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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind regimul de export ºi import al mãrfurilor în anul 1997
În baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licenþelor de export ºi import al României,
ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.145/1996 privind modificarea denumirii ºi clasificãrii mãrfurilor ºi a notelor de secþiuni ºi
capitole în Tariful vamal de import al României, precum ºi taxele vamale aplicate temporar la unele produse din import,
ale Ordinului ministrului comerþului nr. 6/1996 cu privire la regimul licenþelor de export ºi import, precum ºi a scrisorilor
Ministerului Industriilor nr. 194.665 din 12 noiembrie 1996, nr. 194.856 din 6 decembrie 1996 ºi nr. 194.857 din
6 decembrie 1996, Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei nr. 73.298 din 11 noiembrie 1996, Ministerului Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului nr. 14.150 din 17 decembrie 1996, Ministerului Sãnãtãþii nr. D.B./5.764 din 22 noiembrie 1996,
Bãncii Naþionale a României nr. V/2/3.741, 3.692 din 9 noiembrie 1996 ºi Direcþiei generale a vãmilor nr. 27.115 din
12 noiembrie 1996,
ministrul industriei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Exportul mãrfurilor prezentate în acest ordin
Art. 4. Ñ În vederea analizãrii cererilor de licenþã pentru
exportul de mãrfuri contingentate în anul 1997 ºi a alose efectueazã pe bazã de licenþe de export eliberate de
cãrii
contingentelor, se constituie Comisia de atribuire a
Ministerul Industriei ºi Comerþului.
contingentelor,
a cãrei componenþã este prevãzutã în
Art. 2. Ñ Mãrfurile contingentate la export în anul 1997
anexa nr. 3.
ºi nivelul acestor contingente sunt prevãzute în anexa
Art. 5. Ñ Mãrfurile al cãror export este condiþionat de
nr. 1.
returnarea anticipatã la bugetul de stat a contravalorii stiArt. 3. Ñ Atribuirea contingentelor ºi eliberarea licenþelor mulentelor acordate producãtorilor sunt prevãzute în anexa
de export pentru mãrfurile cuprinse în anexa nr. 1 se vor nr. 4.
face în conformitate cu normele privind condiþiile de elibeArt. 6. Ñ Produsele cu conþinut de metale preþioase,
rare a licenþelor de
prevãzute
în anexa nr. 2. PdfCompressor.
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din Legea nr. 31/1996, metalele preþioase, pietrele preþioase ºi obiectele confecþionate din acestea, a cãror scoatere din þarã este permisã potrivit legii, precum ºi cele
prevãzute în anexa nr. 5 pot fi exportate pe bazã de
licenþã de export eliberatã de Ministerul Industriei ºi
Comerþului, cu avizul prealabil al Bãncii Naþionale a
României.
Art. 7. Ñ Mãrfurile neadmise temporar la export în anul
1997 sunt prevãzute în anexa nr. 6.
Art. 8. Ñ Exportul de produse siderurgice menþionate
în anexa nr. 7 este supus licenþierii automate, cu scop
statistic.
Art. 9. Ñ Exportul produselor menþionate în anexa nr. 8
este permis pe bazã de licenþe automate, cu scop statistic,
eliberate de Ministerul Industriei ºi Comerþului, cu avizul
prealabil al Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului.
Art. 10. Ñ Exportul produselor menþionate în anexa
nr. 9 este permis pe bazã de licenþe automate, cu scop
statistic, eliberate de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
Art. 11. Ñ Exportul speciilor de plante ºi animale în
stare vie, din flora ºi fauna sãlbaticã, sau 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 Industriei ºi Comerþului, cu
avizul prealabil al Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, din care sã rezulte cã au fost respectate ºi
îndeplinite prevederile privind autoritatea ºtiinþificã ºi a organului de gestiune pentru exportul acestor produse din
Legea nr. 69/1994.
Art. 12. Ñ Disponibilitãþile de export la grâu pentru consum, fãinã ºi tãrâþe de grâu, pâine, porumb pentru consum, orz, orzoaicã, ºroturi de floarea-soarelui ºi ºroturi de
soia se stabilesc prin hotãrâri ale Guvernului.
Art. 13. Ñ Operaþiunile de export în cadrul acordurilor
de cliring, barter ºi cooperare se realizeazã pe bazã de
licenþe de export eliberate de Ministerul Industriei ºi
Comerþului, cu avizul Ministerului Finanþelor, cu respectarea
Ordonanþei Guvernului nr. 59/1994, aprobatã prin Legea
nr. 127/1994.
Operaþiunile de export pe credit peste 90 de zile se
realizeazã pe bazã de licenþe de export eliberate de
Ministerul Industriei ºi Comerþului, cu respectarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 18/1994, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 12/1995, cu modificãrile ulterioare.
Operaþiunile de export în contul datoriilor externe se
realizeazã pe bazã de licenþe de export eliberate de
Ministerul Industriei ºi Comerþului, cu respectarea Hotãrârii
Guvernului nr. 362/1994.
Art. 14. Ñ Se pot exporta în afara cantitãþilor contingentate ºi nu sunt supuse neadmiterii temporare la export
urmãtoarele categorii de produse:

