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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii 
           si servicii 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 21.05.1997 

 
 

  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu dechide lucrările şedinţei anunţánd că lipseşte dl.dep.Traian 
Băsescu – gr.parlam.USD-PD si dl.vicepresedinte Radu Alexandru – gr.parlam. USD-PD. 
  La lucrările comisiei participă ca invitaţi domnii Diaconu G. si Dragnea E, de la Direcţia 
Generală a Vămilor si dl.Cucu Serban de la Ministerul Transporturilor. 
  Dl. preşedinte Dan Ioan Popescu prezintă ordinea de zi: 

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru adoptarea Codului Vamal al 
Romániei (aviz) 

Invitat: Reprezentantul Direcţiei Generale a Vămilor. 
Diverse. 
Comisia adoptă în unanimitate ordinea de zi. 

  La primul punct se continuă discutarea si avizarea proiectului de Lege pentru adoptarea 
Codului Vamal al Romániei. 
  S-au adoptat următoarele amendamente: 

- art.38 se adaugă după “mărfurile” “si bunurile” si după “vamale de” “către”; 
- art.39, 40, 42, 45 “si bunurile” se adaugă după “mărfurile”; 
- art.43 se adaugă “către”  în faţa “depozitului”; 
- art.44 după “se aplică” se modifică textul “pentru bunurile”; 
- art.46 “în vederea realizării operatiunii de vămuire” începe articolul, după “mărfurilor” se introduce 
“bunurilor”, după “ceránd după caz”, iar la sfárşit sau “a bunurilor”; 
- art.44 devine art.43; 
- art.45 devine art.44; 
- art.46 alin.l devine art.45; 
- art.46 alin.2 devine art.46 si se adaugă “sau bunurilor”; 
- art.47 idem art.46; 
- art.48 idem art.46 pentru alin.1 si alin.2, iar al alin.1 se adaugă “pentru acestea”; 
- art.50 (1)  se adaugă “sau bunurile”; 
- art.51 (1) se adaugă “sau bunurile”; 
- art.51 (2) se elimină din text “comerciale”; 
- art.52 se introduce un nou alin.3 în următoarea formă: 
“(3) Declaraţiile vamale neacceptate de către autoritatea vamală se înregistrază în registrul de evidenţă 

cu menţionarea motivului neacceptării.” 
- art.53 se elimină “parte” din text; 
- art.36 (1) se elimină lit.b) si după “vămuire” se elimină astfel: a) litera a) o cuprinde (3) se elimină 
“aflată în situaţia prevăzută la alin.1” pentru că este un caz distinct de (1). 
- art.61 se adaugă “si a bunurilor” 
- art.63 (1) se adaugă după “prezentare a mărfurilor” “si bunurilor” si după “manipularea” se 
înlocuieşte “mărfurilor” cu “acestora”; 
- art.63 (2) se adaugă “si bunuri”; 
- art.72 se introduce după “înştiinţeze” “înainte de aceasta” pentru a avea un termen; 
- art.75 (1) b) se adaugă după “substanţială” “într-o ţară”; 
- art.78 (2) a) se înlocuieşte “portul sau locul de import” cu “frontiera románă”; 
- art.91 (1) după “20%” se înlocuieşte textul cu “aplicată la valoarea în vamă” si după “export” se 
adugă “de regulă”; 
- art.99 (1) se elimină “fără alte cheltuieli administrative” si se adaugă următoarele: “cheltuielile 
suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal vor fi suportate de titularul operaţiunii”; 
- art.99 (3) nou “prelungirea termenului pentru încheierea regimului suspensiv se face la cererea 
expresă si justificată a titularului operaţiunii comerciale cu aprobarea autorităţilor vamale”; 
- art.99 se introdecu un nou alin.2 în următoarea formulare: “în cazul tranzitelor vamale cu garantare, 
birourile vamale de destinaţie eliberează garantului confirmarea prezentării mărfurilor la destinaţie”; 
- art.130 amendamentul d-lui dep.Bivularu pe care-l va depune ulterior si se va trece la respinse; 
- art.133 (2) se elimină; 



 2

- art.135 (1) se introduce după “juridică” “autorizată”; 
- art.190 se înlocuieşte “la data de” cu “în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial”; 
- art.191 se va scrie “regulamentul” cu “R”; 
- art.192 se adaugă “data publicării” după “zile de la”, iar după “cod” “Monitorul Oficial”. 

Supus la vot proiectul Legii Codului Vamal al Romániei este adoptat în unanimitate cu 
amendamnetele admise. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu arată că a fost înaintat proiectul de Lege pentru modificarea 
si completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului si întreabă cine doreşte să fie raportor. 

Se oferă dl.dep.Raduly Robert, dl.dep. Irimescu Haralambie si este propus din oficiu 
dl.dep.Gherghiof Titu. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că s-a epuizat ordinea de zi si declară închise 
lucrările comisiei. 
  Sedinţa se încheie la ora 15.00. 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dr.ing. Dan Ioan Popescu 
 
 
 


