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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontãrilor în ruble transferabile,
precum ºi transformarea ºi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea
Republicii Federale Germania
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul pentru încheierea decontãrilor în ruble transferabile, precum ºi transformarea ºi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii
Federale Germania.

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor, administratorul acordului
menþionat la art. 1, este autorizat sã aducã la îndeplinire
prevederile acestuia, de la data încheierii lui de cãtre
pãrþile românã ºi germanã.
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Art. 3. Ñ Sumele stabilite drept obligaþie a pãrþii
române se vor înregistra ca datorie publicã externã,
în baza Legii nr. 91/1993 privind datoria publicã, iar

contravaloarea în lei a acestora, aferentã plãþilor
scadente, urmeazã a se asigura conform reglementãrilor în vigoare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 28 decembrie 1995.
Nr. 45.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL COMERÞULUI

ORDIN
privind regimul de export al mãrfurilor în anul 1996
În baza hotãrârilor Guvernului nr. 454/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Comerþului ºi
nr. 215/1992 privind regimul licenþelor de export ºi import, a Ordinului ministrului comerþului nr. 2/1993 cu privire la regimul licenþelor de export ºi import, precum ºi a scrisorilor: Ministerului Industriilor nr. 193.923 din 12 noiembrie 1995 ºi
nr. 194.534 din 27 noiembrie 1995; Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei nr. 52.510 din 4 octombrie 1995 ºi nr. 53.137
din 11 decembrie 1995; Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului nr. 1.672 din 2 octombrie 1995 ºi
nr. 2.037/ACI din 5 decembrie 1995; Ministerului Sãnãtãþii nr. I.M./8.139 din 2 octombrie 1995 ºi a Bãncii Naþionale a
României nr. VII/G/177 din 29 noiembrie 1995,
ministrul comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Exportul mãrfurilor prezentate în acest ordin
se efectueazã pe bazã de licenþe de export eliberate de
Ministerul Comerþului.
Art. 2. Ñ Mãrfurile contingentate la export în anul 1996
ºi nivelul acestor contingente sunt prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 3. Ñ Atribuirea contingentelor ºi eliberarea licenþelor
de export pentru mãrfurile cuprinse în anexa nr. 1 se vor
face în conformitate cu normele privind condiþiile de eliberare a licenþelor de export, prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 4. Ñ În vederea analizãrii cererilor de licenþã
pentru exportul de mãrfuri contingentate, în anul 1996, ºi a
eliberãrii licenþelor aferente, se constituie Comisia de atribuire a contingentelor, a cãrei componenþã este prevãzutã
în anexa nr. 3.
Art. 5. Ñ Mãrfurile al cãror export este condiþionat de
returnarea anticipatã a contravalorii stimulentelor acordate
producãtorilor sunt prevãzute în anexa nr. 4. Exportul acestor mãrfuri este posibil pe bazã de licenþã de export aprobatã de cãtre Ministerul Comerþului, cu avizul prealabil al
Ministerului Industriilor.
Art. 6. Ñ Metalele preþioase ºi pietrele preþioase, precum ºi obiectele confecþionate din acestea, a cãror scoatere din þarã este permisã potrivit legii, precum ºi mãrfurile

prezentate în anexa nr. 5 pot fi exportate pe bazã de
licenþã de export eliberatã de cãtre Ministerul Comerþului,
cu avizul prealabil al Bãncii Naþionale a României.
Art. 7. Ñ Mãrfurile neadmise temporar la export, în anul
1996, sunt prevãzute în anexa nr. 6.
Art. 8. Ñ Exportul produselor siderurgice, petroliere ºi
al ciupercilor comestibile din flora spontanã este permis pe
bazã de licenþe automate, cu scop statistic, eliberate de
cãtre Ministerul Comerþului. Eliberarea acestor licenþe este
reglementatã prin ordinele ministrului comerþului nr. 20 din
14 aprilie 1995, nr. 47 din 18 septembrie 1995, nr. 29 din
21 iunie 1995 ºi nr. 50 din 29 septembrie 1995.
Anexa la Ordinul ministrului comerþului nr. 20 din
14 aprilie 1995 privind instituirea licenþelor automate, cu
scop statistic, la exportul de produse siderurgice, se reactualizeazã conform anexei nr. 7 la prezentul ordin.
Exportul produselor menþionate în anexa nr. 8 este permis pe bazã de licenþe automate, cu scop statistic, eliberate de cãtre Ministerul Comerþului pe baza avizului
prealabil al Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului.
Exportul produselor din metale neferoase, menþionate în
anexa nr. 9, este permis pe bazã de licenþe automate, cu
scop statistic, eliberate de cãtre Ministerul Comerþului.
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Art. 9. Ñ Exportul speciilor de plante ºi animale în stare
vie, din flora ºi fauna sãlbaticã, sau de pãrþi ale acestora,
proaspete sau prelucrate, protejate de legile nr. 13/1993
ºi nr. 69/1994, se poate realiza pe bazã de licenþe de
export eliberate de Ministerul Comerþului, cu avizul prealabil
al Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, din
care sã rezulte cã au fost respectate ºi îndeplinite prevederile Legii nr. 69/1994, privind autoritatea ºtiinþificã ºi a
organului de gestiune pentru exportul acestor produse.
Scoaterea din þarã a trofeelor de vânãtoare se face în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 10. Ñ Exportul de produse strategice este supus
controlului conform prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 594/1992 ºi ale Legii nr. 93/1994, iar licenþele de
export se elibereazã de cãtre Ministerul Comerþului pe baza
reglementãrilor menþionate mai sus.
Art. 11. Ñ Condiþiile ºi criteriile de acordare a contingentelor de grâu ºi porumb de consum vor face obiectul
unui ordin separat al ministrului comerþului.
Art. 12. Ñ Regimul de export al mostrelor este reglementat prin Ordinul ministrului comerþului nr. 56 din
21 noiembrie 1995.
Art. 13. Ñ Operaþiunile legate de import-export,
încheiate la nivel de agent economic, în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 276/1995, se realizeazã
pe bazã de licenþe eliberate, în prealabil, de cãtre
Ministerul Comerþului.
Operaþiunile comerciale sub formã de barter, încheiate
de agenþii economici din România în relaþia cu Republica
Moldova, se realizeazã pe bazã de licenþe eliberate, în
prealabil, de cãtre Ministerul Comerþului, cu respectarea
Hotãrârii Guvernului nr. 263/1992.
Art. 14. Ñ Operaþiunile de export în cadrul acordurilor
de cliring, barter ºi cooperare se realizeazã pe bazã de
licenþe de export eliberate de cãtre Ministerul Comerþului,
cu avizul Ministerului Finanþelor, cu respectarea Ordonanþei
Guvernului nr. 59/1994.
Operaþiunile de export pe credit se realizeazã pe bazã
de licenþe de export eliberate de cãtre Ministerul
Comerþului, cu respectarea Ordonanþei Guvernului
nr. 18/1994.
Operaþiunile de export în contul datoriilor externe se realizeazã pe bazã de licenþe de export eliberate de cãtre
Ministerul Comerþului, cu respectarea prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 362/1994.
Art. 15. Ñ Se pot exporta, în afara cantitãþilor contingentate, ºi nu se supun neadmiterii temporare la export
urmãtoarele categorii de mãrfuri:
(1) pe bazã de licenþe de export eliberate de cãtre
Ministerul Comerþului:
a) rezultate din operaþiuni de processing sau lohn în
þarã. Eliberarea licenþelor de export pentru aceste operaþiuni
va avea la bazã:
Ñ declaraþiile vamale de import din care sã rezulte
cã importul este efectuat în regim temporar
(DVOT Ñ regimul operaþiunii 52.00);