Licenþa de export de metale preþioase ºi pietre preþioase, precum ºi de obiecte confecþionate din acestea, rezultate din operaþiuni de processing sau lohn în România, se
poate acorda pentru o cantitate globalã, având termen de
valabilitate, de regulã, 6 luni de la data eliberãrii acesteia,
cu avizul prealabil al Bãncii Naþionale a României.
Exportul efectiv, în cadrul licenþei de export pentru o
cantitate globalã, se poate realiza numai pe bazã de centralizatoare de export avizate de Banca Naþionalã a
României, pânã la epuizarea acesteia ºi în limita cantitãþilor
importate temporar pe bazã de declaraþii vamale de import
temporar.
În termen de 30 de zile de la epuizarea cantitãþii globale menþionate în licenþa de export sau de la data expirãrii termenului de valabilitate a acesteia, agentul economic
are obligaþia sã comunice, în scris, Ministerului Industriei
ºi Comerþului ºi Bãncii Naþionale a României, stadiul realizãrii licenþei de export, anexând în fotocopie lizibilã: declaraþiile vamale de import temporar ºi cele de export definitiv,
precum ºi licenþa de export (exemplarul pentru vamã);
b) mãrfuri contingentate destinate organizãrii de ºantier
ºi/sau lucrãrilor de construcþii-montaj în strãinãtate, cu avizul Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului;
c) mãrfuri contingentate destinate aprovizionãrii personalului român al ºantierelor societãþilor comerciale româneºti
în strãinãtate;
d) mãrfuri destinate aprovizionãrii navelor ºi aeronavelor
strãine în teritoriul vamal al României;
e) mostrele din produse lemnoase contingentate pentru
testãri ºi verificãri, care nu depãºesc un metru cub, se pot
exporta, în afara cantitãþilor contingentate, pe bazã de
licenþã eliberatã de Ministerul Industriei ºi Comerþului;
f) mãrfuri trimise temporar în strãinãtate pentru operaþiuni de processing sau lohn, cu avizul tehnic al Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului sau al Bãncii Naþionale a României ºi
condiþionat de returnarea în þarã a produselor rezultate.
Agenþii economici au obligaþia sã comunice, în scris, în
maximum 30 de zile de la realizarea importului definitiv al
produselor rezultate, Ministerului Industriei ºi 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.
În cazul exportului temporar în vederea prelucrãrii de
piei brute, se poate aproba iniþial o cantitate transportabilã.
Dupã încheierea operaþiunii precedente de prelucrare, agenþii economici pot solicita aprobarea unui nou lot de piei
brute în vederea prelucrãrii în strãinãtate.
În cazul în care, din procesul de prelucrare în strãinãtate, rezultã mãrfuri contingentate, Ministerul Industriei ºi
Comerþului poate aproba exportul mãrfii rezultate, fãrã returnarea mãrfii în România, pe bazã de licenþã de export, în
limita contingentului disponibil la momentul respectiv, cu
avizul Direcþiei generale a vãmilor ºi cu întocmirea declaraþiei de încasare valutarã.
În cazul operaþiunilor de export temporar în vederea
prelucrãrii în strãinãtate a mãrfurilor, numãrul licenþei de
export se va menþiona obligatoriu atât pe declaraþia vamalã
de export, cât ºi pe declaraþia vamalã de import definitiv.
Agenþilor economici care nu au lichidat o operaþiune de
prelucrare în strãinãtate în termenul stabilit în licenþa de
export li se va ridica dreptul de a primi licenþe de export ºi
de import pentru asemenea operaþiuni, în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 764/1991.

I. Pe bazã de licenþã de export eliberatã de cãtre
Ministerul Industriei ºi Comerþului:
a) rezultate din operaþiuni de processing sau lohn în
România.
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 (D.V.O.T. Ñ regimul operaþiunii 52.00) sau în regim de draw-back (regimul
operaþiunii 41.00);
Ñ confirmarea scrisã a agentului economic care a realizat prelucrarea, din care sã rezulte cã din materialele
importate s-au obþinut cantitãþile de produse pentru care se
solicitã licenþã de export;
II. Fãrã licenþã de export:
Ñ avizul, dupã caz, al Ministerului Agriculturii ºi
Ñ mãrfuri contingentate utilizate ca ambalaj pentru alte
Alimentaþiei, al Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
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Art. 15. Ñ Modificarea regimului de export al unor mãrfuri poate fi realizatã numai prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului.
Art. 16. Ñ Operaþiunile de import cu finanþare din credite externe, acordate de guverne sau organisme financiare
internaþionale, operaþiunile de import în cadrul acordurilor
de cliring, barter ºi cooperare, precum ºi operaþiunile de
import în cadrul creanþelor externe se realizeazã pe bazã
de licenþe de import eliberate de Ministerul Industriei ºi
Comerþului, cu avizul Ministerului Finanþelor.
Art. 17. Ñ Regimul de import al deºeurilor ºi reziduurilor de orice naturã, precum ºi al altor mãrfuri periculoase
pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediul înconjurãtor
este reglementat prin hotãrârile Guvernului nr. 340/1992,
nr. 437/1992 ºi nr. 145/1995.
Conform acestor hotãrâri ale Guvernului, Ministerul
Industriei ºi Comerþului elibereazã licenþe de import pentru:
a) categoriile de deºeuri valorificabile, admise la import,
prevãzute în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 340/1992, modificatã ºi completatã prin hotãrârile
Guvernului nr. 437/1992 ºi nr. 145/1995, pe baza acordului
prealabil al Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului ºi al Ministerului Sãnãtãþii, precum ºi a certificatului de abilitare emis de Ministerul Industriei ºi Comerþului;
b) categoriile de produse periculoase pentru sãnãtatea
populaþiei ºi pentru mediul înconjurãtor de la poziþiile: 15,
17, 18, 21, 22 ºi 26 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 340/1992, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 437/1992, pe baza acordului Ministerului
Sãnãtãþii sau al Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, precum ºi a certificatului de abilitare emis de ministerul de
resort.
Deºeurile ºi reziduurile de orice naturã Ñ cu excepþia
celor admise de prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 340/1992,
modificatã ºi completatã prin hotãrârile Guvernului
nr. 437/1992 ºi nr. 145/1995, sunt interzise la import.
Art. 18. Ñ Importul de þiþei ºi produse petroliere, precum ºi exportul de produse petroliere, prevãzute în anexa
nr. 10, sunt supuse licenþierii automate, cu scop statistic,
pentru evidenþierea originii ºi destinaþiilor produselor din
import ºi a provenienþei mãrfurilor în cazul exporturilor.
Art. 19. Ñ Toate operaþiunile de import-export cu substanþe chimice prevãzute în anexa nr. 11 sunt supuse
licenþierii automate, în vederea prevenirii deturnãrii acestor
substanþe de la scopul lor licit. Eliberarea licenþelor de
import sau de export este condiþionatã de avizarea acestora de cãtre Direcþia antidrog, arme, explozivi din cadrul
Inspectoratului General al Poliþiei.
Art. 20. Ñ Exportul ºi importul de produse strategice
supuse controlului destinaþiei finale, conform prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992, cu modificãrile ulterioare,
ale Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994, aprobatã prin Legea
nr. 93/1994, ºi ale Legii nr. 31/1996, se realizeazã pe bazã
de licenþe de export ºi de import eliberate de cãtre
Ministerul Industriei ºi Comerþului pe baza aprobãrii operaþiunilor respective de cãtre Agenþia Naþionalã de Control al
Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice.
Cererile de licenþã pentru exportul sau importul de produse strategice supuse controlului destinaþiei finale, conform
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992, cu modificãrile
ulterioare, ale Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994, aprobatã
prin Legea nr. 93/1994, ºi ale Legii nr. 31/1996 se depun
la Agenþia Naþionalã de Control al Exporturilor Strategice ºi
al Interzicerii Armelor Chimice.
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Art. 21. Ñ Exportul sau importul de arme de vânãtoare
ºi de tir sportiv, de muniþii pentru aceste tipuri de arme ºi
de materiale explozive folosite în economie, altele decât
cele considerate produse strategice ºi supuse controlului
conform prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994,
aprobatã prin Legea nr. 93/1994, ºi ale Hotãrârii Guvernului
nr. 594/1992, cu modificãrile ulterioare, se realizeazã numai
pe baza licenþelor eliberate de Ministerul Industriei ºi
Comerþului, cu avizul prealabil al Inspectoratului General al
Poliþiei sau al inspectoratului de poliþie din judeþul în a
cãrui razã teritorialã îºi are sediul solicitantul operaþiunii
respective.
Art. 22. Ñ Exportul sau importul de materiale radioactive ºi instalaþii nucleare prevãzute în anexa nr. 12, altele
decât cele considerate produse strategice ºi supuse controlului destinaþiei finale conform prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 31/1994, aprobatã prin Legea nr. 93/1994,
ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992, cu modificãrile
ulterioare, se efectueazã numai în baza licenþelor eliberate
de Ministerul Industriei ºi Comerþului, cu autorizarea prealabilã, conform prevederilor Legii nr. 61/1974, datã de cãtre
Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare din
cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Art. 23. Ñ Operaþiunile legate de import-export,
încheiate la nivel de agent economic în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 276/1995, modificatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 969/1996, se realizeazã pe
bazã de licenþe eliberate, în prealabil, de cãtre Ministerul
Industriei ºi 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 Industriei ºi Comerþului, cu
respectarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 263/1992.
Art. 24. Ñ Numãrul licenþei de export sau de import se
va menþiona în mod obligatoriu de cãtre declarant pe
declaraþia vamalã de export, respectiv pe declaraþia vamalã
de import, dupã caz.
Art. 25. Ñ Agenþii economici care desfãºoarã operaþiuni
de comerþ exterior, indiferent de forma de proprietate ºi de
modul de organizare, sunt obligaþi sã respecte regimul de
eliberare a licenþelor de export ºi de import ºi prevederile
cuprinse în aceste licenþe eliberate, în condiþiile reglementãrilor în vigoare, de cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului
(Hotãrârea Guvernului nr. 764/1991 privind unele mãsuri în
legãturã cu respectarea regimului licenþelor de export ºi
import).
Art. 26. Ñ Agenþii economici vor urmãri stabilirea în
contractele încheiate cu partenerii externi a unor preþuri de
export care sã corespundã nivelului preþurilor practicate pe
piaþa internaþionalã în cadrul operaþiunilor comerciale normale.
Art. 27. Ñ Anexele nr. 1Ñ12 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 28. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data de
1 ianuarie 1997 ºi se aduce la cunoºtinþã Ministerului
Finanþelor, Direcþiei generale a vãmilor, Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, Ministerului de
Interne, Inspectoratului General al Poliþiei, Bãncii Naþionale
a României ºi Agenþiei Naþionale de Control al Exporturilor
Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice, precum ºi operatorilor economici, prin mass-media, afiºare la sediul
Ministerului Industriei ºi Comerþului ºi publicarea în
Monitorul Oficial al României.

Ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Bucureºti, 23 decembrie 1996.
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ANEXA Nr. 1
LISTA

mãrfurilor contingentate la export în anul 1997
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

1.

0307.60.00

2.
3.
4.

10.01
1001.90.91
1001.90.99
Ex. 1003.00.90

5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.05
1005.10
1005.10.11
1005.10.13
1005.10.15
1005.10.19
1005.10.90
1005.90.00

11.
12.
13.
14.

Ex. 1008.90.90
1101.00.11
1101.00.15
1206.00.10

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Compression

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

Melci, alþii decât melcii de mare

t

*)

Grâu ºi meslin
Grâu comun ºi meslin pentru sãmânþã
Altele (grâu pentru consum)
Orz

t
t
t

8.500
**)
**)

Porumb
Pentru sãmânþã (Hibrid)
Hibrizi dubli ºi hibrizi încruciºaþi
Hibrizi încruciºaþi de trei ori
Hibrizi simpli
Altele
Altele
Altele (porumb pentru consum)

t
t
t
t
t
t

450
4.000
6.300
50
300
500.000 ***)
în semestrul I
**)
**)
**)

Orzoaicã
t
Fãinã de grâu dur
t
Fãinã de grâu comun ºi alac
t
Seminþe de floarea-soarelui destinate însãmânþãrilor
t
1.800
1512.11.91
Ulei brut din seminþe de floarea-soarelui (pentru
fabricarea produselor pentru alimentaþia umanã)
t
100.000
1905.90.30
Pâine, la care nu s-au adãugat: miere, ouã,
brânzã sau fructe ºi care are un conþinut de
zahãr ºi grãsimi în materia uscatã, care sã nu
depãºeascã 5% din greutate pentru fiecare
t
**)
2302.30.10
Tãrâþe de grâu
t
**)
2304.00.00
ªroturi de soia
t
**)
2306.30.00
ªroturi din seminþe de floarea-soarelui
t
**)
2620.30.00
Cenuºi ºi reziduuri (altele decât cele rezultate
de la fabricarea fierului ºi oþelului) care conþin
t
3.000
în principal cupru
în semestrul II
41.01
Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete,
sãrate, uscate, cenuºerite, piclate sau altfel
conservate, dar netãbãcite, nepergamentate
sau altfel preparate), chiar depilate sau despicate
(ºpãltuite)
t
2.500
4101.10.10
Proaspete sau sãrate umede
4101.10.90
Altele
4101.21.00
Întregi
4101.22.00
Crupoane ºi semicrupoane
4101.29.00
Altele
4101.30.10
Uscate sau sãrate uscate
4101.30.90
Altele
41.02
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
t
1.530
decât cele expuse prin nota 1 c) de la prezentul
capitol
buc.
450.000
4102.10.10
De miel
4102.10.90
De alte ovine
4102.21.00
Piclate
4102.29.00
Altele
4103.90.00
Altele (piei brute porcine, inclusiv pecari
t
700
4104.10.30
Alte piei de bovine,
t
1.100
simplu tãbãcite cu crom,
m2
200.000
stare umedã (wet PdfCompressor.
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

34.

