autor: deputat Bivolaru Ioan 

Consimţământul este subînţeles, 
în caz contrar nepermiţându-se 
deplasarea. 

0 1 2 3 
8 -  Alineat nou 

Art.9-(4) In caz de refuz  agentul vamal va solicita 
Parchetului în a cărei rază de competenţă se află 
biroul vamal, autorizarea pentru reţinerea persoanei 
şi controlul corporal. Până la autorizare, reţinerea 
persoanei se va înfăptui conform legii. 
Autor: deputat Bivolaru Ioan 

 
 

Idem. 

9 Art.10-(2) In caz de refuz, agentul vamal va solicita 
Parchetului în a cărei rază de competenţă se află 
biroul vamal, autorizarea pentru examinarea 
medicală şi reţinerea persoanei. Rezultatele 
examinării medicale se prezintă Parchetului în 
scopul aplicării procedurilor penale. 

Art.10-(2)  In caz de refuz, agentul vamal va solicita 
Parchetului în a cărei rază de competenţă se află 
biroul vamal, autorizarea pentru examinarea 
medicală şi reţinerea persoanei. Până la autorizare 
reţinerea persoanei se va înfăptui conform legii. 
Rezultatele examinării medicale se prezintă 
Parchetului în scopul aplicării procedurilor penale. 
Autor: deputat Bivolaru Ioan 
 

Argumente neconvingătoare. 

10 Art.11- Conducătorii mijloacelor de transport sunt 
obligaţi să oprească la semnalul formal specific al 
autorităţii vamale. Aceasta poate să utilizeze şi alte 
modalităţi prevăzute de  lege pentru imobilizarea 
mijloacelor de transport când se refuză oprirea. 

Art.11-In zona punctelor de control vamal 
conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să 
oprească la semnalul formal specific al autorităţii 
vamale. Aceasta poate să utilizeze şi alte modalităţi 
prevăzute de  lege pentru imobilizarea mijloacelor de 

A fost admis un alt amendament 
într-o formulare mai 
convenabilă. 
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transport când se refuză oprirea. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

0 1 2 3 
11 Art.13-(2) In acest scop autoritatea vamală poate: 

            a) verifica clădiri, depozite, terenuri şi orice 
alte obiecte; 

Art.13-(2) In acest scop autoritatea vamală poate: 
   a) verifica clădiri, depozite, terenuri şi alte locuri 
de depozitare; 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Argumentele au fost considerate 
neconvingătoare. 

12 Art.13-(2) d) exercita controlul ulterior la sediul 
agenţilor economici asupra operaţiunilor de comerţ 
exterior, în scopul verificării respectării 
reglementărilor vamale; 

Se propune eliminarea. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Prevederea menţionată şi în 
cadrul articolului 62, a fost 
considerată ca având o altă 
semnificaţie în cazul art.13. 

13 Art.13-(2) e) identifica pe bază de documente 
persoanele care se află în raza de activitate a 
biroului vamal. 

Art.13-(2) e) identifica pe bază de documente 
persoanele care se află în raza de activitate a biroului 
vamal, în legătură cu mărfurile şi bunurile supuse 
vămuirii. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Argumente neconvingătoare. 

14 Art.15-(1) Organele poştale sunt obligate să 
prezinte pentru vămuire autorităţii vamale aflate în 
incinta oficiului poştal, coletele şi trimiterile poştale 
internaţionale. 

Art.15-(1) Organele poştale sunt obligate să prezinte 
pentru vămuire autorităţii vamale aflate în incinta 
oficiului poştal, coletele şi trimiterile poştale 
internaţionale în prezenţa destinatarului sau 
expeditorului, după caz. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Prezenţa destinatarului nu este 
posibilă în toate cazurile. 

15 Art.21-(2) Personalul vamal este format din funcţii 
de conducere, de îndrumarea şi control, de 
specialitate economică, tehnico-vamală şi juridică, 
precum şi din funcţii economice, financiare, tehnice 
şi administrative. 

Art.21-(2) Personalul vamal este format din funcţii 
de conducere, de îndrumarea şi control, de execuţie 
şi administrativ. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Admis un alt amendament în 
formulare mai convenabilă. 

0 1 2 3 
16 Art.21-(4) Funcţiile specifice ale personalului de la 

alin.(2) şi (3) sunt stabilite prin hotărâre a 
Guvernului. 

Art.21-(4) Funcţiile specifice ale personalului se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Idem. 
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17 Art.22- Personalul vamal se bucură de stabilitate la 
unităţile vamale la care a fost numit. Condiţiile de 
încadrare, promovare, desfacerea contractului de 
muncă, se stabilesc în statutul personalului vamal. 

