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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a unor produse din import
În temeiul prevederilor art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 102/1994,
În baza art. 12 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli, modificatã prin Legea
nr. 56/1994, ºi a prevederilor art. 3 alin. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 756/1994, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor
vamale produsele care se încadreazã la poziþiile tarifare din
anexele nr. 1 ºi 3.
Art. 2. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor
vamale, în limita unor contingente valorice, produsele care
se încadreazã la poziþiile tarifare din anexa nr. 2.

Art. 3. Ñ Administrarea contingentelor tarifare se efectueazã prin licenþe eliberate de Ministerul Comerþului, cu avizul Ministerului Industriilor.
Art. 4. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 1 ianuarie 1996 ºi este valabilã pânã la 31 decembrie 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul comerþului,
Petru Criºan
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Bucureºti, 29 noiembrie 1995.
Nr. 953.
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ANEXA Nr. 1
LISTA

mãrfurilor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
Poziþia tarifarã

1511.10.10
1513.11.10
1804.00.00
2507.00.10
2507.00.90
2602.00.00

Ex.
Ex.

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

2836.40.00
2842.90.90
2902.44.90
2903.21.00
2916.33.10
2917.37.00
2923.20.00
2925.19.90
2933.11.90
2933.90.80
2936.26.00
2937.29.90
2938.90.10
2939.21.10
2939.40.30
2939.50.90
2939.90.19
3004.20.90
3004.31.90
3907.60.00
4002.11.00
5201.00.10
5201.00.90
5203.00.00
7219.13.10

Denumirea mãrfii

Ulei de palmier, brut, destinat utilizãrilor tehnice sau industriale, altele decât
cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaþia umanã
Ulei brut din nuci de cocos, destinat utilizãrilor tehnice sau industriale, altele
decât cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaþia umanã
Unt, grãsimi ºi ulei de cacao
Caolin ºi alte argile caoline, chiar calcinate, brute
Caolin ºi alte argile caoline, chiar calcinate, cu excepþia celor brute
Minereuri ºi concentrate de mangan, inclusiv minereuri ºi concentrate de fier
manganos cu un conþinut de mangan de minimum 20% din greutatea produsului uscat
Carbonaþi de potasiu
Altele (bismut subgalic)
Amestec de izomeri ai xilenului destinaþi producþiei de paraxilen
Clorurã de vinil (cloretilenã)
Acid fenilacetic ºi sãrurile lui
Tereftalat de dimetil
Lecitine ºi alte fosfoaminolipide
Altele (argininã clorhidricã)
Compuºi care conþin în structurã un ciclu de pirazol (hidrogenat sau nu) necondensat, alþii decât cel de la poziþia 2933.11.10
Altele (propiconazol, diniconazol, acid nalidixic, pirazinamidã)
Vitamina B12 ºi derivaþii acesteia
Alþii (spironolactona, desoxicortone acetat)
Heterozide de digitale (digoxigenin-3-digitoxoxid)
Chininã ºi sulfat de chininã
Pseudoefedrinã ºi sãrurile sale
Alþii (teobrominã)
Altele (atropinã)
Altele (ioteramid hidroclorid)
Altele (aftemizol)
Polietilen tereftalat
Latex
Bumbac, necardat, nepieptãnat, hidrofil sau albit
Bumbac necardat, nepieptãnat, altfel decât hidrofil sau albit
Bumbac, cardat sau pieptãnat
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau peste,
simplu laminate la cald, în rulouri, de o grosime de 3 mm sau peste, dar mai
micã de 4,75 mm, cu un conþinut de nichel de 2,5% sau peste, din greutate

ANEXA Nr. 2
LISTA

mãrfurilor exceptate temporar de la plata taxelor vamale în limita unui contingent valoric
Poziþia tarifarã
0

0502.10.00
1515.30.90
1518.00.91

Ex.

2505.10.00
2508.40.00
2519.10.00
2519.90.10

Denumirea mãrfii

Valoarea
Ñ milioane dolari Ñ

1

Pãr de porc sau de mistreþ ºi deºeuri din pãr de porc sau mistreþ
Ulei de ricin ºi fracþiunile lui, altele decât cele destinate
producerii acidului aminoundecanoic, fabricãrii fibrelor
sintetice sau a materialelor plastice de la poziþia 1515.30.10
Grãsimi ºi uleiuri animale sau vegetale ºi fracþiunile lor,
fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, polimerizate prin
cãldurã în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate
chimic, exclusiv cele de la poziþia 15.16
Nisipuri de siliciu ºi nisipuri cuarþoase
Alte argile (argilã organofilã pentru fluide de foraj)
Carbonat de magneziu natural (magnezitã)
Oxid de magneziu, altul decât carbonatul de magneziu
(magnezitã) calcinat

2

0,600
0,400

0,400
0,500
0,200
4,000
2,000
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Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

Ex.
Ex.

Ex.
Ex.
Ex.

2519.90.30
2524.00.30
2529.21.00
2603.00.00
2610.00.00
2615.10.00
2708.20.00
2710.00.89
2804.61.00
2811.22.00
2813.10.00
2817.00.00
2818.10.00
2818.20.00
2821.10.00
2822.00.00
2825.60.00
2825.80.00
2826.12.00
2826.30.00
2827.32.00
2827.39.00
2829.19.00
2836.92.00
2839.90.00
2901.29.00
2902.43.00
2902.50.00
2902.90.90
2903.15.00
2903.30.10
2904.10.00
2905.31.00
2905.41.00
2907.23.10
2912.12.00
2915.32.00
2916.12.10
2916.12.20
2916.12.90
2916.14.10
2916.19.90
2917.32.00
2920.10.00
2921.30.10
2929.10.10
2930.10.00
2930.90.80
2931.00.50
2932.12.00
2933.59.90
2933.69.90
2933.71.00
2939.60.90
2941.50.00
3104.20.90
3201.10.00
3202.10.00
3204.11.00

1

Magnezie calcinatã arsã (sinterizatã)
Azbest sub formã de fibre, fulgi sau pulberi
Fluorinã cu maximum 97% din greutate fluorurã de calciu
Minereuri ºi concentrate de cupru
Minereuri ºi concentrate de crom
Minereuri ºi concentrate de zirconiu
Cocs de bitum
Uleiuri albe, parafine lichide
Siliciu cu un conþinut în greutate de minimum 99,99% siliciu
Dioxid de siliciu
Disulfurã de carbon
Oxid de zinc; peroxid de zinc
Corindon artificial, definit chimic sau nu
Oxid de aluminiu altul decât corindon artificial
Oxizi ºi hidroxizi de fier
Oxizi ºi hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali
Oxizi de germaniu ºi dioxid de zirconiu
Oxizi de antimoniu
Fluoruri de aluminiu
Hexafluoraluminat de sodiu (criolit sintetic)
Cloruri de aluminiu
Altele (clorurã de potasiu, de paladiu, tetraclorurã de titan)
Alþi cloraþi de potasiu (clorat de potasiu)
Carbonat de stronþiu
Altele (silicat de zirconiu)
Altele (fracþie C4)
Paraxilen
Stiren
Altele (parametil, naftalinã, izobutil benzen, paradietil benzen)
1,2-dicloretan (clorurã de etilenã)
Fluoruri (agent frigorific R 134 a. Ñ ecologic)
Derivaþi conþinând numai grupãri sulfonice, sãruri ale acestora
ºi esterii lor etilici
Etilenglicol (etandiol)
2-Etil-2-(hidroximetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan)
4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan)
Etanol (acetaldehidã)
Acetat de vinil
Acrilat de metil
Acrilat de etil
Altele (acrilat de butil)
Metacrilat de metil
Alþii (acid cinamic)
Ortoftalat de dioctil
Esteri tiofosforici (fosforotioaþi) ºi sãrurile lor; derivaþii lor
halogenaþi, sulfonaþi, nitraþi sau nitrozaþi
Ciclohexilamine, ciclohexildimetilamine ºi sãrurile lor
Diizocianaþi de metilfenilenã (Diizocianaþi de toluen)
Ditiocarbonaþi (xantaþi, xantaþi xantogenaþi, xantat anilinic
de potasiu)
Altele (etilmercaptan)
Compuºi organo-silicoºi
2-Furaldehidã (furfural)
Alþii (dipiridamol, trimetropin, hidroxizin)
Compuºi care conþin în structurã un ciclu de triazinã
(hidrogenat sau nu) necondensat, alþii decât cel
de la poziþiile 2933.61.00Ñ2933.69.20
6-Hexanlactamã (epsiloncaprolactamã)
Alþi alcaloizi de secarã ºi derivaþii lor, sãrurile acestora,
alþii decât cei de la poziþiile 2939.60.10Ñ2939.60.50
Eritromicinã ºi derivaþii acesteia; sãrurile acestora
Clorurã de potasiu cu un conþinut de potasiu apreciat în K2O,
care sã depãºeascã 62 % din greutatea produsului anhidru
în stare uscatã
Extract de Quebracho
Produse tanante organice sintetice
Coloranþi dispersaþi ºi preparate bazate pe ei