Ñ confirmarea scrisã din care sã rezulte cã din
materialele importate s-au obþinut cantitãþile de
produse pentru care se solicitã licenþa de export;
Ñ avizul, dupã caz, al Ministerului Industriilor, al
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, al
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
ºi al Bãncii Naþionale a României;
b) destinate lucrãrilor de construcþii-montaj ºi instalaþii
complexe în strãinãtate;
c) destinate aprovizionãrii personalului român al ºantierelor societãþilor comerciale româneºti în strãinãtate;
d) destinate aprovizionãrii navelor ºi aeronavelor strãine,
în teritoriul vamal al României;
e) trimise temporar în strãinãtate pentru operaþiuni de
processing sau lohn, cu avizul prealabil al Ministerului
Industriilor sau al Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei sau
al Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului sau al
Bãncii Naþionale a României ºi condiþionat de returnarea în
þarã a produsului/produselor rezultat(e).
Agenþii economici au obligaþia sã comunice în scris, în
maximum 30 de zile de la realizarea importului definitiv,
Ministerului Comerþului ºi instituþiei care a avizat exportul
temporar în vederea prelucrãrii, lichidarea operaþiunii, anexând, în fotocopie lizibilã, declaraþiile vamale de export
temporar ºi declaraþiile vamale de import definitiv aferente;
(2) fãrã licenþa de export de la Ministerul Comerþului:
Ñ utilizate ca ambalaj pentru alte produse (inclusiv
amarare ºi separaþii pe nave).
Art. 16. Ñ Agenþii economici care desfãºoarã operaþiuni
de comerþ exterior, indiferent de forma de proprietate ºi de
modul de organizare, sunt obligaþi sã respecte necondiþionat regimul de eliberare ºi prevederile cuprinse în licenþele
de export ºi import eliberate, în condiþiile reglementãrilor în
vigoare, de cãtre Ministerul Comerþului (Hotãrârea
Guvernului nr. 764/1991 privind unele mãsuri în legãturã cu
respectarea regimului licenþelor de export ºi import).
Art. 17. Ñ Agenþii economici vor stabili în contractele
încheiate cu partenerii strãini preþuri de export care sã
reflecte nivelul preþurilor practicate în cadrul operaþiunilor
comerciale normale pe piaþa internã ºi internaþionalã
(Hotãrârea Guvernului nr. 228/1992 privind protejarea producãtorilor naþionali ºi a pieþei interne de competiþia neloialã
rezultatã din importul unor produse la preþ de dumping sau
subvenþionat, precum ºi din exportul la preþuri sub nivelul
celor practicate pe piaþa internã).
Art. 18. Ñ Modificarea regimului de export al unor mãrfuri, în funcþie de condiþiile concrete din momentul
respectiv, poate fi realizatã numai prin ordin al ministrului
comerþului.
Art. 19. Ñ Anexele nr. 1Ð9 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 20. Ñ Prezentul ordin se aduce la cunoºtinþã
Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã a vãmilor Ñ,
Ministerului Industriilor, Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi Bãncii Naþionale a
României, precum ºi operatorilor economici, prin mijloacele
de informare în masã ºi prin afiºare la sediul Ministerului
Comerþului.

Ministrul comerþului,
Petru Criºan
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 68.
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ANEXA Nr. 1
LISTA

mãrfurilor contingentate la export în anul 1996
Nr.
crt.
0

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

1

2

3

4

tonã
tonã

10.000
1.500.000

tonã
tonã
tonã
tonã
tonã
tonã
tonã
tonã

4.000
8.000
10.000
1.000
1.000
1.000.000
2.000
75.000

buc.

320.000

m2

150.000

m2

150.000

buc.

250.000

10.01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1001.90.91
1001.90.99
10.05
1005.10
1005.10.11
1005.10.13
1005.10.15
1005.10.19
1005.10.90
1005.90.00
1206.00.10
1512.11.91
41.02

11.
12.
13.
14.
15.

4102.10.10
4102.10.90
4102.21.00
4102.29.00
4104.10.30

16.

4104.22.10
41.05

17.

4105.11.10

18.
19.
20.
21.

4105.11.91
4105.11.99
4105.12.10
4105.12.90

22.
23.
24.

4105.19.10
4105.19.90
4407.10
4407.10.10

25.
26.
27.
28.

4407.10.30
4407.10.50
4407.10.71
4407.10.79

29.

4407.10.91

30.
31.

4407.10.93
4407.10.99

32.

4407.92
4407.92.10

33.

4407.92.30

Grâu ºi meslin (amestec de grâu cu secarã în proporþie de doi la unu)
Grâu comun ºi meslin pentru sãmânþã
Altele (grâu consum)
Porumb
Pentru sãmânþã (hibrid)
Hibrizi dubli ºi hibrizi încruciºaþi
Hibrizi încruciºaþi de trei ori
Hibrizi simpli
Altele
Altele
Altele (porumb consum)
Seminþe de floarea-soarelui destinate însãmânþãrilor
Ulei brut din seminþe de floarea-soarelui
Piei brute de ovine (proaspete sau sãrate, uscate,
cenuºerite, piclate sau altfel conservate, dar netãbãcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar
depilate sau despicate (ºpãltuite), altele decât cele
expuse prin Nota 1 c) de la prezentul capitol
din tariful vamal
De miel
De alte ovine
Piclate
Altele
Alte piei de bovine, simplu tãbãcite cu crom,
în stare umedã (wet blue)
Piei de bovine, simplu tãbãcite cu crom, în stare
umedã (wet blue)
Piei depilate de ovine, preparate, altele decât cele
de la poziþia nr. 41.08 sau 41.09
Pretãbãcite vegetal
De metiºi de India, chiar supuse unor anumite tratamente, dar, evident, neutilizabile în aceastã
stare, pentru fabricarea unor obiecte din piele
Alte piei, nedespicate
Alte piei, despicate
Altfel pretãbãcite, nedespicate
Altfel pretãbãcite, despicate
Altele (tãbãcite sau retãbãcite, dar neprelucrate
ulterior, chiar despicate)
Nedespicate
Despicate
Cherestea din conifere
Lipite prin îmbinare dinþatã (digitalã), chiar geluite
sau ºlefuite
Geluite
ªlefuite
Scândurele destinate fabricãrii creioanelor
Lemn de o lungime de pânã la 125 cm ºi de o
grosime de cel puþin 12,5 mm
Cherestea de molid din specia ”Picea abies KarstÒ
sau brad argintat (Abies alba Mill)
Din pin din specia ”Pinus Sylvestris LÒ
Altele, inclusiv lungimile de la 125 cm pânã la
275 cm
Cherestea de fag
Lipite prin îmbinare dinþatã (digitalã), chiar geluite
sau ºlefuite
Geluite

m3

x)

m3
m3
m3
m3

x)
x)
x)
x)

m3

x)

m3
m3

x)
x)

m3

x)

m3
m3

x)
x)
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1

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

4407.92.50
4407.92.90
4407.99
4407.99.91
4407.99.99
4408.90.94
4408.90.98
4409.20.91
4415.10.10

42. ex. 4415.20.10
43. ex. 4415.20.90
44.
4702.00.00
47.03
45.
46.

