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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.84 privind regimul zonelor libere

In urma examinării propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor
libere, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor ordinare, în şedinţele din 15, 22 şi 29
septembrie…………………, comisiile sesizate în fond au hotărât ca propunerea legislativă să fie supusă spre dezbatere şi
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Articolul
(textul iniţial al propunerii legislative)

Amendamentul propus
Text adoptat de Comisii

Motivare

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.1 – In scopul promovării schimburilor internaţionale
şi al atragerii de capital pentru introducerea tehnologiilor
noi, precum şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a
resurselor economiei naţionale, se poate institui regimul
de zonă liberă pe teritoriul României acolo unde se
justifică economic şi social, utilizând aşezările
geografice favorabile.”

Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“Art.1 – In scopul promovării schimburilor internaţionale
şi al atragerii de capital pentru introducerea tehnologiilor
noi, precum şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a
resurselor economiei naţionale, se poate institui regimul
de zonă liberă în porturile maritime şi cele fluviale ale
României, în lungul Canalului Dunăre – Marea
Neagră, al altor canale navigabile şi în teritoriile din
apropierea punctelor de trecere a frontierei, acolo unde
se justifică economic şi social.”

Imbunătăţirea redactării
prin precizarea locurilor
de amplasare a zonelor
libere, conform textului
Legii nr.84/1992.
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2.

Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.3 - Zonele libere trebuie să fie precis delimitate şi
împrejmuite, fie prin îngrădire, fie prin existenţa unor
limite naturale, cum ar fi luciul sau cursul de apă.
Controlul accesului către zonele libere se
efectuează de către organele vamale şi ale Poliţiei de
frontieră. Navele maritime sau fluviale aflate la fronturile
de acostare ale zonelor libere se consideră pe teritoriul
lor şi se supun legislaţiei.”

Articolul 3 va avea următorul cuprins:
O mai bună precizare a
“Art.3 – Zonele libere trebuie să fie precis delimitate şi legislaţiei aplicate.
împrejmuite, fie prin îngrădire, fie prin existenţa unor
limite naturale, cum ar fi luciul sau cursul de apă.
Controlul accesului către zonele libere se
efectuează de către organele vamale şi ale Poliţiei de
frontieră. Navele maritime sau fluviale aflate la fronturile
de acostare ale zonelor libere se consideră pe teritoriul lor
şi se supun legislaţiei din acest domeniu.”

3.

Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.6 - Infiinţarea şi delimitarea teritorială a zonelor
libere, a unităţilor vamale, ale Poliţiei de frontieră sau
grănicereşti după caz, se fac prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea autorităţilor publice centrale şi locale
interesate.”

Articolul 6 va avea următorul cuprins:
O mai bună definire a
“Art.6 – Infiinţarea şi delimitarea teritorială a zonelor caracterului autorităţilor
libere, a unităţilor vamale, ale Poliţiei de frontieră sau implicate.
grănicereşti după caz, se fac prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale interesate.”

4.

Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.7 - Prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea
unei zone libere se stabileşte statutul acesteia, precum
şi mijloacele necesare supravegherii vamale şi ale
traficului de frontieră.”

Articolul 7 va avea următorul cuprins:
O mai bună redactare.
“Art.7 – Statutul zonei libere, precum şi mijloacele
necesare supravegherii vamale şi ale traficului de
frontieră se stabilesc prin Hotărâre de Guvern.”

5.

Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.8 - Administrarea şi exploatarea zonelor libere se
realizează de către administraţiile acestora care se
organizează şi funcţonează prin hotărâre a Guvernului
ca şi companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi
comerciale, care se pot privatiza conform legii, statul
rămânând acţionar majoritar.”

Articolul 8 va avea următorul cuprins:
“Art.8 – Administrarea şi exploatarea zonelor libere se
realizează de către administraţiile acestora care se
organizează şi funcţionează ca societăţi naţionale sau
companii naţionale, după caz, potrivit legii, acestea
putându-se privatiza, statul rămânând acţionar majoritar.
Bunurile proprietate publică a statului se
atribuie direct printr-un contract de concesiune
regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor

Administraţiile zonelor
libere se organizează şi
funcţionează
potrivit
legii, ceea ce reprezintă o
formulare cu un conţinut
juridic superior faţă de
stabilirea prin Hotărâre de
Guvern.
Adăugarea a trei noi
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naţionale ori societăţilor naţionale, înfiinţate prin
reorganizarea regiilor autonome care au avut în
administrare aceste bunuri.
Administraţiile zonelor libere vor asigura
utilizarea de către terţi în mod liber şi
nediscriminatoriu, a bunurilor proprietate publică a
statului prin închiriere, concesionare sau asociere.
Sumele rezultate din exploatarea bunurilor
concesionate administraţiilor zonelor libere se
constituie ca venituri proprii ale acestora.”
6.