3
2

1,600
6,000
2,000
1,000
6,000
0,400
0,400
3,000
0,400
1,400
0,600
0,600
1,200
3,000
1,000
0,600
0,200
0,600
4,000
2,000
0,400
0,400
0,400
0,600
0,400
0,800
5,000
1,400
4,000
1,000
1,000
0,600
3,000
0,600
0,400
1,200
6,000
0,200
0,600
0,200
0,400
0,200
1,200
0,400
0,200
4,000
1,200
0,600
0,200
1,000
1,000
0,400
5,000
0,100
2,000
0,600
0,400
0,800
2,000
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3204.12.00
3204.14.00
3204.15.00
3204.16.00
3204.17.00
3204.19.00

3204.20.00
3205.00.00
3206.10.10
3206.10.90
3206.30.00
3206.42.00
3206.49.90

3208.10.90

3208.20.10.

3208.20.90

3208.90.10
3208.90.91
3209.10.00
3209.90.00

3302.90.90

3403.11.00
Ex.

3403.99.10
3403.99.90

1

Coloranþi acizi, chiar metalizaþi ºi preparate bazate pe astfel
de coloranþi; coloranþi de mordansare ºi preparate bazate
pe astfel de coloranþi
Coloranþi direcþi ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi de cadã (inclusiv cei care pot fi folosiþi ca pigmenþi)
ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi reactivi ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi de pigmentare ºi preparate bazate pe astfel
de coloranþi
Materii colorante organice, sintetice ºi preparate bazate
pe astfel de materiale, prevãzute la Nota 3 de la capitolul 32,
inclusiv amestecurile de douã sau mai multe materii
colorante de la subpoziþiile 3204.11Ñ3204.19
Produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenþi
de strãlucire fluorescentã
Lacuri colorante; preparate bazate pe lacuri colorante
prezentate la Nota 3 de la prezentul capitol
Pigmenþi ºi preparate bazate pe dioxid de titan care
conþin 80% sau mai mult din greutate dioxid de titan
Alþi pigmenþi ºi preparate bazate pe dioxid de titan decât
cei de la poziþia 3206.10.10
Pigmenþi ºi preparate bazate pe compuºi de cadmiu
Litopon ºi alþi pigmenþi ºi preparate bazate pe sulfurã de zinc
Alte materii organice ºi preparate de felul celor prezentate
la Nota 3 de la capitolul 32, altele decât cele de la
poziþiile 32.03, 32.04 sau 32.05, chiar definite chimic,
altele decât cele de la poziþiile 3206.10.10Ñ3206.49.10
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de polimeri
naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un mediu neapos,
pe bazã de poliesteri, altele decât soluþiile definite la Nota 4
din prezentul capitol (poziþia 3208.10.10)
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de polimeri
naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un mediu neapos,
pe bazã de polimeri acrilici sau vinilici, soluþii definite la Nota 4
din prezentul capitol
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de polimeri
naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un mediu neapos,
pe bazã de polimeri acrilici sau vinilici, altele decât soluþiile
definite la Nota 4 din prezentul capitol (poziþia 3208.20.10)
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de polimeri
naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un mediu neapos,
altele, soluþii definite la Nota 4 din prezentul capitol
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de polimeri
naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un mediu neapos,
altele pe bazã de polimeri sintetici
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de polimeri
naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un mediu
apos Ñ pe bazã de polimeri acrilici sau vinilici
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de polimeri
naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un mediu apos,
altele decât cele pe bazã de polimeri acrilici sau vinilici
(poziþia 3209.10.00)
Amestecuri de substanþe odorizante ºi amestecuri (inclusiv
soluþiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multora dintre
aceste substanþe, altele decât cele de la
poziþiile 3302.10.00Ñ3302.90.10
Preparate pentru tratarea materialelor textile, pieilor, blãnurilor
sau a altor materiale
Preparate pentru lubrifierea maºinilor, aparatelor ºi vehiculelor
(ulei frigorific sintetic Ñ ecologic)
Preparate lubrifiante ºi preparate de felul celor folosite pentru
tratarea cu uleiuri sau grãsimi a textilelor, pieilor, blãnurilor
sau a altor materiale, cu excepþia preparatelor conþinând 70%
sau mai mult în greutate uleiuri petroliere sau de minerale
bituminoase, altele decât cele de la poziþiile
3403.11.00Ñ3403.99.10

2

3,000
1,200
2,000
1,800
2,000

1,000
0,600
2,000
1,000
1,000
0,600
0,600

0,800

0,400

0,200

6,000
2,000
2,600
4,000

4,000

2,000
0,800
1,000

0,400
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Ex.
Ex.

3404.90.90
3501.90.90
3503.00.10
3503.00.80
3504.00.00
3506.91.00

Ex.

3506.99.00
3507.90.00

Ex.

3603.00.90
3701.30.00
3809.91.00

Ex.

3809.93.00
3811.11.10
3811.21.00
3811.29.00
3812.10.00
3812.20.00
3812.30.80
3813.00.00
3814.00.90

Ex.

3815.90.00
3816.00.00
3823.40.00
3901.10.10
3901.10.90

Ex.

3901.20.00
3901.90.00
3902.20.00
3902.30.00
3903.11.00
3903.30.00
3903.90.00
3904.10.00
3904.30.00
3907.20.21

Ex.

Ex.