Art.22- Personalul vamal beneficiază de stabilitate 
la unităţile vamale la care a fost numit. Condiţiile de 
încadrare, promovare, desfacerea contractului de 
muncă, se stabilesc în statutul personalului vamal. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Admis un alt amendament 
 într-o formulare mai 
convenabilă. 

18 Art.23-(1) Personalul vamal poartă în serviciu 
uniformă şi, după caz, echipament de protecţie, care 
se atribuie gratuit. 

Art.23-(1) Personalul vamal poartă în serviciu 
uniformă, însemne, ecusoane distincte şi, după caz, 
echipament de protecţie, care se atribuie gratuit. 
Modelul şi durata de întrebuinţare a acestora se va 
stabili prin statutul personalului vamal. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 

Idem. 

19 Art.25- Agenţii vamali, în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, se bucură de ocrotirea specială prevăzută 
de lege pentru ofiţerii de poliţie. 

Art.25- Personalul vamal în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu beneficiază de protecţie deosebită 
prevăzută de lege pentru poliţişti. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

idem 

20 Art.28- Personalul vamal este obligat să fie ataşat 
instituţiei şi să aibă o atitudine corectă şi integră, 
acţionând cu competenţă şi fermitate pentru 
prevenirea, combaterea şi sancţionarea încălcărilor 
aduse reglementărilor vamale. 

Se propune eliminarea. 
Autori: deputaţi Manole Odisei şi Decuseară Jean 
             

Admis un alt amendament într-o 
formulare mai convenabilă. 
 
 

0 1 2 3 
21 Art.32- 

           (3) Autoritatea vamală va da relaţiile şi 
informaţiile cerute în cel mai scurt termen 

Art.32-  
              (3) Autoritatea vamală va da relaţiile şi 
informaţiile cerute în cel mai scurt termen, dar nu 
mai mult de 30 de zile. 
Autor: deputat Spătaru Liviu 

Termenul de 30 zile a fost 
considerat ca fiind prea mare 

22 Art.33-  
          (2) In cazuri excepţionale, când informaţia 
furnizată este vădit eronată, autoritatea vamală este 
obligată ca de îndată să o revoce sau s-o modifice 
comunicând aceasta solicitantului 

Art.33- 
              (2) In cazuri excepţionale, când informaţia 
furnizată este eronată, autoritatea vamală este 
obligată ca de îndată să o revoce sau s-o modifice 
comunicând aceasta solicitantului. 
Autor:Comisia pentru industrii şi servicii 

Admis un alt amendament într-o 
formulare mai convenabilă 

23 Art.33- (2) In cazuri excepţionale, când informaţia Art.33- Admis un alt amendament într-o 
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furnizată este vădit eronată, autoritatea vamală este 
obligată ca de îndată să o revoce sau s-o modifice 
comunicând aceasta solicitantului 

         (2) Mărfurile şi bunurile abandonate în zonele 
libere pot fi valorificate sau distruse, după caz, de 
către administraţia respectivă conform 
reglementărilor în vigoare. 
Autor: deputat Bivolaru Ioan 

formulare mai convenabilă 

24 Art.33-  (2) In cazuri excepţionale, când informaţia 
furnizată este vădit eronată, autoritatea vamală este 
obligată ca de îndată să o revoce sau s-o modifice 
comunicând aceasta solicitantului 

Art.33- 
       (2)In cazuri excepţionale când informaţia 
furnizată este eronată, autoritatea vamală este 
obligată ca de îndată să o revoce dar aceasta nu mai 
poate produce efecte asupra solicitantului. 
Autor: deputat Jean Decuseară 

Idem 

25 Art.36-(1) Mărfurile şi bunurile înregistrate, după 
intrarea în ţară, sunt îndrumate în  

Art.36-(1)Mărfurile şi bunurile înregistrate, după 
intrarea în ţară, sunt îndrumate în vederea  
 

Argumente neconvingătoare 

0 1 2  
 vederea efectuării operaţiunii de vămuire, astfel: 

a)  la biroul vamal stabilit de autoritatea vamală 
sau în alt loc desemnat de aceasta; 

b)  într-o zonă liberă, când mărfurile sunt destinate 
acesteia. 