4703.21.00
4703.29.00
ex. 51.01

47. ex. 5101.11.00
48. ex. 5101.19.00
49.
7412.20.00
50. ex. 7601.20.90
51.
52.

7801.10.00
7901.11.00

2

3

ªlefuite
Altele, inclusiv lamele ºi frize pentru parchet
Altele
Cherestea de plop
Altele (salcâm, mesteacãn, anin, salcie, tei etc.)
Furnire din fag sub 1 mm
Furnire din fag care sã depãºeascã 1 mm
Lamele ºi frize de parchet, prelucrate (de stejar)
Lãdiþe pentru fructe ºi legume (din conifere, fag ºi
diverse esenþe moi ºi tari)
Palete simple asamblate (altele decât cele interzise)
Europaleþi, boxpaleþi (alþii decât cei interziºi)
Pastã chimicã de lemn tratatã cu dizolvanþi
Pastã chimicã din lemn, tratatã cu sodã sau sulfat,
cu excepþia pastei tratate cu dizolvanþi
De conifere
Altele decât conifere (foioase)
Lânã necardatã, nepieptãnatã (nespãlatã)
Lânã tunsã nespãlatã
Altele, nespãlatã
Fitinguri de þevãrie (de exemplu: racorduri, coturi,
bucºe) din cupru
Din aliaje de cupru
Aliaje de aluminiu secundare de marcã, exceptând
AT0 ºi AT1
Plumb rafinat
Zinc, cu un conþinut de zinc de cel puþin 99,99%
din greutate

5
4

m3
m3

x)
x)

m3
m3
m3
m3
m3

x)
x)
x)
x)
x)

m3
m3
m3
tonã

x)
x)
x)
x)

tonã
tonã
tonã
tonã

x)
x)
x)
4.000xx)
în sem. II

tonã

100

tonã
tonã

10.000
4.000

tonã

8.000

NOTÃ:
xx) Nivelul contingentelor pentru aceste poziþii tarifare se va stabili dupã aprobarea de cãtre
Parlamentul României a legii privind volumul de masã lemnoasã ce se va recolta în anul 1996.
Licenþele care sã permitã exportul produselor respective în anul 1996 se vor elibera dupã
stabilirea nivelului acestor contingente, iar perioada de depunere a cererilor de licenþã va fi
comunicatã printr-un ordin al ministrului comerþului.
xx) Contingent cu valabilitate numai în semestrul II/1996.
Ñ Cu ”ex.Ò s-au marcat situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã, este contingentat
numai produsul sau grupa menþionatã.
ANEXA Nr. 2
NORME

privind condiþiile de eliberare a licenþelor de export pentru produsele contingentate în anul 1996 (anexa nr. 1)
a) Cererile de licenþã se depun la Ministerul Comerþului
Ñ Centrul Român de Comerþ Exterior Ñ pânã la data de
19 ianuarie 1996 inclusiv.
Fac excepþie:
Ñ contingentul de lânã tunsã nespãlatã care are valabilitate în semestrul II 1996, pentru care cererile de licenþã
se depun între 1Ð15 mai 1996 inclusiv;
Ñ contingentele de produse lemnoase pentru care cererile de licenþã se vor depune dupã stabilirea nivelului acestora, când va fi emis un ordin al ministrului comerþului
pentru aceste produse.
b) Centrul Român de Comerþ Exterior nu va înregistra,
returnând direct solicitanþilor, urmãtoarele cereri de licenþã:
Ñ la care obiectul de activitate al agentului economic,
declarat la Centrul Român de Comerþ Exterior, nu conþine
exportul cu produsul pentru care se solicitã licenþa;
Ñ la care datele declarate de agentul economic la
Centrul Român de Comerþ Exterior nu corespund cu cele
menþionate în cererea de licenþã.
c) Contingentul total pe fiecare produs se repartizeazã
astfel:

Ñ 80% pentru agenþii economici care au realizat export
la marfa respectivã, respectând reglementãrile în vigoare;
Ñ 20% pentru agenþii economici nou-veniþi pe piaþã la
aceastã marfã.
d) Fiecare agent economic poate primi iniþial licenþe de
export pentru cantitãþi ce vor reprezenta maximum 15% din
cotele de 80% ºi, respectiv, 20%, cu luarea în considerare
a urmãtoarelor criterii:
Ñ gradul de solicitare a contingentului;
Ñ asigurarea unor cantitãþi transportabile;
Ñ condiþii asiguratorii de încasare a contravalorii exportului (platã în avans, acreditiv documentar, irevocabil, domiciliat la o bancã autorizatã din România);
Ñ termenul de încasare a contravalorii exportului (pentru mãrfurile contingentate nu se acceptã plata la termen);
Ñ export de marfã din producþie proprie;
Ñ gradul de valorificare a mãrfurilor la export.
În cazul agenþilor economici care au mai exportat anterior marfa respectivã, se vor avea în vedere ºi performanþele anterioare, pe baza: licenþelor de export (exemplar
pentru vamã), declaraþiilor vamale de export ºi declaraþiilor
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de încasare valutarã, pe care solicitantul are obligaþia sã le
anexeze, în fotocopie lizibilã, la noua cerere de licenþã, cu
un opis, menþionând ”total licenþiatÒ ºi ”total realizatÒ. Agenþii
economici care nu anexeazã documentele sus-menþionate
vor fi analizaþi pe baza datelor statistice existente la data
depunerii cererilor de licenþã, în sistemul statistic de comerþ
exterior.
e) Comisia de atribuire a contingentelor, pentru a evita
blocarea utilizãrii acestora, în funcþie de gradul de solicitare
a contingentelor ºi de specificul mãrfurilor poate hotãrî:
Ñ atribuirea cantitãþilor pentru care nu se vor înregistra
solicitãri de licenþe din partea agenþilor economici nouveniþi, celor cu performanþe anterioare;
Ñ atribuirea cantitãþilor pentru care nu se vor înregistra
solicitãri de licenþe din partea agenþilor economici cu performanþe anterioare, celor nou-veniþi;
Ñ produsele pentru care cantitãþile disponibile vor fi
alocate de cãtre comisie;
Ñ produsele pentru care alocarea se va face de cãtre
Direcþia de licenþe ºi politicã vamalã, pe mãsura depunerii
cererilor de licenþe;
Ñ eliberarea unor noi licenþe de export, în cursul anului
1996, peste cantitãþile primite iniþial, în limita eventualelor
cantitãþi rãmase disponibile, dacã agentul economic prezintã
dovada, prin declaraþii vamale de export ºi declaraþii de
încasare valutarã, a livrãrii efective a cantitãþilor aprobate
iniþial;
Ñ modificarea procentului ºi a cotei de repartizare a
contingentului.
f) Urmãtoarele cereri de licenþã de export pentru mãrfuri
contingentate vor fi supuse avizãrii prealabile:
Denumirea produsului