3907.40.00
3907.91.10
3908.10.00
3909.40.00
3909.50.00
3919.10.69
3920.10.90

1

Altele (lubrifiant S)
Cazeinaþi ºi alþi derivaþi ai cazeinei
Gelatine ºi derivatele lor
Altele (capsule gelatinoase, clei de origine animalã de piele
ºi de oase)
Peptone ºi derivaþii acestora; alte substanþe proteice
ºi derivaþii acestora, nedenumite ºi neincluse în altã parte;
pulbere de piele tratatã sau nu cu crom
Adezivi pe bazã de cauciuc sau materiale plastice
(inclusiv rãºini artificiale)
Altele (adezivi ureoformaldehidici)
Enzime; enzime preparate nedenumite ºi necuprinse în altã
parte, altele decât cheag ºi concentratele sale
Altele (materiale pentru perforarea sondelor, perforatoare
ºi retezãtoare de tubing)
Alte filme ºi plãci de dimensiuni mai mari de 255 mm
Agenþi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire
sau pentru fixarea culorilor ºi alte produse ºi preparate
(de exemplu pentru mordansare) de felul celor folosite
în industria textilã sau în industrii similare, altele decât
cele pe bazã de substanþe amilacee
De felul celor folosite în industria pielãriei sau în industrii
similare (agenþi de apretare, finisare, acceleratori de vopsire)
Preparate antidetonante pe bazã de plumb tetraetil
Aditiv pentru uleiuri lubrifiante care conþin uleiuri petroliere
sau minerale bituminoase
Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, alþii decât cei de la poziþia 3811.21.00
Preparate aºa-zise ”acceleratori de vulcanizareÒ
Plastifianþi compuºi pentru cauciuc sau materiale plastice
Alþi stabilizatori compuºi pentru cauciuc sau materiale plastice
Preparate ºi încãrcãturi pentru aparatele extinctoare;
grenade ºi bombe extinctoare
Solvenþi ºi diluanþi organici compuºi nedenumiþi ºi necuprinºi
în altã parte; preparate pentru îndepãrtarea vopselelor sau
lacurilor, altele decât cei pe bazã de acetat de butil
de la poziþia 3814.00.10
Iniþiatori de reacþie, acceleratori de reacþie ºi preparate
catalitice nedenumite ºi necuprinse în altã parte (activatori)
Cimenturi, mortare, betoane ºi compoziþii similare refractare,
altele decât produsele de la poziþia 38.01
Aditivi preparaþi pentru cimenturi, mortare sau betoane
Polietilenã liniarã
Polietilenã cu densitate sub 0,94, alta decât cea de
la poziþia 3901.10.10
Polietilenã cu o densitate de 0,94 sau peste (filmabilã)
Polimeri de etilenã, în formã primarã, alþii decât cei
de la poziþiile 3901.10.10Ñ3901.30.00
Poliizobutilenã
Copolimeri de propilenã
Polistiren expandabil
Copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
Polimeri de stiren sub forme primare, alþii decât cei de la
poziþiile 3903.11.00Ñ3903.30.00
Policlorurã de vinil, neamestecatã cu alte substanþe
Copolimeri de clorurã de vinil ºi de acetat de vinil
Polieteri-alcooli cu un numãr de hidroxil care sã nu
depãºeascã 100
Policarbonaþi
Alþi poliesteri lichizi (alþi polimeri-rãºinã poliestericã)
Poliamidã -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 sau -6,12
Rãºini fenolice
Poliuretani
Altele (benzi autoadezive)
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din
polimeri de etilenã fãrã suport, de o grosime care sã
depãºeascã 0,10 mm

5
2

0,400
0,800
0,600
0,800
1,000
5,000
2,000
1,000
1,000
0,500

2,500
0,600
4,000
1,000
2,000
1,600
3,000
2,000
0,400

1,000
0,800
2,000
1,000
2,000
2,000
3,000
0,600
0,400
0,800
1,000
2,000
0,800
2,000
0,600
1,000
0,300
0,800
1,200
2,000
4,000
2,000
1,000
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3920.30.00
3920.62.10
3920.91.00
Ex.
Ex.

3920.92.00
3921.19.90
3921.90.60

Ex.

3921.90.90

Ex.
Ex.

Ex.

3926.30.00
3926.90.99
4002.19.00
4002.20.00
4002.31.00
4002.49.00
4002.59.00
4002.60.00
4002.99.10
4005.91.00
4005.99.00
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Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din
polimeri de stiren, neramforsate, nestratificate, neasociate
cu alte materiale, fãrã suport
0,800
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din
polietilen tereftalat de o grosime care sã nu depãºeascã
0,35 mm
1,000
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din
butiral de polivinil
1,000
Din poliamine (benzi pentru curele)
0,200
Altele (folie PVC-ABS)
2,000
Alte plãci, foi, folii, pelicule, benzi, panglici ºi lame din
produse de polimerizare aditivã
0,600
Altele (folii poliester pentru blistere, plãci din plastic
pentru prese CIF)
2,000
Garnituri pentru mobilã, caroserii sau similare
0,600
Altele (ºnur de telefon)
1,000
Altele (cauciuc stirenobutadienic SBR)
4,000
Cauciuc butadienic (BR)
6,000
Cauciuc izobutanoizoprenic (butil) (IIR)
0,400
Cauciuc cloroprenic (clorbutadienã) (CR), altul decât latex
2,000
Cauciuc acrilonitrilbutadienic, altul decât latex
0,400
Cauciuc izoprenic (IR)
8,000
Produse modificate prin încorporarea de materiale plastice
1,400
Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub formã de plãci, foi
ºi benzi, altul decât cel de la poziþiile 4005.10.00 ºi 4005.20.00
0,600
Altele (cauciuc racleþi)
1,200
Corzi ºi fire din cauciuc vulcanizat
0,200
Tuburi ºi þevi din cauciuc vulcanizat, întãrite sau combinate
numai cu metal, fãrã accesorii
0,200
Tuburi ºi þevi din cauciuc vulcanizat, cu accesorii întãrite
numai cu metal sau altfel asociate numai cu metal
0,200
Altele (benzi de transport sau de transmisie din cauciuc
vulcanizat)
1,000
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor
utilizate pentru autobuze sau autocamioane, având un
indice de încãrcare de cel mult 121
0,400
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor
utilizate pentru autobuze sau autocamioane, având
un indice de încãrcare mai mare de 121
2,000
Alte anvelope pneumatice noi, din cauciuc de tipul celor
utilizate pentru vehicule ºi maºini de geniu civil
1,000
Alte garnituri de etanºare decât cele de la poziþia 4016.93.10
0,400
Piese din cauciuc-metal pentru vehicule, nealveolare
0,200
Piei de bovine, proaspete sau sãrate, umede, întregi
10,000
Altele (cherestea stejar)
0,400
Alte foi de placaj ºi foi pentru furnir de placaj (chiar îmbinate)
ºi alt lemn tãiat longitudinal, retezat sau derulat, chiar geluit,
ºlefuit sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care
sã nu depãºeascã 1 mm, din conifere
1,200
Alte foi de placaj ºi foi pentru furnir de placaj (chiar îmbinate)
ºi alt lemn tãiat longitudinal, retezat sau derulat, chiar geluit,
ºlefuit sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care sã nu
depãºeascã 1 mm, din urmãtoarele lemne tropicale: Makore,
Ikaro, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Azobe, Meranti Bakau,
Meranti alb, Seraya alb, Meranti galben, Alan, Keruing, Ramin,
Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Imbuia
ºi Balsa
0,200
Altele (furnir stejar)
2,000
Panouri din particule ºi panouri similare din lemn brut sau
simplu ºlefuit, chiar aglomerate cu rãºini sau alþi lianþi organici
3,000
Panouri de particule ºi panouri similare, acoperite cu hârtie
impregnatã cu melaminã
1,000
Altele (panouri acoperite cu foi decorative)
1,000
Hârtie de ziar, în rulouri sau în foi
7,500
Hârtii ºi cartoane gumate sau adezive, altele decât cele
de la poziþia 4811.21.00
0,400
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Alte hârtii, cartoane acoperite (hârtie propilenicã, hârtie filtru)
Altele (lânã pieptãnatã cu firul sub 21 microni)
Þesãturi pânzã din bumbac, cu un conþinut de bumbac
de cel puþin 85% din greutate, cântãrind mai mult de 130 g/m2,
imprimate
Þesãturi din bumbac, cu un conþinut de bumbac de cel
puþin 85% din greutate, cântãrind mai mult de 200 g/m2,
altele decât cele de la poziþiile 5209.11.00Ñ5209.52.00
Þesãturi din bumbac, cu un conþinut de bumbac mai mic
de 85% din greutate, în amestec în principal sau numai
cu fibre sintetice sau artificiale, cântãrind mai mult
de 200 g/m2, vopsite, altele decât cele de la
poziþiile 5211.31.00 ºi 5211.32.00
Alte þesãturi din bumbac, cântãrind mai mult de 200 gr/m2,
imprimate în alt fel de amestecuri, altele decât cele de la
poziþia 5212.25.10
In meliþat sau bãtut
Iutã ºi alte fibre textile liberiene, brute sau topite
Fire texturate din nailon sau din alte poliamide, mãsurând
pe fir simplu 5 tex sau mai puþin
Fire simple, nerãsucite sau care sã nu depãºeascã 50 de
rãsuciri pe metru, din nailon sau din alte poliamide,
mãsurând 7 tex sau mai puþin
Fire simple, nerãsucite sau care sã nu depãºeascã 50 de
rãsuciri pe metru, din elastomeri
Fire simple din mãtase artificialã, nerãsucite sau care sã nu
depãºeascã 120 de rãsuciri pe metru, necondiþionate pentru
vânzare cu amãnuntul, inclusiv monofilamente artificiale
de mai puþin 67 decitex
Fire simple, nerãsucite sau care sã nu depãºeascã 250 de
rãsuciri pe metru, necondiþionate pentru vânzare
cu amãnuntul, inclusiv monofilamente artificiale
de mai puþin 67 decitex
Monofilamente din elastomeri, de cel puþin 67 decitex la care
cea mai mare dimensiune a secþiunii transversale
nu depãºeºte 1 mm
Alte monofilamente (fir fuzibil)
Alte þesãturi imprimate (electropluºuri)
Fibre artificiale discontinue din mãtase artificialã, colorate
Peste 150 g (articol neþesut pentru auto DIOLEN)
Catifea ºi pluº prin urzealã, ripsate (necroite) din fibre sintetice
sau artificiale
Cãrãmizi, dale, plãci ºi produse similare pentru construcþii,
din ceramicã, refractare, altele decât cele din pulberi
silicioase fosile sau din pãmânturi silicioase similare,
cu un conþinut în greutate mai mare de 50% Mg, Ca, Cr,
considerate separat sau împreunã, exprimate ca MgO, CaO,
Cr2O3
Cãrãmizi, dale, plãci ºi produse similare pentru construcþii,
din ceramicã, refractare, altele decât cele din pulberi
silicioase fosile sau din pãmânturi silicioase similare,
cu un conþinut de aluminã (Al2O3) de peste 7%,
dar mai puþin de 45% din greutate
Altele (cãrãmizi refractare: cordieritice, carborundice)
Plãci ºi foi nearmate, altele decât din sticlã opticã
Geam nearmat, cu strat absorbant sau reflectorizant, altul,
cu o grosime de peste 2,5 mm, dar pânã la 3,5 mm inclusiv
Oglinzi retrovizoare pentru vehicule
Bulbi pentru lãmpi cu filament cu cel mai mare diametru exterior
de 25 mm sau mai mult, dar care sã nu depãºeascã 70 mm
Alt ferosiliciu (ferosilicocalciu 28% Ca)
Fero-molibden
Fero-tungsten ºi fero-siliciu-tungsten
Fero-titan ºi fero-siliciu-titan
Fero-vanadiu
Alte feroaliaje decât cele de la poziþiile 7202.11.20 Ñ 7202.99.30