          (3) Când o navă sau o aeronavă aflată în 
situaţia prevăzută la alineatul (1) este obligată din 
motive de forţă majoră sau caz fortuit să facă o 
escală sau să staţioneze temporar pe teritoriul 
României, transportatorul este obligată să informeze 
fără întârziere autoritatea vamală asupra situaţiei 
intervenite, aceasta stabilind măsurile de 
supraveghere a navei sau aeronavei, precum şi a 
bunurilor transportate de aceasta. 

efectuării operaţiunii de vămuire la biroul vamal 
stabilit de autoritatea vamală sau în alt loc desemnat 
de aceasta. 
(3) Când o navă sau o aeronavă este obligată din 

motive de forţă majoră sau caz fortuit să facă o 
escală sau să staţioneze temporar pe teritoriul 
României, transportatorul este obligată să 
informeze fără întârziere autoritatea vamală 
asupra situaţiei intervenite, aceasta stabilind 
măsurile de supraveghere a navei sau aeronavei, 
precum şi a bunurilor transportate de aceasta. 

Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 

26 Art.38- Mărfurile sosite la vama de destinaţie sau la 
locul stabilit de autoritatea vamală, potrivit art.36 
alin.(l), lit.a, se prezintă autorităţii vamale de 
transportator sau de titularul operaţiunii comerciale 
ori reprezentantul acestuia. 

Art.38-.Mărfurile şi bunurile sosite la vama de 
destinaţie sau la locul stabilit de autoritatea vamală, 
potrivit art.36 alineatul (1), lit.a., se prezintă 
autorităţii vamale de către transportator sau de 
titularul operaţiunii comerciale ori reprezentantul 

In cazul de faţă, secţiunea se 
referă numai la mărfuri 
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acestuia. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

27 Art.39-  (1)Mărfurile prezentate biroului sau 
punctului vamal se află sub supraveghere vamală 
până la stabilirea regimului vamal şi intră în depozit 
necesar cu caracter temporar. 

Art.39- (1)  Mărfurile şi bunurile prezentate biroului sau 
punctului vamal se află sub supraveghere vamală până la 
stabilirea regimului vamal şi intră în depozit necesar cu 
caracter temporar. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

In cazul de faţă secţiuunea se 
referă numai la mărfuri 

0 1 2 3 
28 Art.40- Mărfurile aflate în depozit necesar cu 

caracter temporar pot fi manipulate numai în scopul 
conservării lor în starea iniţială, fără să se modifice 
caracteristicile sau aspectele tehnice şi comerciale. 

Art.40-Mărfurile şi bunurile aflate în depozit 
necesar cu caracter temporar pot fi manipulate numai 
în scopul conservării lor în starea iniţială, fără să se 
modifice caracteristicile sau aspectele tehnice şi 
comerciale. 
Autor: Comisia pentru industri  şi servicii 

In cazul de faţă secţiunea se 
referă numai la mărfuri 

29 Art.42- 
     (1)   Mărfurile intră în depozitul necesar 
temporar, pe baza unei declaraţii sumare. 

Art.42- 
       (1) Mărfurile şi bunurile intră în depozitul 
necesar temporar, pe baza unei declaraţii sumare. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Idem 

30 Art.44-Prevederile art.42-43 nu se aplică bunurilor 
aparţinând călătorilor, precum şi celor expediate 
prin colete poştale. 

Art.43- Prevederile art.42 nu se aplică pentru 
bunurile aparţinând călătorilor, precum şi celor 
expediate prin colete poştale. 
Autor: Comisia pentru industrie şi servicii 

Argumente neconvingătoare 

31 Art.45- (1) Mărfurile care au făcut obiectul 
declaraţiei sumare pot fi transferate numai în 
cazurile şi locurile stabilite de autoritatea vamală. 

Art.44- Mărfurile şi bunurile care au făcut obiectul 
declaraţiei sumare pot fi transferate numai în 
cazurile şi locurile stabilite de autoritatea vamală. 
Autor: Comisia pentru industrii  şi servicii 

Idem poz.28 

32 Art.46- (1) Autoritatea vamală poate oricând şi în 
orice împrejurare să efectueze controlul mărfurilor 
sau a mijloacelor de transport, cerând descărcarea 
sau dezansamblarea mărfurilor. 

Art.45- In vederea realizării operaţiunilor de 
vămuire autoritatea vamală poate oricând şi în orice 
împrejurare să efectueze controlul mărfurilor sau 
bunurilor sau a mijloacelor de transport, cerând, 
după caz, descărcarea sau dezansamblarea mărfurilor 
sau bunurilor. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Argumente neconvingătoare 

0 1 2 3 
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33 Art.46- 
              (2) Mutarea mărfurilor din locul în care au 
fost iniţial  depozitate nu poate fi efectuată decât cu 
aprobarea autorităţii vamale. 