Ministerul

Ñ toate produsele
Ñ Ministerul Agriculturii
agricole
ºi Alimentaþiei
Ñ plumb rafinat
Ñ Ministerul Industriilor
Ñ zinc, cu un conþinut
Ñ Ministerul Industriilor
de zinc de cel puþin
99,99% din greutate
g) Agenþii economici care au primit licenþe de export ºi
care, din diferite motive, nu vor realiza, parþial sau integral,
exportul, au obligaþia sã solicite Ministerului Comerþului, cel
mai târziu cu 20 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate, reducerea, respectiv anularea acestor licenþe.
h) Direcþia de licenþe ºi politicã vamalã poate aproba, la
cererea scrisã ºi justificatã a agenþilor economici, urmãtoarele modificãri la licenþele eliberate:
Ñ partenerul extern;
Ñ furnizorul;
Ñ þara cumpãrãtoare;

Ñ þara plãtitoare;
Ñ þara de destinaþie;
Ñ condiþia de livrare;
Ñ marca aliajului.
Nivelurile de preþ vor fi cele corespunzãtoare pentru
exportul în noua þarã de destinaþie solicitatã.
k) Agenþii economici au obligaþia sã comunice, la
Ministerul Comerþului, în maximum 15 zile de la realizarea
integralã a cantitãþilor înscrise în licenþele de export aprobate în anul 1996 pentru mãrfuri contingentate, cantitãþile
realizate, anexând fotocopii lizibile ale declaraþiilor vamale
de export, ale declaraþiilor de încasare valutarã ºi ale licenþelor de export (exemplar pentru vamã), aferente.
l) Pentru cantitãþile rãmase disponibile dupã alocarea iniþialã a contingentelor sau ca urmare a reducerii sau anulãrii
cantitãþilor din licenþele eliberate, se vor elibera licenþe de
export agenþilor economici nou-veniþi pe piaþã, celor cu realizãri în anul anterior ºi celor care au realizat minimum
65% din cantitãþile înscrise în licenþele primite iniþial în
cadrul contingentului stabilit pentru anul 1996 la mãrfurile
respective, pe baza criteriilor cuprinse la lit. d).
Cantitãþile rãmase disponibile ºi termenele de depunere
a cererilor de licenþã se vor comunica agenþilor economici
prin afiºare la sediul Ministerului Comerþului.
m) Numãrul licenþei de export se va menþiona obligatoriu în declaraþiile vamale de export, precum ºi în declaraþiile de încasare valutarã.
n) Comisia de atribuire a contingentelor va analiza cererile de licenþe primite pânã la 19 ianuarie 1996, urmând sã
comunice, prin afiºare la sediul Ministerului Comerþului,
cantitãþile aprobate pentru fiecare agent economic care a
îndeplinit condiþiile de eliberare a licenþelor.
o) Licenþele eliberate vor avea ca termen de valabilitate,
de regulã, 4 luni de la data eliberãrii, dar nu mai mult de
6 luni.
p) Contingentul de lânã tunsã nespãlatã are valabilitate
numai în semestrul II/1996. În semestrul I/1996 aceastã
marfã este neadmisã, temporar, la export.
q) Licenþa de export eliberatã unui agent economic
poate fi utilizatã numai de cãtre titularul licenþei, fiind
netransmisibilã altui agent economic.
r) Exemplarul trei din setul de cereri de licenþã, respinse,
nu va fi returnat agentului economic.
s) Cantitãþile ºi normele privind condiþiile de eliberare a
licenþelor de export pentru contingentul de produse din
lemn vor face obiectul unui ordin separat al ministrului
comerþului, dupã promulgarea legii privind aprobarea volumului maxim de masã lemnoasã ce se va recolta în anul
1996 ºi aprobarea de cãtre Guvern a acestui contingent.
ANEXA Nr. 3

COMPONENÞA

Comisiei de atribuire a contingentelor la export
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Director general
Director general
Director
Director adjunct
Director
Director adjunct
Director
Director
Director
Responsabil marfã
Responsabil marfã

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Direcþia generalã pentru strategie ºi politicã comercialã
Direcþia generalã de integrare ºi relaþii multilaterale
Direcþia de licenþe ºi politicã vamalã
Direcþia de licenþe ºi politicã vamalã
Direcþia de supraveghere a concurenþei
Direcþia de supraveghere a concurenþei
Direcþia juridicã, contencios
Direcþia valutarã
Controlul ministrului
Direcþia de licenþe ºi politicã vamalã
Direcþia de supraveghere a concurenþei

NOTÃ:
În lipsa titularului comisiei, acesta va fi reprezentat de înlocuitori desemnaþi de cãtre acesta.
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ANEXA Nr. 4

LISTA

produselor al cãror export este condiþionat de returnarea anticipatã a contravalorii stimulentelor
acordate producãtorilor în anul 1996
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

1.

2503.10.00

Sulf brut ºi sulf nerafinat

2.

2503.90.00

Alt sulf

3.

2603.00.00

Minereuri ºi concentrate de cupru

4.

2607.00.00

Minereuri ºi concentrate de plumb

5.

2608.00.00

Minereuri ºi concentrate de zinc

6.

2612.10.10

Minereuri de uraniu ºi pehblendã, cu un conþinut de uraniu mai mare de
5% din greutate

7.

2612.10.90

Alte minereuri ºi concentrate de uraniu

8.

2616.90.00

Alte minereuri ºi concentrate de metale preþioase

9.

2701.11.10

Antracit cu un conþinut de materii volatile ce nu depãºesc 10%

10.

2701.11.90

Alt antracit

11.

2701.12.10

Huilã de cocs

12.

2701.12.90

Alte huile bituminoase

13.

2701.19.00

Alte huile

14.

2701.20.00

Brichete ºi combustibili solizi în forme similare, obþinuþi din huile

15.

2702.10.00

Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat

16.

2702.20.00

Lignit aglomerat

17.