7
2

2,500
4,000
0,400
0,400

0,500
1,000
4,000
0,500
1,000
1,000
0,600

2,000

1,000
0,600
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2,500
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1,500
1,500

12,000

1,600
3,000
0,500
0,500
0,200
1,000
0,400
6,000
1,200
1,000
2,400
0,400
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Laminate din oþeluri nealiate, cu un conþinut de carbon de mai
puþin de 0,25% din greutate, cu o secþiune transversalã pãtratã
sau dreptunghiularã ºi a cãror lãþime este mai micã decât dublul
grosimii, obþinute prin turnare continuã, de o grosime care sã
nu depãºeascã 130 mm
Semifabricate din fier sau din oþeluri nealiate cu un conþinut
de carbon mai puþin de 0,25% din greutate, cu secþiunea
transversalã pãtratã sau dreptunghiularã ºi a cãror lãþime
este mai micã decât dublul grosimii, laminate sau obþinute
prin turnare continuã, de o grosime care sã nu depãºeascã
130 mm, altele decât cele de la poziþia 7207.11.11
Laminate din oþeluri nealiate cu un conþinut de carbon
de minimum 0,25% din greutate, obþinute prin turnare
continuã, cu secþiune transversalã dreptunghiularã, altele
decât cele de la poziþiile 7207.11.11 Ñ 7207.11.16
Laminate din oþeluri nealiate, obþinute prin turnare continuã,
altele decât cele de la poziþiile 7207.11.11 Ñ 7207.19.11
Laminate din oþeluri nealiate, altele decât cele de la
poziþiile 7207.11.11 Ñ 7207.19.14
Laminate din oþeluri nealiate, cu un conþinut de carbon de
0,25% sau peste, dar mai mic de 0,6% de carbon, cu secþiunea
transversalã pãtratã sau dreptunghiularã, a cãror lãþime este
mai micã decât dublul grosimii, obþinute prin turnare continuã
Semifabricate din fier sau din oþeluri nealiate, de minimum 0,6%
carbon, cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã,
a cãror lãþime este mai micã decât dublul grosimii laminate
sau obþinute prin turnare continuã
Laminate din oþeluri nealiate, cu un conþinut de carbon de
minimum 0,25%, dar mai mic de 0,6% de carbon, cu secþiunea
transversalã circularã sau poligonalã, obþinute prin turnare continuã
Produse laminate plate, din fier sau din oþeluri nealiate, cu o
lãþime de minimum 600 mm, laminate la cald, neplacate ºi
neacoperite, de o grosime de 3 mm sau peste, dar mai micã
de 4,75 mm, destinate relaminãrii
Alte produse laminate plate, din fier sau din oþeluri nealiate,
de o lãþime de 600 mm sau peste, laminate la rece, neplacate
ºi neacoperite, simplu tratate la suprafaþã sau simplu tãiate
în forme altfel decât pãtrate sau dreptunghiulare
Alte laminate acoperite cu plumb (tablã plumbuitã pentru
rezervoare auto)
Altele (benzi oþel arc în rulouri)
Alte profiluri U din fier sau din oþeluri nealiate cu o înãlþime
de 80 mm sau peste, dar pânã în 200 mm inclusiv,
altele decât cele de la poziþia 7216.31.11
Profiluri C, L, U, Z, Omega sau tub deschis
Produse semifabricate din oþeluri inoxidabile, cu secþiunea
transversalã circularã sau poligonalã, altele decât cele de
la poziþiile 7218.90.11 Ñ 7218.90.50
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la cald, în rulouri,
de o grosime de 4,75 mm sau peste, dar care sã nu
depãºeascã 10 mm, cu un conþinut de nichel de 2,5%
sau peste, din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la cald, în rulouri,
de o grosime de 4,75 mm sau peste, dar care sã nu
depãºeascã 10 mm, cu un conþinut de nichel mai mic de
2,5% din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, de o grosime mai micã de 3 mm,
cu un conþinut de nichel de 2,5% sau peste din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la rece, în rulouri,
de o grosime de 4,75 mm sau peste, cu un conþinut de
nichel de 2,5% sau peste din greutate
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Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la rece, de o grosime
de peste 1 mm, dar mai micã de 3 mm, cu un conþinut
de nichel de 2,5% sau peste, din greutate
Produse laminate la rece, inox, cu conþinut de nichel mai mic
de 2,5% ºi o grosime mai micã de 3 mm
Produse semifabricate din alte oþeluri aliate, altele decât cele
de la poziþiile 7224.90.01 Ñ 7224.90.31
Produse laminate plate din oþeluri cu siliciu, aºa-zise ”magneticeÒ,
de o lãþime de 600 mm sau peste, laminate la cald
Produse laminate plate din oþeluri de siliciu, aºa-zise ”magneticeÒ,
de o lãþime de 600 mm sau peste, laminate la rece,
cu textura granularã orientatã
Produse laminate plate din oþeluri cu siliciu, aºa-zise
”magneticeÒ, de o lãþime de 600 mm sau peste,
laminate la rece, cu texturã granularã neorientatã
Produse laminate plate din oþeluri rapide, de o lãþime de 600 mm
sau peste, altele decât cele de la poziþia 7225.20.20
Produse laminate plate din alte oþeluri aliate, de o lãþime
mai micã de 600 mm, altele decât cele de la poziþiile
7226.10.10 Ñ 7226.20.80, simplu laminate la cald,
cu o grosime mai micã de 4,75 mm
Altele (bandã aliatã laminatã la rece Ñ OSC 8 pentru fabricarea
acelor de tricotat)
Bare ºi tije laminate la cald, rulate în forme neregulate,
din oþeluri rapide
Bare din oþeluri rapide simplu trase sau extrudate la cald
Bare din oþeluri silicomanganoase, simplu trase sau extrudate
la cald, altele decât cele de la poziþia 7228.20.11
Altele (sârmã din alte oþeluri aliate pentru garnituri de cardã
ºi graifere, sârmã oþel arc OTEVA)