Art.46- Mutarea mărfurilor sau bunurilor din locul 
în care au fost iniţial depozitate nu poate fi efectuată 
decât cu aprobarea autorităţii vamale. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

S-a admis amendamentul de 
eliminare 

34 Art.47- Titularul operaţiunii comerciale sau 
reprezentantul acestuia este obligat ca în termen de 
30 zile de la depunerea declaraţiei sumare să 
solicite autorităţii vamale plasarea mărfurilor sub 
regim vamal. 

Art.47- Titularul operaţiunii comerciale sau 
reprezentantul acestuia este obligat ca în termen de 
30 zile de la depunerea declaraţiei sumare să solicite 
autorităţii vamale plasarea mărfurilor sau bunurilor 
sub regim vamal. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Idem, poz.28 

35 Art.48-     (1) La introducerea sau scoaterea din ţară 
a mărfurilor prezentate la vamă, autoritatea vamală 
stabileşte un regim vamal. 
                  (2) Regimul vamal cuprinde totalitatea 
normelor ce se aplică în cadrul procedurii de 
vămuire, în funcţie de scopul operaţiunii comerciale 
şi destinaţia mărfii. 

Art.48-   (1) La introducerea sau scoaterea din ţară a 
mărfurilor sau bunurilor prezentate la vamă, 
autoritatea vamală stabileşte un regim vamal. pentru 
acestea. 
                  (2) Regimul vamal cuprinde totalitatea 
normelor ce se aplică în cadrul procedurii de 
vămuire, în funcţie de scopul operaţiunii comerciale 
şi destinaţia mărfii sau bunurilor 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii.          

Idem poz.28 

36 Art.50-      (1) In funcţie de regimul vamal în care 
urmează a fi plasate mărfurile şi de felul acestora, 
Direcţia generală a vămilor poate decide ca numai 
unele birouri vamale să fie competente să procedeze 
la efectuarea vămuirii. 

Art.50-      (1) In funcţie de regimul vamal în care 
urmează a fi plasate mărfurile sau bunurile şi de felul 
acestora, Direcţia generală a vămilor poate decide ca 
numai unele birouri vamale să fie competente să 
procedeze la efectuarea vămuirii. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Idem poz.28 

0 1 2 3 
37 Art.51-      (1) Mărfurile destinate a fi plasate sub 

regim vamal fac obiectul unei declaraţii vamale 
corespunzătoare acelui regim. 

Art.51-      (1) Mărfurile sau bunurile destinate a fi 
plasate sub regim vamal fac obiectul unei declaraţii 
vamale corespunzătoare acelui regim. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Idem 

38  Art.52 - (3) Declaraţiile vamale neacceptate de către 
autoritatea vamală se înregistrează în registrul de 
evidenţă cu menţionarea motivului neacceptării. 

Nu este necesară precizarea 
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Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
39 Art.53- Autoritatea vamală poate aproba, titularului 

operaţiunii comerciale sau reprezentantului 
acestuia, la cerere, să efectueze înainte de 
depunerea declaraţiei vamale verificarea felului şi 
cantităţii mărfii şi să preleve probe în vederea 
depunerii corecte a declaraţiei vamale. 

Art.53- Autoritatea vamală aprobă, titularului operaţiunii 
comerciale sau reprezentantului acestuia, la cerere, să 
efectueze înainte de depunerea declaraţiei vamale 
verificarea felului şi cantităţii mărfii şi să preleve probe în 
vederea depunerii corecte a declaraţiei vamale 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Argumente neconvingătoare 

40 Art.61- Autoritatea vamală poate utiliza o 
procedură simplificată pentru prezentarea şi 
declararea mărfurilor, în cazurile şi condiţiile 
stabilite în regulamentul vamal. 

Art.61- Autoritatea vamală poate utiliza o procedură 
simplificată pentru prezentarea şi declararea 
mărfurilor şi a bunurilor, în cazurile şi condiţiile 
stabilite în regulamentul vamal. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

In cazul de faţă, secţiunea se 
referă numai la mărfuri 

41 Art.63-   (1) Operaţiunile de prezentare a mărfii, 
depunerea declaraţiei vamale- sumară şi în detaliu, 
precum şi păstrarea şi manipularea mărfurilor în 
depozit, pot fi  efectuate cu autorizarea Direcţiei 
generale a vămilor şi de  

Art.63-   (1) Operaţiunile de prezentare a mărfurilor 
şi bunurilor, depunerea declaraţiei vamale- sumară şi 
în detaliu, precum şi păstrarea şi manipularea 
acestora în depozit, pot fi  efectuate cu autorizarea 
Direcţiei generale a  