4104.22.10
41.05

35.

4105.12.10

36.

4105.19.10

37.
38.

Ex. 4403.99.10
Ex. 4403.99.99
4407.10

39.

4407.10.10

40.

4407.10.31

41.
42.
43.
44.

4407.10.39
4407.10.50
4407.10.71
4407.10.79

45.

4407.10.91

46.
47.

4407.10.93
4407.10.99

48.

4407.92
4407.92.10

49.
50.
51.

4407.92.30
4407.92.50
4407.92.90

52.

4407.99
Ex. 4409.20.91

53.
54.

4418.40.00
4703.21.00
Ex. 51.01

55.
56.

Ex. 5101.11.00
Ex. 5101.19.00
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Denumirea produsului

U.M.

Piei de bovine, simplu
tãbãcite cu crom, în
stare umedã (wet blue)
Piei depilate de ovine, preparate, altele decât
cele de la poz. nr. 41.08 sau 41.09, pretãbãcite
vegetal
Altfel pretãbãcite, nedespicate
Altele (tãbãcite sau retãbãcite, dar neprelucrate
ulterior, chiar despicate)
Nedespicate
Cherestea, inclusiv elemente semifabricate
Lemn de plop (lemn de celulozã)
Altele (lemn de salcie, anin pentru celulozã)

t
m2

1.635
300.000

t
buc

564
315.000

Cherestea din rãºinoase,
inclusiv elemente semifabricate
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau
ºlefuite
Geluite:
De molid din specia Picea
Abies Karst sau de brad argintat (Abies Alba Mill)
Altele
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 de brad argintat (Abies Alba Mill)
Din pin din specia Pinus Sylvestris L
Altele
Cherestea de fag
Lipite prin îmbinare dinþatã chiar geluite sau
ºlefuite
Geluite
ªlefuite
Altele
Altele
Lamele ºi frize de parchet din stejar (prelucrate,
neasamblate)
Cofraje pentru betoane
Pastã chimicã din lemn (celulozã semialbitã sau
albitã de conifere)
Lânã necardatã nepieptãnatã (nespãlatã)

Cantitatea

m3
m3

****)
8.000****)
2.000****)

m3

650.000****)

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

250.000****)

m3
m3
m3
m3

m3
m2

2.000 ****)
10.000 ****)

t
t

1.000 ****)
4.000
în semestrul II

t

250.000 *****)

t
t

1.000
3.000

t

200

Lânã tunsã nespãlatã
Altele, nespãlatã

72.04

Deºeuri ºi resturi din fontã, fier sau oþel
(inclusiv fier vechi); deºeuri lingotiere din fier
sau oþel
57.
7204.41.91
Deºeuri de ºtanþare sau decupare, sub formã
de baloturi
58. Ex. 7204.49.10
Fier vechi provenit din dezmembrãri nave, utilaje
navale, locomotive ºi vagoane
59.
7204.49.30
Altele sub formã de baloturi
60.
7403.21.00
Aliaje pe bazã de cupru-zinc (alamã)
61.
7403.22.00
Aliaje pe bazã de cupru-staniu (bronz)
Fitinguri de þevãrie (de exemplu: racorduri, coturi,
bucºe) din cupru
62.
7412.20.00
Din aliaje de cupru
Ex.
Aliaje de aluminiu secundare de marcã,
AT0 ºi AT1:
Compression by CVISION exceptând
Technologies’
PdfCompressor. For

t
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Nr.
crt.

63.
64.
65.
66.
67.

Poziþia
tarifarã

Ex. 7601.20.91
Ex. 7601.20.99
7801.10.00
7801.99.91
7901.11.00

Denumirea produsului

U.M.

Sub formã de lingouri
Altele
Plumb rafinat
Aliaje de plumb
Zinc, cu un conþinut de zinc de cel puþin 99,99%
din greutate