Conducte-þevi de tipul celor folosite pentru conducte de petrol
sau gaze, cu un diametru exterior de peste 168,3 mm,
dar care nu depãºeºte 406,4 mm
Prãjini de foraj (în clasa de calitate S135)
Cu un diametru exterior ce nu depãºeºte 406,4 mm
(burlane de foraj în clasa de calitate V150 ºi C95;
tubing flexibil 1" Ñ 1 1/2")
Þevi, conducte ºi profiluri tubulare, fãrã sudurã, din oþeluri
inoxidabile, brute, drepte ºi cu peretele de grosime uniformã,
destinate exclusiv fabricãrii tuburilor ºi þevilor cu alte profiluri
ºi cu alte grosimi ale peretelui
Ce nu depãºesc 2 mm (þeavã pentru amortizoare autovehicule)
Altele (þeavã instalaþie frânã pentru autoturisme)
Þevi, conducte ºi profiluri tubulare sudate, cu secþiunea
transversalã circularã, din oþeluri inoxidabile, trase sau laminate
la rece, altele decât cele de la poziþia 7306.40.10
Panouri formate din doi pereþi din tablã nervuratã ºi cu un strat
interior izolant
Pânze metalice continue sau fãrã sfârºit, pentru maºini,
din oþeluri inoxidabile
Altele (lanþ distribuþie)
Tablã ºi bandã din aliaje pe bazã de cupru-zinc (alamã),
cu o grosime de peste 0,15 mm, în rulouri
Altele (aliaje de cupru-aluminiu)
Folii ºi benzi subþiri din aliaje de cupru, cu o grosime
de pânã la 0,15 mm inclusiv
Folii ºi benzi subþiri din cupru electrolitic (cu suport de hârtie,
carton, plastic sau pe suporturi similare), cu o grosime de pânã
la 0,15 mm (fãrã suport)
Þevi ºi tuburi din cupru electrolitic, drepte, cu o grosime
a peretelui ce nu depãºeºte 0,6 mm
Drepte (tub bourdon)
Tablã, bandã ºi folii din nichel nealiat (tehnic)
Tablã ºi benzi de aluminiu aliat cu o grosime de 3 mm
sau peste, dar mai micã de 6 mm
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Folii ºi benzi subþiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate
pe hârtie, carton, plastic, altele) pe suport cu o grosime
(fãrã suport) mai micã de 0,021 mm
Altele (þeavã ºi tuburi din aluminiu pentru radiatoare auto)
Titan brut; pulberi
Zirconiu brut; pulberi
Stibiu brut; pulberi
Pânze de ferãstrãu cu lanþ
Pânze de ferãstrãu cu partea activã din oþel, pentru prelucrarea
altor materiale decât a metalelor
Unelte pentru ambutisat, ºtanþat sau pentru poansonat, pentru
prelucrarea metalelor
Inserþii mobile (plãcuþe)
Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin
scânteie, cu o capacitate cilindricã de peste 1.500 cm cubi
Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie semidiesel
destinate industriei de montaj, pentru montarea destinatã
autovehiculelor de la capitolul 87
Motoare de tipul celor utilizate pentru alte vehicule de la
capitolul 87, de o putere mai mare de 50 kW, dar care
sã nu depãºeascã 100 kW
Motoare de tipul celor utilizate pentru alte vehicule de la
capitolul 87, de o putere mai mare de 100 kW care
sã nu depãºeascã 200 kW
Motoare de tipul celor utilizate pentru alte vehicule de la
capitolul 87, de o putere mai mare de 200 kW
Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare
diesel sau semidiesel) de putere mai mare de 300 kW,
dar care sã nu depãºeascã 500 kW
Altele (pãrþi pentru motoare de autocamioane ºi componente
pentru motoare navale)
Alte pãrþi de turbine de gaz decât cele de la poziþiile
8411.91.10 Ñ 8411.99.10
Altele (pompe de injecþie ºi pompe de ulei)
Agregate hidraulice
Arzãtoare pentru combustibili lichizi, cu dispozitiv de control
automat încorporat
Furnale ºi cuptoare pentru calcinare ºi topire sau alte
tratamente termice ale minereurilor sau metalelor
Altele (cuptoare pentru faianþã, obiecte sanitare ºi uscãtoare
pentru lemn)
Pãrþi de furnale ºi cuptoare industriale sau de laborator,
inclusiv de incinerare, neelectrice
Agregat frigorific
Altele (pompe filtraj bãi galvanice, separator motorine
ºi combustibil greu)
Aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului (aparate
pentru filtrarea sterilã a aerului pentru biosintezã)
Maºini ºi aparate pentru umplut, închis, etichetat produse
farmaceutice
Maºini ºi aparate de împachetat sau ambalat produse farmaceutice
Bascule pentru cântãriri constante, balanþe ºi bascule de
însãcuire sau de dozare
Alte maºini ºi aparate cu jet cu aer comprimat
Alte conveiere ºi elevatoare cu acþionare continuã, pentru
mãrfuri, altele decât cele cuprinse în prezentul capitol
la poziþiile 8428.31.00 Ñ 8428.39.91 inclusiv
Altele (echipamente de investigare, mud logging pentru
parametri de foraj, sape de foraj, seturi, echipamente
de packere, alte echipamente de sondã)
Altele (utilaje pentru industria alimentarã la abator, utilaje
pentru furaje ºi adaptare, creºtere la sol a puilor de carne
tineret ºi gãini de reproducþie)
Maºini ºi aparate pentru prepararea fructelor sau legumelor
Maºini pentru fabricarea cutiilor, lãzilor, tuburilor de carbon,
bidoanelor sau ambalajelor similare, altfel decât prin mulare

2

0,400
0,600
3,000
3,000
0,400
0,400
0,600
3,000
1,600
4,000
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4,000
4,000
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0,600
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8447.11.10
8451.30.10
8451.30.80
8451.40.00
8451.50.00

Ex.

8466.91.80
8468.80.00
8477.10.00
8477.90.90

Ex.

8479.89.80
8481.20.10
8481.80.87
8482.20.00
8482.80.00
8483.30.90
8483.40.93
8507.30.91

Ex.
Ex.
Ex.