2802.00.00

Sulf sublimat, precipitat sau coloidal

NOTÃ:
Eliberarea licenþelor se face numai în baza certificãrii, de cãtre Ministerul Industriilor, a
restituirii anticipate la buget a contravalorii stimulentelor acordate producãtorilor.

ANEXA Nr. 5
LISTA

produselor pentru care eliberarea licenþelor de export este condiþionatã de obþinerea prealabilã
a avizului Bãncii Naþionale a României în anul 1996
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

1.

2603.00.00

Minereuri ºi concentrate de cupru

2.

2607.00.00

Minereuri ºi concentrate de plumb

3.

2608.00.00

Minereuri ºi concentrate de zinc

4.

2616.90.00

Alte minereuri ºi concentrate de metale preþioase
Cenuºi ºi reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fierului sau
a oþelului):

5.

2620.11.00

care conþin, în principal, zinc, mate pentru galvanizare

6.

2620.19.00

care conþin, în principal, zinc, altele

7.

2621.00.00

Alte zgure ºi cenuºi, inclusiv cenuºi de vareh, care conþin metale preþioase
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ANEXA Nr. 6
LISTA

mãrfurilor neadmise temporar la export în anul 1996
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

1.

0307.60.00

Melci, alþii decât melcii de mare

2.

0604.91.21

Pomi de Crãciun din brazi nordici ºi brazi nobili

3.

0604.91.29

Pomi de Crãciun, altele

4.

0604.91.41

Ramuri de conifere de brazi nordici ºi brazi nobili

5.

0604.91.49

Ramuri de conifere, altele

12.06.91.49

Seminþe de floarea-soarelui pentru consum

6.

1206.00.91

În coajã; în coji cu dungi albe sau gri

7.

1206.00.99

Altele

2515.10.99

Marmurã ºi travertin

8.

2515.11.00

Brute sau degroºate

9.

ex. 2515.12.20

Cu grosime care sã depãºeascã 2 cm, dar care sã nu depãºeascã 4 cm

10.

2515.12.50

Cu o grosime care sã depãºeascã 4 cm, dar care sã nu depãºeascã
25 cm

11.

2515.12.90

Altele
Cenuºi ºi reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fierului sau
oþelului):

12.

2620.20.00

care conþin, în principal, plumb

13.

2620.30.00

care conþin, în principal, cupru

14.

2709.00.10

Uleiuri petroliere ºi uleiuri obþinute din minerale bituminoase (þiþei), brute
Ñ condensat de gaz natural

15.

2709.00.90

Uleiuri petroliere ºi uleiuri obþinute din minerale bituminoase (þiþei), brute
Ñ altele

16.

2710.00.71

Pãcurã destinatã a fi supusã unui tratament specific

17.

2710.00.72

Pãcurã destinatã a fi supusã unei transformãri chimice printr-un tratament,
altul decât cele definite pentru subpoziþia 2710.00.71
Pãcurã destinatã altor utilizãri:

18.

2710.00.74

Pãcurã cu un conþinut de sulf care sã nu depãºeascã 1% din greutate

19.

2710.00.76

Pãcurã cu un conþinut de sulf care sã depãºeascã în greutate 1%, dar sã
nu depãºeascã 2%

20.

2710.00.77

Pãcurã cu un conþinut de sulf care sã depãºeascã în greutate 2%, dar sã
nu depãºeascã 2,8%

21.

2710.00.78

22.

2711.12.11

Pãcurã cu un conþinut de sulf care sã depãºeascã în greutate 2,8%
Propan lichefiat cu o puritate de cel puþin 99%, destinat utilizãrii drept carburant sau combustibil

23.

2711.12.19

Propan lichefiat cu o puritate de cel puþin 99%, destinat altor utilizãri

24.

2711.12.91

Alte concentraþii de propan lichid destinate a fi supuse unui tratament
specific

25.

2711.12.93

Alte concentraþii de propan lichid destinate a fi supuse unei transformãri
chimice printr-un tratament, altul decât cele definite la poziþia 2711.12.91

26.

2711.12.94

27.

2711.12.96

Propan lichid destinat altor utilizãri, de puritate mai mare de 90%, dar mai
micã de 99%
Amestecuri de propan lichid ºi de butan lichid, conþinând peste 50%, dar
nu mai mult de 70%, propan
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

28.

2711.12.98

Alte concetraþii de propan lichid

29.

2711.13.10

Butan lichefiat destinat a fi supus unui tratament specific

30.

2711.13.30

Butan lichefiat destinat a fi supus unei transformãri chimice printr-un tratament, altul decât cele definite la poziþia 2711.13.10

31.

2711.13.91

Butan lichefiat destinat altor utilizãri, de o puritate mai mare de 90%, dar
mai micã de 95%

32.

2711.13.93

Amestecuri de butan lichefiat ºi de propan lichefiat, conþinând peste 50%,
dar nu mai mult de 65%, butan

33.

2711.13.98

Alte concentraþii de butan lichefiat

34.

3002.10.91

Hemoglobinã, globulinã din sânge ºi seroglobulinã

35.

3002.90.10

Sânge uman

36.

3002.90.30

Sânge animal preparat în vederea utilizãrii terapeutice, profilactice sau de
diagnostic

37.

3002.90.50

Culturi de microorganisme

38.

3002.90.90

Alte produse similare (cu excepþia placentei

umane ºi a sângelui retro-

placentar)
ex. 41.0100.99

Piei brute de bovine sau cabaline (proaspete, sãrate, uscate, cenuºerite,
piclate sau altfel conservate, dar netãbãcite, nepergamentate sau altfel
preparate), chiar depilate sau despicate (ºpãltuite)

39.

4101.10.10

Proaspete sau sãrate, umede

40.

4101.10.90

Altele

41.

4101.21.00

Întregi

42.

4101.22.00

Crupoane ºi semicrupoane

43.

4101.29.00

Altele

44.

4101.30.10

Uscate sau sãrate, uscate

45.

4101.30.90

Altele

46.

ex. 4103.90.00
41.0400.99

Altele (piei brute porcine, inclusiv pecari)
Piei depilate de bovine sau de cabaline, preparate, altele decât cele de la
poziþia 41.08 sau 41.09

47.

4104.10.10

De vaci de India (Kips), întregi sau chiar fãrã cap ºi picioare, de o greutate unitarã netã de cel mult 4,5 kg, simplu tãbãcite cu substanþe vegetale, chiar supuse unor anumite tratamente, dar evident neutilizabile în
aceastã stare pentru fabricarea unor obiecte din piele

48.

4104.10.91

Simplu tãbãcite

49.

4104.10.99

Altele

50.

4104.22.90

Altele

51.

4104.29.00

Altele

41.0700.99

Piei depilate ale altor animale ºi piei de animale fãrã pãr, preparate, altele
decât cele de la poziþia nr. 41.08 sau 41.09

52.

4107.10.10

De porcine simplu tãbãcite

53.

4107.10.90

De porcine Ñ altele

54.

4401.10.00

Lemn de foc sub formã de trunchiuri, buºteni, ramuri, vreascuri sau forme

55.