7.

alineate
reglementează
atribuirea
bunurilor
proprietate publică a
statului, posibilităţile de
utilizare de către terţi a
bunurilor
mai
susmenţionate şi modul de
folosire a sumelor care
rezultă din concesionarea
bunurilor.

Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Se elimină modificările formulate prin propunerea Se preferă menţinerea
“Art.9 - Coordonarea activităţii administraţiilor legislativă.
redactării art.9 conform
textului Legii nr.84/1992.
zonelor libere se exercită de către Agenţia Naţională a
Zonelor Libere, organizată ca instituţie publică sub
autoritatea Ministerului Transporturilor.
Infiinţarea şi atribuţiile Agenţiei se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, urmând să execute funcţiile
de autoritate de stat, strategie, reglementare şi
reprezentare.”
Articolul 10 al Legii nr.84/1992 va avea următorul
cuprins:
“Art.10 - In perimetrul zonelor libere se pot desfăşura
orice activităţi productive comerciale şi servicii
permise de lege.
Activităţile care se pot desfăşura în zonele
libere de către administraţia zonei libere sunt:
concesionarea terenurilor şi construcţiilor, închirierea
clădirilor şi terenurilor, prestări servicii, acte de
comerţ în nume proprii.
Asocierea cu persoane fizice sau juridice
române sau străine este permisă, cu respectarea
principiilor asocierii şi liberei concurenţe prevăzute de
legislaţia în vigoare.”

O mai bună formulare şi
enumerare a activităţilor
din
zonele
libere
evitându-se acele detalii,
care ar putea restricţiona
activităţile respective.
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8.

Articolul 11 al Legii nr.84/1992 va avea următorul Se accentuează
cuprins:
liberei concurenţe.
“Art.11 – Activităţile prevăzute de lege la Art.10 pot fi
realizate de persoane fizice şi juridice, române sau
străine, numai pe baza licenţelor eliberate de
administraţiile zonelor libere cu respectarea
principiului liberei concurenţe”.

9.

Articolul 12 al Legii nr.84/1992 va avea următorul
cuprins:
“Art.12 – Terenurile, construcţiile şi serviciile din
zonele libere pot fi concesionate şi/sau închiriate de
către administraţiile acestora persoanelor fizice şi
juridice, române sau străine.
Regimul de concesionare şi închiriere va fi
stabilit prin metodologia elaborată de Ministerul
Transporturilor.
Termenul de concesionare poate fi de
maximum 50 de ani şi se stabileşte în funcţie de
valoarea investiţiei sau de specificul activităţii.”
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Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.13 - Mijloacele de trasnport, mărfurile şi alte bunuri
provenite din străinătate sau destinate altor ţări, care se
introduc sau se scot din zonele libere, sunt scutite de
plata taxelor vamale şi a impozitelor.
Bunurile achiziţionate necesare pentru a fi
consumate în cantine, restaurante şi alte unităţi de
alimentaţie publică, introduse în zonele libere, sunt
exceptate de la plata taxelor vamale de import.”

rolul

O mai bună redactare a
textului
din
Legea
nr.84/1992, însoţită de
precizarea
rolului
Ministerului
Transporturilor.

Articolul 13 va avea următorul cuprins:
Imbunătăţirea redactării.
“Art.13 - Mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri
provenite din străinătate sau destinate altor ţări, care se
introduc în/sau se scot din zonele libere, sunt scutite de la
plata taxelor vamale, precum şi de la plata altor
impozite.
Bunurile achiziţionate necesare pentru a fi
consumate în cantine, restaurante şi alte unităţi de
alimentaţie publică, introduse în zonele libere, sunt
exceptate de la plata taxelor vamale de import.”
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11.

Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.14 - Pentru activităţile desfăşurate în zonele libere
agenţii economici, inclusiv administraţiile zonelor
libere sunt scutiţi de plata taxelor vamale, a accizelor, a
taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit, pe
toată durata activităţii.
Redevenţele încasate din concesionarea de
terenuri se pot constitui ca surse de investiţii pentru
realizarea lucrărilor de infrastructură.
Trasferarea în străinătate a profitului şi a
capitalului investit se face în condiţiile legii.”

Articolul 14 va avea următorul cuprins:
“Art.14 - Pentru activităţile desfăşurate în zonele libere
agenţii economici, sunt scutiţi de plata accizelor, a taxei
pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit, pe toată
durata activităţii.
Redevenţele încasate din concesionarea de terenuri
se pot constitui ca surse de investiţii pentru realizarea
lucrărilor de infrastructură.
Trasferarea în străinătate a profitului şi a
capitalului investit se face conform prevederilor legale.
La calculul profitului aferent veniturilor
realizate în zonele libere, pentru bunurile realizate şi
serviciile prestate în ţară, care se introduc în zona
liberă în vederea exportului acestora, profitul se
determină proporţional cu costurile realizate în zona
liberă.”

S-a exclus sintagma
“inclusiv administraţiile
zonelor libere”, întrucât
numai agenţii economici
desfăşoară
activităţi
economice.
Se elimină referirea la
taxele vamale, întrucât
aceste taxe intră în
discuţie
numai
la
introducerea
sau
scoaterea de bunuri din
teritoriul zonelor libere.
Se asigură o metodă
obiectivă de calcul a
profitului realizat.

12.

Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.16 - Mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri
de origine română sau din import, provenite din teritoriul
vamal al României, pot fi introduse în zonele libere cu
respectarea prevederilor legale privind exportul sau
regimurile
vamale
suspensive,
după
caz.
Reintroducerea acestora în teritoriul vamal al ţării
se face în condiţiile prevăzute de lege.
Deşeurile,
rezidurile
menajere,
mărfurile
depreciate sau deteriorate ce nu mai pot fi utilizate,
provenite din activităţile desfăşurate în incintele zonelor
libere pot fi introduse în teritoriul vamal al României, în
vederea distrugerii, neutralizării sau reciclării, fără
întocmirea formalităţilor vamale de import şi cu
respectarea normelor privind protecţia mediului.”

Articolul 16 va avea următorul cuprins:
“Art.16 - Mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri
de origine române sau din import, provenite din teritoriul
vamal al României, pot fi introduse în zonele libere cu
respectarea prevederilor legale privind exportul, regimul
vamal şi regimul valutar în vigoare.
Reintroducerea acestora în teritoriul vamal al ţării
se face în condiţiile prevăzute de lege.
Deşeurile,
rezidurile
menajere,
mărfurile
depreciate sau deteriorate ce nu mai pot fi utilizate,
provenite din activităţile desfăşurate în incintele zonelor
libere pot fi introduse în teritoriul vamal al României, în
vederea distrugerii, neutralizării sau reciclării, fără
întocmirea formalităţilor vamale de import şi cu
respectarea normelor privind protecţia mediului.
Administraţia zonei libere răspunde potrivit
prevederilor legale şi confirmă în scris că deşeurile,
rezidurile menajere, mărfurile depreciate sau

Imbunătăţirea redactării.
Sporeşte
răspunderea
privind
manipularea
deşeurilor prin stabilirea
unor
atribuţii
suplimentare ale zonei
libere.
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deteriorate introduse pe teritoriul României din zonele
libere, provin din zonele libere şi nu din import.”
13.

Articolul 17 se modifică şi va avea următorul Se elimină modificările formulate prin propunerea Modificările propuse la
legislativă.
articolul 17 din Legea
cuprins:
“Art.17 - Materialele, materiile prime şi accesoriile
nr.84/1992
nu
sunt
necesare,
întrucât
româneşti care intră în zonele libere şi sunt folosite
prevederile legale în
pentru fabricarea unor bunuri sunt scutite de taxe
vigoare reglementează în
vamale, comision vamal şi taxa pe valoarea adăugată,
cu îndeplinirea formalităţilor de export.”
mod
corespunzător
problema în cauză.

14.

După articolul 17 se introduce articolul 171 care va Se elimină modificările formulate prin propunerea Prevederile propuse nu
legislativă.
sunt necesare.
avea următorul cuprins:
“Art.171 - Utilităţile furnizate din teritoriul vamal
românesc consumatorilor din zonele libere (energie
electrică, energie termică, apă, gaze, combustibil)
sunt scutite de taxe vamale, comision vamal, de
îndeplinirea formalităţilor de export.”