Ex.

8507.90.91
8507.90.93
8513.90.00
8535.29.00
8535.90.00
8536.20.10
8537.10.91
8537.20.99
8540.11.13

8540.11.15

8540.12.00
8543.80.80

Ex.

8544.11.10
8544.59.80

Ex.

8544.60.10
8544.60.90

Ex.

8545.20.00
8546.20.99
8607.19.11
8607.21.10
8607.29.10
8607.99.30

1

Maºini de tricotat lucrând cu ace de croºetat (maºini de
tricotat cu diametrul mai mic de 165 mm)
Maºini ºi prese de cãlcat, inclusiv presele de fixare,
cu încãlzire electricã, de o putere care nu depãºeºte 2500 W
Maºini ºi prese de cãlcat, inclusiv presele de fixare,
altele decât cele de la poziþiile 8451.30.10 ºi 8451.30.39
Maºini de spãlat, albit sau vopsit
Maºini pentru rularea, derularea, plierea, tãierea sau
dantelarea þesãturilor
Altele (comenzi numerice pentru maºini-unelte)
Maºini ºi aparate pentru lipit sau sudat, cu sau fãrã
posibilitãþi de tãiere, altele decât cele de la poziþiile
8468.10.00 ºi 8468.20.00
Maºini de formare prin injectare
Altele (pãrþi pentru maºini ºi aparate pentru prelucrarea
cauciucului, altele decât cele de la poziþia 8477.90.10)
Altele (maºini automate de: verificarea dimensiunilor, introdus
bile, garnituri ºi colivii, spãlat, reglat, gresat, inspecþie finalã,
conservat, pentru rulmenþi)
Valve de transmisie hidraulicã cu ulei
Robinete cu membranã
Rulmenþi cu role conice, inclusiv subansambluri de conuri
ºi role conice
Rulmenþi cu bile, cu galeþi cu role sau role-ace, inclusiv
rulmenþi combinaþi, alþii decât cei de la poziþiile
8482.10.10Ñ8482.50.00
Cuzineþi
Reductoare, multiplicatoare ºi variatoare de vitezã
Acumulatoare electrice, cu nichel-cadmiu închise ermetic,
altele decât cele de la poziþia 8507.30.10
Plãci pentru acumulatoare
Separatori
Pãrþi (becuri pentru lãmpi de cap tip minier)
Altele (întrerupãtoare de 20 kV cu vid ºi de 220Ñ400 kV cu SF6)
Altele (descãrcãtoare cu oxid de zinc pentru 110Ñ220Ñ400 kV)
Întrerupãtoare automate de curent (disjunctoare) pentru
o intensitate care sã nu depãºeascã 63 A
Aparate de comandã cu memorie programabilã
Panouri de comandã pentru o tensiune de peste 72,5 kV
(celule de linie ºi de trafo cu SF 6 sau vid de peste 110 kV)
Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv
tuburile pentru monitoare video în culori, cu ecranul având
un raport lãþime/înãlþime mai mic de 1,5 ºi cu diagonala
ecranului ce depãºeºte 42 cm, dar nu depãºeºte 52 cm
Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv
tuburile pentru monitoare video în culori, cu ecranul având
un raport lãþime/înãlþime mai mic de 1,5 ºi cu diagonala
ecranului ce depãºeºte 52 cm, dar nu depãºeºte 72 cm
Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv
tuburile pentru monitoare video, alb-negru sau altele monocrome
Maºini ºi aparate electrice care au o funcþie proprie,
nedenumite ºi necuprinse în altã parte în capitolul 85,
altele decât cele de la poziþiile 8543.10.00Ñ8543.80.20
Fire pentru bobinaje din cupru, emailate sau lãcuite
Fire cabluri pentru o tensiune mai mare de 80 V, dar mai
micã de 1000 V (cabluri electrice de mânã)
Conductori electrici din cupru pentru tensiuni de peste 1000 V
Fire cu alþi conductori (cabluri din polietilenã reticulatã
de 20Ñ220 kV; accesorii cabluri din material termoretractabil)
Perii electrice de cãrbune
Alþi izolatori cu pãrþi metalice (din ceramicã)
Osii montate forjate din oþeluri
Frâne cu aer comprimat ºi pãrþile lor turnate din fontã,
fier sau oþel
Alte frâne ºi pãrþile lor, turnate din fontã, fier sau oþel,
altele decât cele de la poziþia 8607.21.10
Caroserii ºi pãrþi ale acestora

11
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2,000
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1

8607.99.59
Ex.
Ex.

8701.90.39
8708.31.99

Ex.

8708.39.90
8708.40.10

Ex.
Ex.

8708.50.90
8708.70.99
8708.94.10

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

8708.94.90
9013.80.90
9013.90.00
9028.20.00
9028.90.90
9029.20.31
9032.10.30
9616.10.90

2

ªasiuri ºi pãrþi ale acestora, altele decât cele de la poziþia
8607.99.51
Tractoare noi cu o putere a motorului de peste 90 kW
Alte garnituri fricþiune (fãrã azbest ºi plãcuþe frânã fãrã
azbest, servofrâne)
Alte frâne ºi servofrâne ºi pãrþile lor (echipamente ABS
ºi ASR, regulatoare de presiune, tuburi pentru sistemul
de frânare, uscãtoare de aer, distribuitoare hidraulice)
Cutii de viteze destinate montajului industrial, pentru
motocultoare de la poziþia 8701.10, autovehiculele de la
poziþia 87.03, autovehiculele de la poziþia 87.04 cu motor
cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau
semidiesel), de o capacitate cilindricã de pânã la
2500 cm3 inclusiv sau având motor cu piston cu
aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindricã
de pânã la 2800 cm3 inclusiv ºi autovehiculele
de la poziþia 87.05
Punþi cu diferenþial destinate autobuzelor
Alte pãrþi de roþi (jenþi tubeles pentru autovehiculele de la
poziþia 87.04)
Volante de direcþii, coloane ºi cutii de direcþie, destinate
montajului industrial, pentru autovehiculele de la poziþia 87.03,
autovehiculele de la poziþia 87.04 cu motor cu piston cu
aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), de o
capacitate cilindricã de pânã la 2500 cm3 inclusiv, sau
având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, de o
capacitate cilindricã de pânã la 2800 cm3 inclusiv
ºi autovehiculele de la poziþia 87.05
Alte volante direcþii, coloane, cutii direcþie (servodirecþie)
Diode laser
Pãrþi ºi accesorii pentru aparate ºi instrumente de vedere
pe timp de noapte
Contoare de lichide
Pãrþi ºi accesorii pentru contoare de lichide
Indicatoare de viteze pentru vehicule terestre
Termostate electronice
Monturi ºi capete de monturi (valve ºi butoni pentru sprayuri)

4,000
6,000
0,800
2,000

2,000
2,000
1,000

1,000
1,000
0,400
6,000
1,200
1,000
0,600
1,000
0,600

ANEXA Nr. 3
LISTA

mãrfurilor de import exceptate de la plata taxelor vamale în temeiul
art. 12 din Legea nr. 83/1993, modificatã

Ex.