4401.21.00

Lemn sub formã de plãci sau particule de conifere

56.

4401.22.00

Altele decât conifere

57.

4401.30.10

Rumeguº

similare
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

58.

4401.30.90

59.

4403.10.10

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

4403.10.91
4403.10.99
4403.20.00
4403.91.00
4403.92.00
4403.99.10
4403.99.80
44.0400.99

67.
68.
69.
70.
71.

4404.10.00
4404.20.00
ex. 4405.00.00
4406.10.00
4406.90.00
44.0700.99

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

4407.91.10
ex. 4407.91.31
ex. 4407.91.39
ex. 4407.91.50
4407.91.90
4407.99.93
ex. 4407.99.99
44.0800.99

79.

ex. 4408.90.94

80.

ex. 4408.90.98
44.0900.99

81.
82.
83.
84.
85.

ex. 4409.20.99
ex. 4412.99.90
ex. 4415.10.10
ex. 4415.20.10
ex. 4415.20.90

Altele Ñ deºeuri ºi resturi de lemn, chiar aglomerate sub formã de buºteni, brichete, pelete sau sub forme similare
Stâlpi de conifere (trataþi cu vopsea, creozot sau alþi agenþi de conservare) de o lungime nu mai micã de 6 m, dar nici mai mare de 18 m, cu
circumferinþa bazei de peste 45 cm, dar nu mai mult de 90 cm, injectaþi
sau altfel impregnaþi într-un anumit grad
De conifere
Altele
Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau cioplit, de conifere
De stejar
De fag
De plop
Altele
Lemn despicat; prãjini despicate; stâlpi, þãruºi ºi pari de lemn, ascuþiþi,
neascuþiþi, netãiaþi longitudinal; beþe cioplite sau rotunjite sumar, dar
netorsionate, necurbate, nici altfel prelucrate, pentru bastoane; umbrele,
mânere de scule sau similare; atele, lame, benzi de lemn ºi produse
similare
De conifere
Altele decât de conifere
Lânã de lemn
Traverse de lemn pentru cãi ferate sau similare, neimpregnate
Alte traverse de cale feratã sau similare
Lemn tãiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, ºlefuit
sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care depãºeºte 6 mm
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite, din stejar
Lamele ºi frize pentru parchet din stejar, neasamblate
Altele, din stejar
ªlefuite, din stejar
Altele
De nuc
Altele (paltin, cireº, ulm, frasin)
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 nu depãºeºte 6 mm
Altele care sã nu depãºeascã 1 mm, din stejar, cireº, paltin, ulm, frasin,
nuc
Altele care sã depãºeascã 1 mm, din stejar, cireº, paltin, ulm, frasin, nuc
Lemn (inclusiv lamele ºi frize de parchet neasamblate) fasonat (sub
formã de pene de uluc, fãlþuit, nutuit, rindeluit, cantuit, fasonat sau similare), chiar geluite, ºlefuite sau lipite prin îmbinare dinþatã
Altele (nuc, paltin, cireº, frasin, ulm)
Placaje furniruite cu stejar, nuc, paltin, frasin, ulm, cireº
Lãzi, lãdiþe, coºuri, bidoane (stejar, paltin, cireº, ulm, frasin, nuc)
Palete simple din stejar, paltin, cireº, ulm, frasin, nuc
Altele (europaleþi, boxpaleþi din stejar, paltin, cireº, ulm, frasin, nuc)

86.

ex. 4416.00.10

Lemn pentru doage, chiar tãiat pe cele
lucrat altfel, din stejar

douã feþe principale, dar nepre-
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

87. ex. 4416.00.90

Altele, din stejar

88.

4418.40.00

Cofraje pentru betoane

89.

4418.90.00

Altele (pãrþi de ºarpantã pentru construcþii, cãpriori, bile, manele)

4701.00.00

Pastã mecanicã din lemn

90.

4701.00.10

Pastã termomecanicã din lemn

91.

4701.00.90

Altele

47.0300.99

Pastã chimicã de lemn, tratatã cu sodã sau sulfat, cu excepþia pastei tratate cu dizolvanþi

92.

4703.11.00

De conifere

93.

4703.19.00

Altele decât de conifere

47.0400.99

Pastã chimicã de lemn, tratatã cu sulfit, cu excepþia pastei tratate cu
dizolvanþi

94.

4704.11.00

De conifere Ð nealbitã

95.

4704.19.00

Altele decât de conifere Ð nealbitã

96.

4704.21.00

De conifere Ð semialbitã ºi albitã

97.

4704.29.00

Altele decât conifere Ð semialbitã ºi

98.

4705.00.00

Pastã semichimicã de lemn

99.

7112.10.00

Deºeuri de aur, chiar placate sau suflate cu aur, dar exclusiv cenuºile de

albitã

aurãrie sau argintãrie care conþin alte metale preþioase
100.

7112.20.00

Deºeuri de platinã, chiar placate sau suflate cu platinã, dar exclusiv cenuºile de aurãrie sau argintãrie care conþin alte metale preþioase

101.

7112.90.00

Alte deºeuri cu conþinut de metale preþioase

72.0400.99

Deºeuri ºi resturi din fontã, fier sau oþel (inclusiv fier vechi), deºeuri lingotiere din fier sau oþel

102.

7204.10.00

Deºeuri ºi resturi din fontã

103.

7204.21.00

Deºeuri ºi fier vechi din oþeluri inoxidabile

104.

7204.29.00

Deºeuri ºi fier vechi din alte oþeluri aliate

105.

7204.30.00

Deºeuri ºi fier vechi din fier sau oþel cositorit
Alte deºeuri ºi resturi de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, piliturã ºi
deºeuri de ºtanþare sau decupare, chiar sub

formã de baloturi

106.

7204.41.10

Deºeuri de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, rumeguº, piliturã

107.

7204.41.91

Deºeuri de ºtanþare sau decupare, sub formã de baloturi

108.

7204.41.99

Alte deºeuri de ºtanþare sau decupare
Alte deºeuri

109.

7204.49.10

Fragmentate

110.

7204.49.30

Sub formã de baloturi

111.

7204.49.91

Nesortate, neclasate

112.

7204.49.99

Altele (deºeuri ºi resturi)
Deºeuri lingotiere

113.

7204.50.10

Din oþeluri aliate

114.

7204.50.90

Altele (deºeuri lingotiere)

7206.00.99

Fier ºi oþeluri nealiate în lingouri sau în alte forme primare

115.

7206.10.00

Lingouri

116.

7206.90.00

Altele (forme primare)

72.0700.99

Semifabricate din fier sau oþeluri nealiate cu un conþinut de carbon de
mai puþin de 0,25% din greutate

11
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

Cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã ºi a cãror lãþime
este mai micã decât dublul grosimii
Laminate sau obþinute prin turnare continuã
117.

7207.11.11

Din oþel pentru automate
Altele

118.

7207.11.14

De o grosime care sã nu depãºeascã 130 mm

119.

