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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aderarea 
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regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 şi la Protocolul de modificare a 
acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999, cu care comisia noastră a fost sesizată 
în fond cu adresa Biroului Permanent nr. PL.x. 371 din 7 iunie 2010. 
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RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege pentru aderarea României 

la Convenţia internaţională privind simplificarea şi armonizarea 
regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 şi la Protocolul 

de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 
 

Cu adresa nr.PL.x. 371 din 7 iunie 2010, Biroul Permanent conform art. 95 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege  pentru 
aderarea României la Convenţia internaţională privind simplificarea şi armonizarea 
regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 şi la Protocolul de modificare a 
acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999. 

 La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei 
pentru tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, Comisiei pentru politică externă, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi precum şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, cu observaţii şi propuneri, trimis cu adresa nr.403/12.04.2010 

Proiectul are ca obiect de reglementare aderarea României la Convenţia 
internaţională privind simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la 
Kyoto la 18 mai 1973 şi la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 
26 iunie 1999. 

Convenţia şi Protocolul reprezintă două instrumente juridice internaţionale, 
încheiate la nivel de stat care, prin obiectul de reglementare, intră sub incidenţa art.19 
din Legea nr.590/2003 privind tratatele. 

 1



 2

La data de 26 iunie 1999 a fost adoptată  la Bruxelles forma revizuită a 
“Convenţiei internaţionale privind simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale”, 
încheiată la 18 mai 1973, la Kyoto. 

Convenţia internaţională privind simplificarea şi armonizarea regimurilor 
vamale (modificată) a intrat în vigoare la data de 3 februarie 2006 fiind ratificată 
până în prezent de către 66 de state. 

Prezentul proiect de act normativ asigură cadrul juridic necesar pentru 
aplicarea în practică a unor regimuri vamale care să asigure echilibrul între facilitarea 
comerţului  şi controlul operaţiunilor de import sau export şi totodată unitate 
legislativă cu restul statelor membre ale Uniunii Europene. 

România a devenit stat membru al Uniunii Europene la data de 1 ianuarie 
2007 şi începând cu acea dată aplică acquis-ul comunitar în domeniul vamal, 
respectiv Codul vamal Comunitar, regulamentul de aplicare a Codului vamal 
Comunitar, Convenţia privind regimul de tranzit comun, Tariful vamal comun, etc., 
care sunt armonizate în foarte mare măsură cu prevederile Convenţiei de la Kyoto. 

 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 

din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(1)  din 
Constituţia României, republicată, prima Cameră este Camera Deputaţilor. 

La lucrările comisiei au participat 28 deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate  de voturi.  
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Senatului. 

În urma dezbaterii  proiectului de Lege pentru aderarea României la 
Convenţia internaţională privind simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, 
adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 şi la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat 
la Bruxelles la 26 iunie 1999,  în şedinţa din data de 30 iunie  2010, comisia propune 
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de 
Lege în forma prezentată de iniţiator. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 
 
Şef serviciu: 
Consilier parlamentar, Gica Roşu 
 

Consilier parlamentar: 
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