15.

Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.18 - Bunurile introduse în zonele libere din
străinătate sau din ţară care se utilizează pentru
construcţii, reparaţii şi întreţinerea de obiective în
teritoriul zonelor libere, precum şi utilajele,
echipamentele sau componentele acestora, care
dotează respectivele construcţii, sunt scutite de taxe
vamale, comision vamal şi taxa pe valoarea adăugată.
Manopera aferentă este scutită de taxa pe valoarea
adăugată .”

Articolul 18 va avea următorul cuprins:
“Art.18 - Bunurile introduse în zonele libere din
străinătate sau din ţară care se utilizează pentru
construcţii, reparaţii şi întreţinerea de obiective în
teritoriul zonelor libere, sunt scutite de taxe vamale,
comision vamal şi taxa pe valoarea adăugată.
Lucrările de construcţii montaj executate
pentru
realizarea,
repararea
şi
întreţinerea
obiectivelor prevăzute la alineatul precedent sunt
supuse cotei zero de taxă pe valoarea adăugată.

Se
elimină
expresia
“precum
şi
utilajele
echipamentele
sau
componentele acestora”,
deoarece şi acestea sunt
bunuri.
Scutirea se extinde şi
asupra
lucrărilor
de
construcţii montaj.
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Articolul 19 va avea următorul cuprins:
Imbunătăţirea redactării.
“Art.19 - “Bunurile dintr-o zonă liberă pot fi transportate
în altă zonă liberă fără plata sau garantarea datoriei
vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal
al României, sub supraveghere vamală şi fără garantarea
datoriei vamale. De asemenea, aceste bunuri pot fi
introduse în ţară cu îndeplinirea condiţiilor şi
formalităţilor privind importul sau, după caz, primirea
temporară.”

16.

Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 19 - Bunurile dintr-o zonă liberă pot fi trasportate
în altă zonă liberă fără plata de taxe vamale şi fără
garantarea acestora. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe
teritoriul vamal al României, sub supraveghere vamală şi
fără garantarea taxelor vamale. De asemenea, aceste
bunuri pot fi introduse în ţară cu îndeplinirea condiţiilor
şi formalităţilor privind importul sau, după caz, primirea
temporară.”

17.

Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.20 - Toate operaţiunile financiare legate de
activităţile desfăşurate în zonele libere se fac în valută
liber convertibilă acceptată de Banca Naţională a
României. Fac excepţie operaţiunile financiare ce se
efectuează în perioada realizării construcţiilor şi
obiectivelor din zonele libere, precum şi cele realizate în
cadrul activităţilor comerciale în nume propriu, în afara
zonelor libere, a celor de alimentaţie publică prin cantine
şi restaurante care se pot efectua şi în lei.
Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot efectua
prin modalităţile de plată autorizate şi fără plafonarea
sumelor de încasat sau achitat.”

Articolul 20 va avea următorul cuprins:
“Art.20
- Toate operaţiunile financiare legate de
activităţile desfăşurate în zonele libere se fac în valută
liber convertibilă acceptată de Banca Naţională a
României. Fac excepţie operaţiunile financiare ce se
efectuează în perioada realizării construcţiilor şi
obiectivelor din zonele libere, precum şi cele realizate în
cadrul activităţilor comerciale în nume propriu, în afara
zonelor libere, a celor de alimentaţie publică prin cantine
şi restaurante, precum şi operaţiunile comerciale,
inclusiv prestaţiile de servicii între rezidenţi, care se pot
efectua şi în lei.
Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot efectua prin
modalităţile de plată uzuale şi fără plafonarea sumelor de
încasat sau achitat.”

Se dă o formulare mai
completă
operaţiunilor
financiare şi comerciale
care se pot efectua în lei.
Imbunătăţirea redactării.

18.

Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.21 - Resursele
financiare ale administraţiilor
zonelor libere provin din:
- venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licenţelor
de desfăşurare de activităţi:
- venituri din aplicarea tarifelor de închiriere şi
concesionare;
- venituri din eliberarea permiselor de acces;

Articolul 21 va avea următorul cuprins:
“Art.21 - Resursele
financiare ale administraţiilor
zonelor libere provin din:
- venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licenţelor de
desfăşurare de activităţi:
- venituri din aplicarea tarifelor de închiriere şi
concesionare;
- venituri din eliberarea permiselor de acces;

Menţinerea
sintagmei
“venituri
din
alte
activităţi comerciale sau
asocieri” ar crea o
concurenţă neloială faţă
de
ceilalţi
agenţi
economici,
care
îşi
desfăşoară activitatea pe

- venituri din comisioane şi prestări servicii;
- venituri din alte activităţi comerciale sau asocieri;
- venituri provenite din penalităţi de întârziere a plăţilor
prevăzute în contractele încheiate;
- alte venituri.
Nivelul tarifelor pentru închirieri, concesionări şi
prestări servicii se stabileşte prin negociere directă sau
licitaţie, după caz, concretizată în contractele încheiate
între administraţiile zonelor libere şi persoanele fizice şi
juridice, române sau străine, care desfăşoară activităţi în
zonele libere.”
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- venituri din comisioane şi prestări servicii;
bază de licenţă.
- venituri provenite din penalităţi de întârziere a plăţilor
prevăzute în contractele încheiate;
- alte venituri.
Nivelul tarifelor pentru închirieri, concesionări şi
prestări servicii se stabileşte prin negociere directă sau
licitaţie, după caz, concretizată în contractele încheiate
între administraţiile zonelor libere şi persoanele fizice şi
juridice, române sau străine, care desfăşoară activităţi în
zonele libere.”

19.

Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.29 - Bunurile fabricate în zonele libere, care intră în
teritoriul vamal al României, sunt supuse prevederilor
prezentei legi şi legislaţiei vamale.”

Articolul 29 va avea următorul cuprins:
Imbunătăţirea redactării.
“Art.29 - Bunurile fabricate în zonele libere, care intră în
teritoriul vamal al României sunt supuse reglementărilor
legale în vigoare.”

20

Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.31 - Bunurile şi mijloacele de transport procurate
din afara teritoriului vamal al României necesare
administraţiei zonei libere, atât pentru buna sa
funcţionare, cât şi pentru prestarea de servicii către
utilizatori folosite numai în interiorul zonei libere sunt
scutite de plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea
adăugată.”

Articolul 31 va avea următorul cuprins:
“Art.31 - Bunurile şi mijloacele de transport procurate din
afara teritoriului vamal al României necesare
administraţiei zonei libere, atât pentru buna sa
funcţionare, cât şi pentru prestarea de servicii către
utilizatori folosite numai în interiorul zonei libere sunt
scutite de plata taxelor vamale.”

21.

După articolul 32 se introduce articolul 321 care va Se elimină prevederea din propunerea legislativă.
avea următorul cuprins:
“Art. 321 - Persoanele fizice, angajate cu contract de
muncă şi profesează în incinta zonelor libere, pot
introduce în ţară, fără plata taxelor vamale, bunuri în
limita echivalentului în lei a sumei de 50 ECU, o
singură dată într-o lună calendaristică.

Scutirea de taza pe
valoarea adăugată în acest
context nu se justifică şi
contravine legislaţiei în
vigoare.

Regimul vamal aplicabil
persoanelor fizice este
reglementat prin Anexa
nr.6 la H.G.nr.626/1997.

9
Pentru bunurile introduse în ţară peste
limitele prevăzute la alineatul precedent se aplică
prevederile anexei 6, pct.24 din H.G. nr.626/1997
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului Vamal al României, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr.271 şi nr.271 bis din
9 octombrie 1997.”
In cadrul dezbaterilor din comisii, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
Nr.
crt.
1.

Textul iniţial al propunerii legislative

Amendamentul propus
Text respins de comisie

Motivarea

“Art.6 – Infiinţarea şi delimitarea teritorială a zonelor
libere, a unităţilor vamale, ale Poliţiei de frontieră
sau grănicereşti după caz, se fac prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea autorităţilor publice
centrale şi locale interesate.”

Domnul deputat Vasile Dănilă propune modificarea art.6,
după cum urmează:
“Art.6 – Infiinţarea şi delimitarea teritorială a zonelor
libere se face prin hotărâre a Parlamentului (Lege).”

S-a considerat judicioasă
formularea
din
propunerea legislativă,
susţinută şi prin punctul
de vedere al Guvernului.
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