Cantitatea

t
t

5.000
1.000

t

10.000

*****) Nivelul ºi normele de atribuire a acestui contingent vor face obiectul unui ordin al ministrului industriei ºi
comerþului, în momentul primirii propunerilor concrete de la Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului în acest sens.
*****) Disponibilitãþile de export la aceste produse se vor stabili prin hotãrâre a Guvernului.
*****) Contingent cu valabilitate pânã la 30 iunie 1997, conform Hotãrârii Guvernului nr. 1.284/1996 ºi Ordinului
ministrului comerþului nr. 77/1996.
*****) Normele privind criteriile ºi condiþiile de alocare a cotelor de export ºi a licenþelor de export pentru produse
lemnoase contingentate în anul 1997, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 1.282/1996, fac obiectul Ordinului ministrului comerþului nr. 81/1996.
*****) Normele pentru eliberarea licenþelor vor fi stabilite prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului.
”Ex.Ò
Cu ”Ex.Ò s-au marcat situaþiile unde, 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 1997
(anexa nr. 1)
a) Cererile de licenþã de export se depun la registratura de încasare valutarã Ñ în fotocopii lizibile Ñ ºi confirmãrii
Ministerului Industriei ºi Comerþului, în plic închis, în termen bãncii privind încasarea contravalorii mãrfii Ñ în original Ñ,
de 15 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului ordin pe care solicitantul are obligaþia sã le anexeze la cererea
de licenþã de export, cu un opis, menþionând totalul licenîn Monitorul Oficial al României.
þiat ºi totalul realizat.
Fac excepþie:
Agenþii economici care au realizat exportul în anul 1996
Ñ contingentele de lânã tunsã, nespãlatã ºi cenuºi ºi
reziduuri care conþin în principal cupru, care au valabilitate sau ianuarie 1997, în cadrul contingentelor pe 1996, ºi
în semestrul II 1997, pentru care cererile de licenþã de au termen de încasare în prima parte a anului 1997,
încadrându-se în prevederile Ordonanþei Guvernului
export se depun între 1Ð15 mai 1997 inclusiv;
nr.
18/1994, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 12/1995,
Ñ contingentele de produse lemnoase, fier vechi ºi
cu
modificãrile
ulterioare, dupã afiºarea cantitãþilor alocate,
unele produse agricole, pentru care cererile de licenþã se
urmeazã sã prezinte confirmarea bãncii, în original, privind
vor depune în conformitate cu prevederile ordinelor minisîncasarea contravalorii exportului respectiv, în vederea elitrului industriei ºi comerþului de reglementare a acestora. berãrii licenþei de export, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãb) Contingentul total pe fiecare produs se repartizeazã toare de la încasarea contravalorii exportului.
astfel:
d) Urmãtoarele cereri de licenþã de export pentru mãrÑ 75% în prima etapã;
furi contingentate vor fi supuse avizãrii prealabile:
Ñ 25% în etapa a doua, pentru care agenþii economici
fac dovada realizãrii a minimum 80% din cantitãþile alocate
Denumirea produsului
Ministerul
în cadrul primei etape, prin declaraþii vamale de export,
declaraþii de încasare valutarã ºi confirmarea bãncii privind Ñ Toate produsele agricole Ñ Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei
încasarea contravalorii exportului.
Ñ Ministerul Transporturilor
c) Fiecare agent economic poate primi iniþial licenþe de Ñ Fier vechi
export pentru cantitãþi ce vor reprezenta maximum 10% din
e) Comisia de atribuire a contingentelor va analiza cerecotele de 75%, cu luarea în considerare a urmãtoarelor cri- rile de licenþã de export primite, urmând sã comunice, prin
terii:
afiºare la sediul Ministerului Industriei ºi Comerþului, cantiÑ gradul de solicitare a contingentului;
tãþile aprobate pentru fiecare agent economic care a îndeÑ condiþii asiguratorii de încasare a contravalorii expor- plinit condiþiile de eliberare a licenþelor de export.
tului (plata în avans, acreditiv documentar, irevocabil, domif) Direcþia licenþe export-import poate aproba, la cererea
ciliat la o bancã autorizatã din România);
scrisã ºi justificatã a agenþilor economici, urmãtoarele modiÑ asigurarea unor cantitãþi transportabile.
ficãri la licenþele eliberate:
Pentru produsele la care gradul de solicitare a continÑ partenerul extern;
gentului este foarte redus, cantitãþile licenþiate se vor stabili
Ñ furnizorul;
cu luarea în considerare, în principal, a criteriului de asiÑ þara cumpãrãtoare;
Ñ þara plãtitoare;
gurare a unor cantitãþi transportabile.
Ñ þara de destinaþie;
În cazul agenþilor economici care au mai exportat anteÑ condiþia de livrare;
rior marfa respectivã, se vor avea în vedere ºi performanÑ marca aliajului pentru metale neferoase;
þele anterioare, pe baza: licenþelor de export (exemplar
pentru vamã), declaraþiilor
vamale de
export ºi declaraþiilor
Ñ banca exportatorului.
Compression
by CVISION
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Nivelurile de preþ vor fi cele corespunzãtoare pentru
exportul în noua þarã de destinaþie solicitatã.
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 Industriei ºi
Comerþului, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, reducerea, respectiv anularea
acestor licenþe, prezentând licenþa de export în original
pentru actualizare.
h) Agenþii economici au obligaþia sã comunice
Ministerului Industriei ºi Comerþului, în maximum 15 zile de
la efectuarea exportului, dar nu mai târziu de 20 de zile
de la expirarea termenului de valabilitate a licenþei de
export, realizarea parþialã sau integralã a cantitãþii alocate,
anexând în fotocopie lizibilã: declaraþia vamalã de export,
declaraþia de încasare valutarã, licenþa de export (exemplar
pentru vamã) aferentã.
Pentru evitarea blocãrii contingentelor, agenþilor economici care nu vor comunica realizãrile sau nerealizãrile (anexând licenþa de export în original) pentru mãrfuri
contingentate, în maximum 20 de zile de la data expirãrii
termenului de valabilitate a licenþei de export, nu li se vor
mai aloca cote din contingentul respectiv.
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i) Pentru cantitãþile rãmase dupã alocarea iniþialã a contingentelor sau ca urmare a reducerii sau anulãrii cantitãþilor din licenþele eliberate, se vor elibera licenþe de export
agenþilor economici care au realizat minimum 80% din cantitãþile înscrise în licenþele de export primite iniþial în cadrul
contingentului stabilit pentru anul 1997 la mãrfurile respective, în ordinea depunerii cererilor de licenþã de export la
registratura Ministerului Industriei ºi Comerþului, pânã la
epuizarea contingentului disponibil, maximum 10% din disponibilul astfel constituit, dar nu mai mult decât cantitatea
primitã iniþial în cadrul cotei de 75%.
Cantitãþile rãmase disponibile se vor comunica trimestrial
agenþilor economici, prin afiºare la sediul Ministerului
Industriei ºi Comerþului.
j) Licenþele de export eliberate vor avea ca termen de
valabilitate, de regulã, 6 luni de la data eliberãrii, fãrã a
depãºi anul calendaristic pentru care au fost stabilite contingentele respective.
k) Licenþa de export eliberatã unui agent economic
poate fi utilizatã numai de titularul licenþei, fiind netransmisibilã altui agent economic.
l) Exemplarul trei din setul de cereri de licenþã de
export respinse nu va fi returnat agentului economic.
ANEXA Nr. 3

COMPONENÞA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comisiei de atribuire a contingentelor la export
Director general
Ñ Direcþia generalã de administrare politici comerciale
Director
Ñ Direcþia licenþe export-import
Director
Ñ Direcþia de supraveghere a concurenþei
Director
Ñ Direcþia juridicã, contencios
Director
Ñ Direcþia valutarã
Director
Ñ Controlul ministrului
Responsabil marfã
Ñ Direcþia licenþe export-import
Responsabil marfã
Ñ Direcþia de supraveghere a concurenþei.