Idem 

0 1 2 3 
 persoanele juridice române care au calitatea de 

comisionar de vamă. 
                  (2) Comisionarii în vamă pot avea în 
obiectul lor de activitate şi operaţiuni de expediţii şi 
transport internaţional de mărfuri. 

vămilor şi de persoanele juridice române care au 
calitatea de comisionar de vamă. 
                  (2) Comisionarii în vamă pot avea în 
obiectul lor de activitate şi operaţiuni de expediţii şi 
transport internaţional de mărfuri şi bunuri. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 

42 Art.69- Art.69- alineat nou- 
         (3) In cazuri speciale guvernul poate aplica 
taxe vamale de retorsiune şi taxe vamale 
antidumping. 
Autor: deputat prof.univ.dr.Alexandru Albu 

Problema nu face obiectul 
acestei legi 

43 Art.71 Art.71- alineat nou- 
                (3) In cazul în care importul sporeşte 
surplusul unor mărfuri autohtone sau afectează grav 
deficitul balanţei de plăţi externe, guvernul poate lua 
măsuri de restricţionare cantitative şi chiar de  

Idem 
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interdicţii selective şi temporare, la import, cu 
respectarea procedurilor stabilite în cadrul OMC 
Autor: deputat prof.univ.dr.Alexandru Albu 

44 Art. 82-   (2) Sunt admise la export mărfurile 
produse în ţară, precum  şi cele anterior importate, 
cu excepţia mărfurilor care sunt supuse unor măsuri  
de prohibiţie sau restricţie în cadrul politicii 
comerciale. 

Art. 82-   (2) Sunt admise la export mărfurile şi 
bunurile produse în ţară, precum  şi cele anterior 
importate, cu excepţia mărfurilor care sunt supuse 
unor măsuri  de prohibiţie sau restricţie în cadrul 
politicii comerciale. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

In acest caz precizarea nu este 
necesară 

0 1 2 3 
45 Art.91-    (l) Pentru bunurile care nu se încadrează 

în limitele cantitative şi valorice prevăzute în 
hotărâre a Guvernului se aplică la import tariful 
vamal de import, iar la export o taxă vamală unică 
de 20% ad valorem. 

Art.91-    (l) Pentru bunurile care nu se încadrează în 
limitele cantitative şi valorice prevăzute în hotărâre a 
Guvernului se aplică la import tariful vamal de 
import, iar la export de regulă o taxă vamală unică 
de 20%aplicată la valoarea în vamă. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Argumente neconvingătoare 

46 Art.99- Art.99- alineat nou - 
      (2) In cazul tranzitelor vamale cu garantare, 
brourile vamale de destinaţie eliberează garantului 
confirmarea prezentării mărfurilor la destinaţie. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Argumente insuficiente 

47 Art.99- (2) In cazul în care acesta este un birou 
vamal de interior, la cererea declarantului vamal, 
mărfurile primesc o altă destinaţie. 

Art.99-    (3)  In cazul în care acesta este un birou 
vamal de interior, la cererea declarantului vamal, 
mărfurile primesc o altă destinaţie 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Alin.2 devine alin.3 
Textul nu are modificări 

48 Art.133-    (2) Mărfurile străine staţionate în zonele 
libere pot fi abandonate sau distruse dacă 
operaţiunea este justificată. 

Art.133-     (2) Se propune eliminarea 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Argumente nejustificate 

 
49 
 
 

Art.136-       (3)....................... 
Valorificarea mărfurilor abandonate şi intrarea lor 
în circuitul economic se face potrivit normelor 
aplicate mărfurilor confiscate, vîrîndu-se autorităţii 
vamale drepturile de import aferente. 
 

Art.136-     (3)... 
eliminare text 
Autor: deputat Puiu Haşoti 

 
Textul este necesar pentru 
statistica vamală 
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50 Art,178- Folosirea la autoritatea vamală de 

documente vamale, de transport sau comerciale care 
se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele 
prezentate în vamă,............ 

Art.178- Folosirea cu intenţie la autoritatea 
vamală............. 
Autor: deputat Corici Ioan Cezar 

Precizarea nu este necesară 

51 Art.182- Tentativa la infracţiunile prevăzute la 
art.176-180 se pedepseşte. 

Art.182- Tentativa la infracţiunile prevăzute la 
art.176, 179, 180 se pedepseşte. 
Autor: deputat Corici Ioan Cezar 

Argumente neconvingătoare 
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