7207.11.16

De o grosime care sã depãºeascã 130 mm
Altele, cu secþiunea transversalã dreptunghiularã

120.

7207.12.10

Laminate sau obþinute prin turnare continuã
Alte semifabricate din oþeluri nealiate laminate sau turnate continuu
(rotunde, poligonale)

121.

7207.19.11

Din oþel pentru automate

122.

7207.19.14

Obþinute prin turnare continuã

123.

7207.19.16

Altele

124.

7207.19.31

Eboºe pentru profiluri laminate sau obþinute prin turnare continuã

125.

7207.19.90

Altele (semifabricate)
Cu un conþinut de carbon de minimum 0,25% din greutate
Cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã a cãror lãþime este
mai micã decât dublul grosimii
Laminate sau obþinute prin turnare continuã

126.

7207.20.11

Din oþel pentru automate
Altele, cu un conþinut în greutate:

127.

7207.20.15

Ð de 0,25% sau peste, dar mai mic de 0,6% de carbon

128.

7207.20.17

Ð de minimum 0,6% carbon
Altele cu secþiunea transversalã dreptunghiularã:

129.

7207.20.32

Laminate sau obþinute prin turnare continuã
Cu secþiunea transversalã circularã sau poligonalã
Laminate sau obþinute prin turnare continuã

130.

7207.20.51

131.

7207.20.55

Din oþel pentru automate
Altele
Ð cu un conþinut de carbon de minimum 0,25%, dar mai mic de 0,6% din
greutate

132.

7207.20.57

Ð cu un conþinut de carbon de minimum 0,6% din greutate
Eboºe pentru profiluri:

133.

7207.20.71

Laminate sau obþinute prin turnare continuã

134.

7224.10.00

Lingouri ºi alte forme primare din oþeluri aliate
Altele (forme primare):
Cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã:
Ð laminate la cald sau obþinute prin

turnare continuã:

Ð a cãror lãþime este mai micã decât dublul grosimii
135.

7224.90.01

136. ex. 7224.90.05

Din oþeluri rapide:
Ð cu un conþinut de carbon de 0,7% sau mai puþin de 0,5% sau peste,
dar pânã la 1,2% inclusiv de mangan ºi de 0,6% sau peste, dar pânã
în 2,3% inclusiv de siliciu, din greutate, cu un conþinut de bor de
0,0008% sau peste din greutate

137.

7224.90.08

Ð Altele (semifabricate)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 305
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

138.

7224.90.15

139.

7224.90.31

140.

7224.90.39

141.
142.
143
144.
145.
146.

7224.90.91
7224.90.99
7302.10.90
7401.10.00
7401.20.00
7402.00.00

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

7403.11.00
7403.12.00
7403.13.00
7403.19.00
7403.21.00
7403.22.00
7403.23.00

154.

7403.29.00

155.

7404.00.10

156.
157.
158.
159.

7404.00.91
7404.00.99
7405.00.00
74.1200.99
7412.10.00

160.
161.

7419.91.00
7419.99.00

162.
7503.00.10
163.
7503.00.90
164. ex. 7601.20.90

165.

7602.00.11

166.
167.
168.
169.

7602.00.19
7602.00.90
7801.91.00
7801.99.10

170.
7801.99.91
171. ex. 7801.99.99
172.

7802.00.10

Denumirea produsului

Altele (laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã)
Altele
Ð Laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã:
Ð cu un conþinut de carbon de 0,9% sau peste, dar pânã la 1,15%
inclusiv, din greutate, ºi un conþinut de crom de 0,5% sau peste, dar
pânã în 2% inclusiv, din greutate, ºi eventual un conþinut de
molibden de maximum 0,5% din greutate
Altele (cu secþiunea circularã)
Forjate
Cu secþiunea transversalã circularã sau poligonalã
Altele (semifabricate)
ªine uzate
Matã de cupru
Cupru cementat (precipitat de cupru)
Cupru de convertizor, anozi de cupru pentru rafinare electroliticã
Cupru electrolitic ºi aliaje de cupru sub formã brutã
Cupru electrolitic, catozi ºi secþiuni de catozi
Bare semifabricate pentru sârmã de cupru (Wire-bars)
Lingouri
Alt cupru electrolitic
Aliaje pe bazã de cupru-zinc (alamã)
Aliaje pe bazã de cupru-staniu (bronz)
Aliaje pe bazã de cupru-nichel (cupronichel) sau aliaje pe bazã de cuprunichel-zinc (alpaca)
Alte aliaje de cupru
Deºeuri ºi resturi de cupru
Din cupru electrolitic
Din aliaje de cupru
Pe bazã de cupru-zinc (alamã)
Altele (deºeuri ºi resturi aliaje de cupru)
Aliaje de bazã din cupru
Fitinguri de þevãrie (de exemplu: racorduri, coturi, bucºe) din cupru
Din cupru electrolitic
Alte articole din cupru
Turnate, presate, ºtanþate sau forjate, dar neprelucrate altfel
Altele
Deºeuri ºi resturi de nichel
Din nichel nealiat (tehnic)
Din aliaje de nichel
Aliaje de aluminiu secundare, inclusiv AT0 ºi AT1
Deºeuri ºi resturi de aluminiu
Deºeuri:
Deºeuri de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, piliturã; deºeuri de foi ºi
de benzi subþiri, colorate, acoperite sau lipite între ele, cu o grosime ce
nu depãºeºte 0,2 mm (fãrã suport)
Altele (inclusiv rebuturile de fabricaþie)
Resturi de aluminiu
Plumb conþinând stibiu, ca alt element predominant în greutate
Plumb pentru rafinare conþinând 0,02% sau mai mult din greutate argint
(lingouri de plumb)
Aliaje de plumb
Altele (plumb conþinând alte elemente predominante în greutate)
Deºeuri ºi resturi de plumb
De la acumulatoare
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

173.

7802.00.90

174.

7901.12.10

175.

7901.12.30

176.

7901.12.90

177.
178.

7902.00.00
8002.00.00

Denumirea produsului

Altele (deºeuri ºi resturi de plumb)
Zinc nealiat conþinând în greutate mai puþin de 99,99% zinc:
cu un conþinut de zinc de cel puþin 99,95%, dar mai puþin de 99,99% din
greutate
cu un conþinut de zinc de cel puþin 98,5%, dar mai puþin de 99,95% din
greutate
cu un conþinut de zinc de cel puþin 97,5%, dar mai puþin de 98,5% din
greutate
Deºeuri ºi resturi de zinc
Deºeuri ºi resturi de cositor (staniu)

NOTÃ:
Cu ”ex.Ò s-au marcat situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã, este neadmis temporar
la export numai produsul sau grupa de produse menþionate.