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

produselor al cãror export este condiþionat de returnarea anticipatã
a contravalorii stimulentelor acordate producãtorilor în anul 1997
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2503.00.10
2503.00.90
2603.00.00
2606.00.00
2607.00.00
2608.00.00
2612.10.10

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Compression

2612.10.90
2616.90.00
2701.11.10
2701.11.90
2701.12.10
2701.12.90
2701.19.00
2701.20.00
2702.10.00
2702.20.00
2802.00.00
by
CVISION

Denumirea produsului

Sulf brut ºi sulf nerafinat
Alt sulf
Minereuri ºi concentrate de cupru
Minereuri ºi concentrate de aluminiu
Minereuri ºi concentrate de plumb
Minereuri ºi concentrate de zinc
Minereuri de uraniu ºi pehblendã, cu un conþinut de uraniu mai mare de
5% din greutate
Alte minereuri ºi concentrate de uraniu
Alte minereuri ºi concentrate de metale preþioase
Antracit cu un conþinut de materii volatile ce nu depãºesc 10%
Alt antracit
Huilã de cocs
Alte huile bituminoase
Alte huile
Brichete ºi combustibili solizi în forme similare obþinuþi din huile
Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat
Lignit aglomerat
Sulf
sublimat, precipitat
sau coloidal
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes

Only
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ANEXA Nr. 5
LISTA

produselor pentru care eliberarea licenþelor de export este condiþionatã
de obþinerea prealabilã a avizului Bãncii Naþionale a României, în anul 1997
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

1.
2.
3.
4.

2603.00.00
2607.00.00
2608.00.00
2616.90.00

5.
6.
7.
8.

2620.11.00
2620.19.00
2620.30.00
2621.00.00

Denumirea produsului

Minereuri ºi concentrate de cupru
Minereuri ºi concentrate de plumb
Minereuri ºi concentrate de zinc
Alte minereuri ºi concentrate de metale preþioase
Cenuºi ºi reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fierului sau
oþelului)
Care conþin, în principal, zinc, mate pentru galvanizare
Care conþin, în principal, zinc, altele
Care conþin, în principal, cupru
Alte zguri ºi cenuºi, inclusiv cenuºi de VAREH, care conþin metale preþioase

ANEXA Nr. 6
LISTA

mãrfurilor neadmise temporar la export în anul 1997
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Compression

Poziþia tarifarã

Denumirea produsului

0604.91.21
0604.91.29
0604.91.41
0604.91.49
12.06
1206.00.91
1206.00.99
25.15
2515.11.00
Ex. 2515.12.20
2515.12.50

Pomi de Crãciun din brazi nordici ºi brazi nobili
Pomi de Crãciun, altele
Ramuri de conifere de brazi nordici ºi brazi nobili
Ramuri de conifere, altele
Seminþe de floarea-soarelui pentru consum
În coajã; în coji cu dungi albe sau gri
Altele
Marmurã ºi travertin
Brute sau degroºate
Cu grosime care sã depãºeascã 2 cm, dar care sã nu depãºeascã 4 cm
Cu o grosime care sã depãºeascã 4 cm, dar care sã nu depãºeascã
25 cm
2515.12.90
Altele:
Cenuºi ºi reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fierului sau
oþelului)
2620.20.00
Care conþin în principal plumb
2709.00.10
Uleiuri petroliere ºi uleiuri obþinute din minerale bituminoase (þiþei), brute
Ñ Condensat de gaz natural
2709.00.90
Uleiuri petroliere ºi uleiuri obþinute din minerale bituminoase (þiþei), brute
Ñ Altele
2710.00.71
Pãcurã destinatã a fi supusã unui tratament specific
2710.00.72
Pãcurã destinatã a fi supusã unei transformãri chimice printr-un tratament
altul decât cel definit pentru subpoziþia 2710.00.71
Pãcurã destinatã altor utilizãri:
2710.00.74
Pãcurã cu un conþinut de sulf care sã nu depãºeascã 1% din greutate
2710.00.76
Pãcurã cu un conþinut de sulf care sã depãºeascã în greutate 1%, dar sã
nu depãºeascã 2%
2710.00.77
Pãcurã cu un conþinut de sulf care sã depãºeascã în greutate 2%, dar sã
nu depãºeascã 2,8%
2710.00.78
Pãcurã cu un conþinut de sulf care sã depãºeascã în greutate 2,8%
2711.12.11
Propan lichefiat, cu o puritate de cel puþin 99%, destinat utilizãrii drept
carburant sau combustibil
2711.12.19
Propan lichefiat, cu o puritate de cel puþin 99%, destinat altor utilizãri
2711.12.91
Alte concentraþii de propan lichid destinate a fi supuse unui tratament specific
2711.12.93
Alte concentraþii de propan lichid destinate a fi supuse unei transformãri
chimice printr-un tratament altul decât cel definit pentru poziþia
2711.12.91
2711.12.94
Propan lichid destinat altor utilizãri, de o puritate mai mare de 90%, dar
micã de 99% PdfCompressor. For Evaluation Purposes
by CVISION mai
Technologies’
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

25.
26.
27.

2711.12.97
2711.13.10
2711.13.30
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Denumirea produsului