Poziþia tarifarã

Denumirea mãrfii

0

1

0101.11.00
0102.10.10
0102.10.90
0103.10.00
0104.10.10
0104.20.10
0105.11.11
0511.99.50
2301.20.00
2304.00.00

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

2309.90.39
2820.10.00
2842.90.10
2909.30.10
2909.60.00
2922.41.00

CaiÑreproducãtori de rasã purã
JuninciÑreproducãtori de rasã purã
Tauri de reproducþie, rasã purã
PorcineÑreproducãtori de rasã purã
OvineÑreproducãtori de rasã purã
CaprineÑreproducãtori de rasã purã
Pãsãri de reproducþie din specia galinacee de rase ouãtoare
Embrioni din specia bovine
Fãinuri, prafuri ºi pelete, din peºte sau din crustacee, moluºte sau alte nevertebrate acvatice
Turte ºi alte reziduuri solide, aglomerate sau nu sub formã de pelete, rezultate
din extracþia uleiului de soia
Lapte praf furajer
Dioxid de mangan
Selenit de sodiu pentru uz furajer
Eteri difenilici (oxid de difenil) pentru uz furajer
Antioxidanþi pentru uz furajer
Lizina ºi esterii ei; sãrurile acestor produse pentru uz furajer
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Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

2930.40.00
2933.90.20
2934.90.40
2936.21.00
2936.22.00
2936.23.00
2936.25.00
2936.29.10
2936.29.30
2941.20.90
3002.10.10
3002.90.30

Ex.
Ex.

3002.90.50
3808.10.10

Ex.

3808.10.20

Ex.

3808.10.30

Ex.

3808.10.40

Ex.
Ex.

3808.10.90
3808.20.10

Ex.
Ex.

3808.20.15
3808.20.30

Ex.

3808.20.40

Ex.

3808.20.50

Ex.

3808.20.60

Ex.

3808.20.80

Ex.

3808.30.11

Ex.

3808.30.13

Ex.

3808.30.15

Ex.

3808.30.17

Ex.

3808.30.21

Ex.

3808.30.23

Ex.

3808.30.27

Ex.

3808.30.30

Ex.

3808.30.90

Ex.

3808.40.10

Ex.

3808.40.20

Ex.

3808.40.90

Ex.

3808.90.10
8424.81.10

1

Metioninã pentru uz furajer
Benzinidazol pentru uz furajer
Furazolidon pentru uz furajer
Vitamina A ºi derivaþii acesteia, pulbere, pentru uz furajer
Vitamina B1 ºi derivaþii acesteia, pulbere, pentru uz furajer
Vitamina B2 ºi derivaþii acesteia, pulbere, pentru uz furajer
Vitamina B6 ºi derivaþii acesteia, pulbere, pentru uz furajer
Vitamina B9 ºi derivatele sale, pulbere, pentru uz furajer
Vitamina H ºi derivatele sale, pulbere, pentru uz furajer
Coccidiostatice pentru uz furajer
Ser fetal
Sânge animal preparat în vederea utilizãrii terapeutice, profilactice sau de
diagnostic, pentru uz veterinar
Culturi de microorganisme pentru uz veterinar
Insecticide pe bazã de piretroide Ñ substanþe active, materii prime adiacente
ºi produse formulate
Insecticide pe bazã de hidrocarburi clorinate Ñ substanþe active, materii prime
adiacente ºi produse formulate
Insecticide pe bazã de carbamaþi Ñ substanþe active, materii prime adiacente
ºi produse formulate
Insecticide pe bazã de compuºi organofosforici Ñ substanþe active, materii prime
adiacente ºi produse formulate
Alte insecticide pe bazã de compuºi biologici, carbinoli, sulfonaþi ºi sulfoni
Fungicide preparate pe bazã de compuºi de cupru Ñ substanþe active, materii
prime adiacente ºi produse formulate
Fungicide pe bazã de compuºi de sulf ºi staniu
Fungicide pe bazã de ditiocarbamaþi Ñ substanþe active, materii prime adiacente,
produse formulate
Fungicide pe bazã de benzilnidazoli Ñ substanþe active, materii prime adiacente ºi produse formulate
Fungicide pe bazã de diazoli sau triazoli Ñ substanþe active, materii prime adiacente, produse formulate
Fungicide pe bazã de diazine sau morfoline Ñ substanþe active, materii prime
adiacente, produse formulate
Alte fungicide pe bazã de derivaþi de la acidul carbonic, benzenic ºi fenolic,
amine ºi amide dicarboximide, clortalenil, dedine, ditrianol diclorfluanid, pirazofos, fosetil de aluminiu, iminoctadine, triacetate, prochlotaz, himexazoli, sulfat
neutru de oxichinolein, valiolamicin, kasugamicin, oxidixil, formaldehidã
Ierbicide pe bazã de fenoxiÐfitohormoni Ñ substanþe active, materii prime adiacente, produse formulate
Ierbicide pe bazã de triazine Ñ substanþe active, materii prime adiacente ºi
produse formulate
Ierbicide pe bazã de amide Ñ substanþe active, materii prime adiacente ºi produse formulate
Ierbicide pe bazã de carbamaþi Ñ substanþe active, materii prime adiacente ºi
produse formulate
Ierbicide pe bazã de derivaþi de dinitroanilinã Ñ substanþe active, materii prime
adiacente ºi produse formulate
Ierbicide pe bazã de derivaþi din uree, din uracil sau din sulfoniluree Ñ substanþe active, materii prime adiacente ºi produse formulate
Alte ierbicide pe bazã de ariloxiacizi, compuºi fenolici ºi toluidine, diazine,
defolianþi ºi disicanþi Ñ substanþe active, materii prime adiacente, produse
formulate
Inhibatori de germinare Ñ substanþe active, materii prime adiacente, produse
formulate
Stimulatori de creºtere pentru plante Ñ substanþe active, materii prime adiacente, produse formulate
Dezinfectanþi pe bazã de sãruri de amoniu cuaternar Ñ substanþe active, materii prime adiacente, produse formulate
Dezinfectanþi pe bazã de compuºi halogenaþi Ñ substanþe active, materii prime
adiacente, produse formulate
Alþi dezinfectanþi pe bazã de feromoni Ñ substanþe active, materii prime adiacente, produse formulate
Rodenticide Ñ substanþe active, materii prime adiacente, produse formulate
Aparate de stropit
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Ex.
Ex.

Ex.

8424.81.39
8424.81.91
8432.29.50
8433.51.00
8433.53.10
8433.53.30
8433.59.11
8433.60.10
8433.90.00
8434.10.00
8434.20.00
8434.90.00
8436.21.00
8436.29.00
8436.91.00

1

Alte aparate mecanice (inclusiv cele manuale) pentru agriculturã sau horticulturã, portative, cu motor (instalaþii de fertilizat concomitent cu irigarea, instalaþii
de irigare prin picurare)
Pulverizatoare ºi prãfuitoare concepute pentru a fi montate sau trase de tractor
Motosãpãtoare
Combine noi pentru recoltat ºi treierat cu o putere mai mare de 135 kW
Maºini pentru recoltat cartofi
Maºini de decoletat ºi de recoltat sfeclã
Recoltatoare pentru furaje autopropulsate
Maºini pentru sortat ouã
Pãrþi de maºini ºi utilaje de la poziþia 84.33
Maºini pentru muls
Maºini ºi aparate de lãptãrie
Pãrþi de maºini de la poziþia 84.34
Incubatoare ºi clocitoare pentru aviculturã
Alte utilaje de halã pentru creºterea industrialã la sol ºi în baterii a pãsãrilor
Pãrþi de maºini ºi instalaþii pentru aviculturã

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE
ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI
Nr. 34/N/7 noiembrie 1995

MINISTERUL APÃRÃRII NAÞIONALE
Nr. M.30/2 noiembrie 1995

MINISTERUL DE INTERNE
Nr. 3.422/1 august 1995

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAÞII
Nr. 4.221/8 august 1995

ORDIN
pentru aprobarea Precizãrilor privind avizarea documentaþiilor de urbanism
ºi amenajarea teritoriului, precum ºi a documentaþiilor tehnice
pentru autorizarea executãrii construcþiilor
Având în vedere prevederile art. 7 lit. c) ºi ale art. 40 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru realizarea locuinþelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului,
în temeiul Legii nr. 41/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii Naþionale,
în temeiul Legii nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne,
în temeiul Legii nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului Român de Informaþii,
în conformitate cu Hotãrârea Parlamentului României nr. 11/1992 ºi cu Decretul nr. 223/1992,
ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului, ministrul apãrãrii naþionale, ministrul de interne ºi directorul
Serviciului Român de Informaþii
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Precizãrile privind avizarea documentaþiilor de urbanism ºi amenajarea teritoriului, precum ºi a
documentaþiilor tehnice pentru autorizarea executãrii construcþiilor.
Art. 2. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul Ministerului
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, al Ministerului

Apãrãrii Naþionale, al Ministerului de Interne ºi al Serviciului
Român de Informaþii, precum ºi organele consiliilor judeþene
ºi locale vor lua mãsuri pentru aplicarea precizãrilor prevãzute la art. 1.

Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea

Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca

Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã

Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Virgil Mãgureanu
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PRECIZÃRI

privind avizarea documentaþiilor de urbanism ºi amenajarea teritoriului,
precum ºi a documentaþiilor tehnice pentru autorizarea executãrii construcþiilor
Având în vedere prevederile art. 7 lit. c), precum ºi ale art. 40 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru realizarea locuinþelor,
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne ºi Serviciul Român de Informaþii, pe de o parte, ºi Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, pe de altã parte, de comun acord, stabilesc urmãtoarele:
Art. 1. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale, prin Statul Major
General, Ministerul de Interne ºi Serviciul Român de Informaþii
avizeazã urmãtoarele documentaþii de urbanism ºi de amenajare a teritoriului prevãzute în anexa la Legea nr. 50/1991:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice generale ale municipiilor, oraºelor, staþiunilor balneoclimaterice ºi turistice;
c) planurile urbanistice generale ale satelor situate în zona
de graniþã, în zona riveranã Dunãrii ºi Litoralului Mãrii Negre
ºi în zonele de traversare a Carpaþilor;
d) planurile urbanistice de detaliu ºi planurile zonale de
amenajare a teritoriului pentru obiectivele situate în afara
localitãþilor;
e) planurile urbanistice zonale pentru zonele centrale ale
municipiilor, oraºelor ºi staþiunilor balneare, climaterice ºi turistice;
f) planurile urbanistice zonale sau de detaliu care se referã
la teritorii ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale
situate în intravilan.
Art. 2. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale, prin Statul Major
General, Ministerul de Interne ºi Serviciul Român de Informaþii
avizeazã:
a) documentaþia tehnicã pentru autorizarea oricãror lucrãri,
ce urmeazã a fi executate în zona situatã la mai puþin de
2.400 m faþã de limita obiectivelor speciale aflate în extravilan;
b) documentaþia tehnicã pentru autorizarea oricãror lucrãri,
dacã urmeazã a se executa în vecinãtatea obiectivelor speciale situate în intravilan Ñ pe parcelele limitrofe, precum

ºi pe cele situate de cealaltã parte a strãzilor învecinate cu
incinta acestora Ñ dacã nu au avizat documentaþiile de urbanism prevãzute la art. 1.
Fac excepþie de la prevederile lit. a) ºi b) urmãtoarele
lucrãri:
Ñ lucrãri de reparare, protejare, restaurare, conservare
a clãdirilor de orice fel;
Ñ lucrãri de reparare privind cãi de comunicaþie, dotãri
tehnico-edilitare subterane ºi aeriene, împrejmuiri ºi mobilier
urban, amenajãri de spaþii verzi, parcuri, pieþe ºi celelalte
lucrãri de amenajare a spaþiilor publice.
Art. 3. Ñ Incintele obiectivelor speciale situate în intravilan se evidenþiazã în planurile urbanistice generale.
Incintele obiectivelor speciale din extravilan, împreunã cu
zona în care este necesarã obþinerea avizelor menþionate,
se evidenþiazã în planurile de amenajare a teritoriului municipiilor, oraºelor ºi comunelor.
Art. 4. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale competente vor evidenþia, prin certificatul de urbanism, obligaþia
solicitantului de a obþine avizele Ministerului Apãrãrii Naþionale
Ñ Statul Major General Ñ, ale Ministerului de Interne ºi
Serviciului Român de Informaþii în zonele stabilite de art. 2
lit. a) ºi b).
Art. 5. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de
Interne ºi Serviciul Român de Informaþii vor coopera cu consiliile judeþene ºi locale pentru stabilirea reglementãrilor
urbanistice în zonele menþionate la art. 2 lit. a) ºi b), în vederea înscrierii acestora în regulamentele locale de urbanism.

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE
A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
cu privire la aprobarea Instrucþiunilor nr. 8/1995 ºi a Instrucþiunilor nr. 9/1995
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare,
în baza art. 13 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17/1994,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ La data prezentului ordin se aprobã Instrucþiunile
nr. 8 din 20 noiembrie 1995 privind interzicerea activitãþilor
de intermediere de valori mobiliare efectuate de cãtre persoane fizice ºi juridice fãrã autorizarea Comisiei Naþionale
a Valorilor Mobiliare ºi Instrucþiunile nr. 9 din 20 noiembrie
1995 privind interzicerea oricãrei propuneri de vânzare/cum-

pãrare de valori mobiliare, efectuatã prin mijloace de informare în masã, fãrã îndeplinirea condiþiilor legale prevãzute
în anexele la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Departamentul supraveghere, control, anchetã
ºi Departamentul logistic vor asigura aducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentului ordin.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 76.
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ANEXA Nr. 1
INSTRUCÞIUNI

privind interzicerea activitãþilor de intermediere de valori mobiliare efectuate de cãtre persoane fizice
ºi juridice fãrã autorizarea Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare
Art. 1. Ñ Intermedierea de valori mobiliare se realizeazã
pe pieþe organizate, înfiinþate ºi care funcþioneazã conform
autorizãrii ºi sub supravegherea Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare, de cãtre societãþi de valori mobiliare, având ca
obiect de activitate exclusiv intermedierea de valori mobiliare.
Societãþile de valori mobiliare realizeazã activitatea de
intermediere prin persoane fizice, angajaþi sau reprezentanþi
exclusivi, acþionând ca agenþi de valori mobiliare în numele
ºi în contul societãþii de valori mobiliare.

Art. 2. Ñ Se interzice efectuarea de activitãþi de intermediere de valori mobiliare de cãtre persoane fizice ºi juridice, altele decât cele prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Persoanele fizice ºi juridice care prin activitãþile desfãºurate încalcã prevederile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori ºi ale prezentelor
instrucþiuni vor fi deferite organelor în drept, în vederea stabilirii rãspunderii juridice.

Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 8.

ANEXA Nr. 2
INSTRUCÞIUNI

privind interzicerea oricãrei propuneri de vânzare/cumpãrare de valori mobiliare, efectuatã
prin mijloace de informare în masã, fãrã îndeplinirea condiþiilor legale
Art. 1. Ñ Orice ofertã publicã de valori mobiliare necesitã, înainte de publicarea în mijloacele de informare în masã,
autorizarea Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare.
Art. 2. Ñ Se considerã ofertã publicã de valori mobiliare
neautorizatã ºi se interzice orice propunere de vânzare/cumpãrare de valori mobiliare neînregistrate la Oficiul de Evidenþã

a Valorilor Mobiliare, înfiinþat de cãtre Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare, efectuatã prin mijloace de informare în
masã.
Art. 3. Ñ Persoanele care promoveazã oferte publice de
valori mobiliare fãrã autorizarea Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare vor fi sancþionate potrivit legii.

Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 9.
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