ANEXA Nr. 7
LISTA

produselor siderurgice pentru care s-au instituit licenþe automate, cu scop statistic
7201.10.11

7208.22.10

7208.42.10

7209.24.10

7201.10.19

7208.22.91

7208.42.30

7209.24.91

7201.10.30

7208.22.95

7208.42.51

7209.24.99

7201.10.90

7208.22.98

7208.42.59

7209.31.00

7201.20.00

7208.23.10

7208.42.91

7209.32.10

7201.30.10

7208.23.91

7208.42.99

7209.32.90

7201.30.90

7208.23.95

7208.43.10

7209.33.10

7201.40.00

7208.23.98

7208.43.91

7209.33.90

7202.11.20

7208.24.10

7208.43.99

7209.34.10

7202.11.80

7208.24.91

7208.44.10

7209.34.90

7202.99.11

7208.24.99

7208.44.90

7209.41.00

7203.90.00

7208.31.00

7208.45.10

7209.42.10

7208.11.00

7208.32.10

7209.45.90

7209.42.90

7208.12.10

7208.32.30

7208.90.10

7209.43.10

7208.12.91

7208.32.51

7209.11.00

7209.43.90

7208.12.95

7208.32.59

7209.12.10

7209.44.10

7208.12.98

7208.32.91

7209.12.90

7209.44.90

7208.13.10

7208.32.99

7209.13.10

7209.90.10

7208.13.91

7208.33.10

7209.13.90

7210.11.10

7208.13.95

7208.33.91

7209.14.10

7210.12.11

7208.13.98

7209.33.99

7209.14.90

7210.12.19

7208.14.10

7208.34.10

7209.21.00

7210.20.10

7208.14.91

7208.34.90

7209.22.10

7210.31.10

7208.14.99

7208.35.10

7209.22.90

7210.39.10

7208.21.10

7208.35.90

7209.23.10

7210.41.10

7208.21.90

7208.41.00

7209.23.90

7210.49.10
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7210.50.10

7213.49.00

7219.13.90

7225.10.91

7210.60.11

7213.50.10

7219.14.10

7225.10.99

7210.60.19

7213.50.90

7219.14.90

7225.20.20

7210.70.31

7214.20.00

7219.21.11

7225.30.00

7210.70.39

7214.30.00

7219.21.19

7225.40.10

7210.90.31

7214.40.10

7219.21.90

7225.40.30

7210.90.33

7214.40.31

7219.22.10

7225.40.50

7210.90.35

7214.40.39

7219.22.90

7225.40.70

7210.90.39

7214.40.90

7219.23.10

7225.40.90

7211.11.00

7214.50.10

7219.23.90

7225.50.10

7211.12.10

7214.50.31

7219.24.10

7225.50.90

7211.12.90

7214.50.39

7219.24.90

7225.90.10

7211.19.10

7214.50.90

7219.31.10

7226.10.10

7211.19.91

7214.60.00

7219.31.90

7226.10.30

7211.19.99

7215.90.10

7219.32.10

7226.20.20

7211.21.00

7216.10.00

7219.32.90

7226.91.10

7211.22.10

7216.21.00

7219.33.10

7226.91.90

7211.22.90

7216.22.00

7219.33.90

7226.92.10

7211.29.10

7216.31.11

7219.34.10

7226.99.20

7211.29.91

7216.31.19

7219.34.90

7227.10.00

7211.29.99

7216.31.91

7219.35.10

7227.20.00

7211.30.10

7216.31.99

7219.35.90

7227.90.10

7211.41.10

7216.32.11

7219.90.11

7227.90.30

7211.41.91

7216.32.19

7219.90.19

7227.90.50

7211.49.10

7216.32.91

7220.11.00

7227.90.70

7211.90.11

7216.32.99

7220.12.00

7228.10.10

7212.10.10

7216.33.10

7220.20.10

7228.10.30

7212.10.91

7216.33.90

7220.90.11

7228.20.11

7212.21.11

7216.40.10

7220.90.31

7228.20.19

7212.29.11

7216.40.90

7221.00.10

7228.20.30

7212.30.11

7216.50.10

7221.00.90

7228.30.20

7212.40.10

7216.50.91

7222.10.11

7228.30.40

7212.40.91

7216.50.99

7222.10.19

7228.30.61

7212.50.31

7216.90.10

7222.10.21

7228.30.69

7212.50.51

7218.90.11

7222.10.29

7228.30.70

7212.60.11

7218.90.13

7222.10.31

7228.30.89

7212.60.91

7218.90.15

7222.10.39

7228.60.10

7213.10.00

7218.90.19

7222.10.81

7228.70.10

7213.20.00

7218.90.50

7222.10.89

7228.70.31

7213.31.10

7219.11.10

7222.30.10

7228.80.10

7213.31.90

7219.11.90

7222.40.11

7228.80.90

7213.39.10

7219.12.10

7222.40.19

7213.39.90

7219.12.90

7222.40.30

7213.41.00

7219.13.10

7225.10.10
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ANEXA Nr. 8
LISTA

produselor pentru care eliberarea licenþelor de export este condiþionatã de obþinerea prealabilã
a avizului Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, în anul 1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Triclorfluormetan
Diclordifluormetan
Triclortrifluoretan
Diclortetrafluoretan
Clorpentafluoretan
Bromtrifluormetan
Dibromtetrafluoretan
Bromclordifluormetan
Clortrifluormetan
Pentaclorfluormetan
Tetraclordifluoretan
Heptaclorfluorpropan
Hexaclordifluorpropan
Pentaclortrifluorpropan
Tetraclortetrafluorpropan
Triclorpentafluorpropan
Diclorhexafluorpropan
Clorheptafluorpropan
Tetraclorurã de carbon
1,1,1 Ð tricloretan (metilcloroform)
Hidrofluorcarburi
Hidrobromfluorocarburi
Amestecuri de CFC ºi alþi CFC
Amestecuri de haloni ºi 38039096
Amestecuri de 29031400 ºi 29031910

2903.40.10
2903.40.20
2903.40.30
2903.40.40
2903.40.50
2903.40.70
2903.40.80
2903.40.91
2903.40.21
2903.40.22
2903.40.23
2903.40.51
2903.40.52
2903.40.53
2903.40.54
2903.40.55
2903.40.56
2903.40.57
2903.14.00
2903.19.10
2903.40.69
2903.40.98
3823.90.96
3923.90.97
3823.90.98

ANEXA Nr. 9
LISTA

produselor din metale neferoase supuse licenþierii automate, cu scop statistic
Nr.

Poziþia

crt.

tarifarã

1.
2.
3.

7407.10.00
7407.21.10
7408.11.00

4.
5.
6.
7.
8.

7415.32.10
7415.32.90
7415.39.00
7616.90.91
7616.90.99

Denumirea produsului

Bare din cupru electrolitic
Bare din alamã
Sârmã din cupru electrolitic, cu cea mai mare dimensiune a secþiunii transversale de peste 6 mm
ªuruburi ºi bolþuri din cupru, chiar cu piuliþele lor
Alte ºuruburi, bolþuri ºi piuliþe din cupru
Altele
Alte articole din aluminiu, turnate sau presate
Altele
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