Altele
Butan lichefiat destinat a fi supus unui tratament specific
Butan lichefiat destinat a fi supus unei transformãri chimice printr-un tratament altul decât cel definit pentru poziþia 2711.13.10
28.
2711.13.91
Butan lichefiat destinat altor utilizãri, de o puritate mai mare de 90%, dar
mai micã de 95%
29.
2711.13.97
Altele
30.
3002.10.91
Hemoglobinã, globulinã din sânge ºi seroglobulinã
31.
3002.90.10
Sânge uman
32.
3002.90.30
Sânge animal preparat în vederea utilizãrii terapeutice, profilactice sau de
diagnostic
33.
3002.90.50
Culturi de microorganisme
34.
3002.90.90
Alte produse similare (cu excepþia placentei umane ºi a sângelui retroplacentar)
35.
4401.10.00
Lemn de foc sub formã de trunchiuri, buºteni, ramuri, vreascuri sau forme
similare
36.
4401.21.00
Lemn sub formã de plãci sau particule de conifere
37.
4401.22.00
Altele decât conifere
38.
4401.30.90
Altele Ð deºeuri ºi resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formã de buºteni, brichete, pelete sau sub forme similare
39.
4403.10.10
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
40.
4403.10.90
Altele
4403.20
Altele, de conifere:
41.
4403.20.10
De molid din specia Picea Abies Karst sau de brad argintat (Abies Alba
Mill)
42.
4403.20.30
De pin din specia Pinus Sylvestris L
43.
4403.20.90
Altele
44.
4403.91.00
De stejar (Quercus spp)
45.
4403.92.00
De fag (Fagus spp)
46. Ex. 4403.99.10
De plop
47.
4403.99.20
De castan
48.
4403.99.30
De eucalipt
49.
4403.99.50
De mesteacãn
50. Ex. 4403.99.99
Altele
44.04
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
51.
4404.10.00
De conifere
52.
4404.20.00
Altele decât de conifere
53.
4406.10.00
Traverse de lemn pentru cãi ferate sau similare, neimpregnate
54.
4406.90.00
Alte traverse de cale feratã sau similare
44.07
Lemn tãiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, ºlefuit
sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care depãºeºte 6 mm
55.
4407.91.10
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite, din stejar
56.
4407.91.31
Lame ºi frize pentru parchet din stejar, neasamblate
57.
4407.91.39
Altele, din stejar
58.
4407.91.50
ªlefuite, din stejar
59.
4407.91.90
Altele:
60. Ex. 4407.99.10
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite, de nuc, de paltin,
cireº, ulm, frasin
Altele:
61. Ex. 4407.99.30
Geluite, de nuc, paltin, cireº, ulm, frasin
62. Ex. 4407.99.50
ªlefuite, de nuc, paltin, cireº, ulm, frasin
63.
4407.99.93
De nuc
64. Ex. 4407.99.98
Altele (paltin, cireº, ulm, frasin)
44.08
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
65.
4408.90.81
Altele care sã nu depãºeascã 1 mm, din stejar, cireº, paltin, ulm, frasin, nuc
66.
4408.90.98
Altele care sã depãºeascã 1 mm, din stejar, cireº, paltin, ulm, frasin, nuc
44.09
Lemn (inclusiv lamele ºi frize de parchet neasamblate) fasonat (sub
formã de pene de uluc, fãlþuit, nutuit, rindeluit, cantuit, fasonat sau simichiar geluite, ºlefuite
sau lipite prin îmbinare
dinþatã
Compression by CVISION lare),
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation
Purposes

Only
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Nr.
crt.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Poziþia tarifarã

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

Denumirea produsului

4409.20.91
4409.20.99
4412.99.10
4415.10.10
4415.20.20
4415.20.90
4416.00.10

Lamele ºi frize pentru parchet, prelucrate, din nuc, paltin, cireº, frasin, ulm
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)
Lemn pentru doage, chiar tãiat pe cele douã feþe principale, dar neprelucrat altfel, din stejar
74. Ex. 4416.00.90
Altele, din stejar
75. Ex. 4418.90.10
Altele, din lemn lamelar (pãrþi de ºarpantã pentru construcþii, cãpriori, bile,
manele)
76. Ex. 4418.90.90
Altele (pãrþi de ºarpantã pentru construcþii, cãpriori, bile, manele)
4701.00
Pastã mecanicã din lemn
77.
4701.00.90
Altele
47.03
Pastã chimicã de lemn, tratatã cu sodã sau sulfat, cu excepþia pastei tratate cu dizolvanþi
78.
4703.11.00
De conifere
47.04
Pastã chimicã de lemn, tratatã cu sulfit, cu excepþia pastei tratate cu
dizolvanþi
79.
4704.11.00
De conifere Ð nealbitã
80.
4704.21.00
De conifere Ð semialbitã ºi albitã
81.
4705.00.00
Pastã semichimicã de lemn
82.
7112.10.00
Deºeuri de aur, inclusiv metale placate sau sulfate cu aur, dar exclusiv
cenuºile de aurãrie sau argintãrie care conþin alte metale preþioase
83.
7112.20.00
Deºeuri de platinã, inclusiv metale placate sau suflate cu platinã, dar
exclusiv cenuºile de aurãrie sau argintãrie care conþin alte metale preþioase
84.
7112.90.00
Alte deºeuri cu conþinut de metale preþioase
72.04
Deºeuri ºi resturi din fontã, fier sau oþel (inclusiv fier vechi), deºeuri lingotiere din fier sau oþel
85.
7204.10.00
Deºeuri ºi resturi din fontã
7204.21
Deºeuri ºi fier vechi din oþeluri inoxidabile:
86.
7204.21.10
Cu un conþinut de nichel de 8% sau mai mult din greutate
87.
7204.21.90
Altele
88.
7204.29.00
Deºeuri ºi fier vechi din alte oþeluri aliate
89.
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
90.
7204.41.10
Deºeuri de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, rumeguº, piliturã
91.
7204.41.99
Alte deºeuri de ºtanþare sau decupare
Alte deºeuri
92.
7204.49.91
Nesortate, neclasate
93.
7204.49.99
Altele (deºeuri ºi resturi)
Deºeuri lingotiere
94.
7204.50.10
Din oþeluri aliate
95.
7204.50.90
Altele (deºeuri lingotiere)
72.06
Fier ºi oþeluri nealiate, în lingouri sau în alte forme primare
96.
7206.10.00
Lingouri
97.
7206.90.00
Altele (forme primare)
72.07
Semifabricate din fier sau oþeluri nealiate, cu un conþinut de carbon de
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
98.
7207.11.11
Din oþel, pentru automate
Altele:
99.
7207.11.14
De o grosime care sã nu depãºeascã 130 mm
100.
7207.11.16
De o grosime care sã depãºeascã 130 mm
Altele, cu secþiunea transversalã dreptunghiularã:
101.
7207.12.10
Laminate sau obþinute prin turnare continuã
Alte semifabricate din oþeluri nealiate, laminate sau turnate continuu
(rotunde, poligonale)
102.
7207.19.11
Din oþel, pentru automate
103.
7207.19.14
Obþinute prin turnare continuã
104. by 7207.19.16
Compression
CVISION Altele
Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

105.
106.

7207.19.31
7207.19.90
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Denumirea produsului

Eboºe pentru profile laminate sau obþinute prin turnare continuã
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
107.
7207.20.11
Din oþel, pentru automate
Altele, cu un conþinut în greutate:
108.
7207.20.15
Ñ de 0,25% sau peste, dar mai mic de 0,6%, de carbon
109.
7207.20.17
Ñ de minimum 0,6% carbon
Altele, cu secþiunea transversalã dreptunghiularã:
110.
7207.20.32
Laminate sau obþinute prin turnare continuã
Cu secþiunea transversalã circularã sau poligonalã
Laminate sau obþinute prin turnare continuã
111.
7207.20.51
Din oþel, pentru automate
Altele:
112.
7207.20.55
Ñ Cu un conþinut de carbon de minimum 0,25%, dar mai mic de 0,6%
din greutate
113.
7207.20.57
Ñ Cu un conþinut de carbon de minimum 0,6% din greutate
Eboºe pentru profile:
114.
7207.20.71
Laminate sau obþinute prin turnare continuã
115.
7224.10.00
Lingouri ºi alte forme primare din oþeluri aliate
Altele (forme primare):
Cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã:
Ñ laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã:
Ñ a cãror lãþime este mai micã decât dublul grosimii
116.
7224.90.01
Din oþeluri rapide
117. Ex. 7224.90.05
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 la
2,3% inclusiv de siliciu, din greutate: cu un conþinut de bor de 0,0008%
sau peste din greutate
118.
7224.90.08
Altele (semifabricate)
119.
7224.90.15
Altele (laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã)
Altele:
Ñ Laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã:
120.
7224.90.31
Ñ 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
121.
7224.90.39
Altele (cu secþiunea circularã)
122.
7302.10.90
ªine uzate
123.
7401.10.00
Matã de cupru
124.
7401.20.00
Cupru cementat (precipitat de cupru)
125.
7402.00.00
Cupru de convertizor, anozi de cupru pentru rafinare electroliticã
Cupru electrolitic ºi aliaje de cupru sub formã brutã
126.
7403.11.00
Cupru electrolitic, catozi ºi secþiuni de catozi
127.
7403.12.00
Bare semifabricate pentru sârmã de cupru (Wire-bars)
128.
7403.13.00
Lingouri
129.
7403.19.00
Alt cupru electrolitic
130.
7403.23.00
Aliaje pe bazã de cupru-nichel (cupronichel) sau aliaje pe bazã de cuprunichel-zinc (alpaca)
131.
7403.29.00
Alte aliaje de cupru
Deºeuri ºi resturi de cupru
132.
7404.00.10
Din cupru electrolitic
Din aliaje de cupru
133.
7404.00.91
Pe bazã de cupru-zinc (alamã)
134.
7404.00.99
Altele (deºeuri ºi resturi de aliaje de cupru)
135.
7405.00.00
Aliaje de bazã din cupru
136. Ex. 7407.10.00
Bare din cupru electrolitic (obþinute prin turnare)
137. Ex. 7407.21.00
Bare din alamã (obþinute prin turnare)
74.12
Fitinguri de þevãrie (de exemplu: racorduri, coturi, bucºe) din cupru
138.
7412.10.00
Din cupru electrolitic
Alte articole din cupru:
139. Ex. 7415.32.00
Alte ºuruburi, bolþuri ºi piuliþe din cupru obþinute prin turnare
140.
7419.91.00
Turnate, presate, ºtanþate sau forjate, dar neprelucrate altfel
141.
7419.99.00
Altele
de aluminiu secundare,
inclusiv AT0 ºi For
AT1: Evaluation Purposes
Compression by CVISION Aliaje
Technologies’
PdfCompressor.
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

142. Ex. 7601.20.91
143. Ex. 7601.20.99
144.

7602.00.11

145.
146.
147.
148.

7602.00.19
7602.00.90
7801.91.00
7801.99.10

149. Ex. 7801.99.99
150.
7802.00.00
151.

7901.12.10

152.

7901.12.30

153.

7901.12.90

154.
155.

7902.00.00
8002.00.00

Denumirea produsului

Sub formã de lingouri sau în stare lichidã, inclusiv AT0 ºi AT1
Altele, inclusiv AT0 ºi AT1
Deºeuri ºi resturi de aluminiu
Deºeuri:
Deºeuri de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, piliturã; deºeuri de foi
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)
Altele (plumb conþinând alte elemente predominante în greutate)
Deºeuri ºi resturi din 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 de export automate, cu scop statistic
7202.11.20
7202.11.80
7202.99.11
7203.90.00
7206.10.00
7206.90.00
7208.10.00
7208.25.00
7208.26.00
7208.27.00
7208.36.00
7208.37.10
7208.37.90
7208.38.10
7208.38.90
7208.39.10
7208.39.90
7208.40.10
7208.40.90
7208.51.10
7208.51.30
7208.51.50
7208.51.91
7208.51.99
7208.52.10
7208.52.91
7208.52.99
7208.53.10
7208.53.90
7208.54.10
7208.54.90
7208.90.10
7209.15.00
7209.16.10
7209.16.90
Compression

by

7209.17.10
7209.17.90
7209.18.10
7209.18.91
7209.18.99
7209.25.00
7209.26.10
7209.26.90
7209.27.10
7209.27.90
7209.28.10
7209.28.90
7209.90.10
7210.11.10
7210.12.11
7210.12.19
7210.20.10
7210.30.10
7210.41.10
7210.49.10
7210.50.10
7210.61.10
7210.69.10
7210.70.31
7210.70.39
7210.90.31
7210.90.33
7210.90.38
7211.13.00
7211.14.10
7211.14.90
7211.19.20
7211.19.90
7211.23.10
7211.23.51
CVISION

7211.29.20
7211.90.11
7212.10.10
7212.10.91
7212.20.11
7212.30.11
7212.40.10
7212.40.91
7212.50.31
7212.50.51
7212.60.11
7212.60.91
7213.10.00
7213.20.00
7213.91.10
7213.91.20
7213.91.41
7213.91.49
7213.91.70
7213.91.90
7213.99.10
7213.99.90
7214.20.00
7214.30.00
7214.91.10
7214.91.90
7214.99.10
7214.99.31
7214.99.39
7214.99.50
7214.99.61
7214.99.69
7214.99.80
7214.99.90
7215.90.10
Technologies’

7216.10.00
7216.21.10
7216.22.00
7216.31.11
7216.31.19
7216.31.91
7216.31.99
7216.32.11
7216.32.19
7216.32.91
7216.32.99
7216.33.10
7216.33.90
7216.40.10
7216.40.90
7216.50.10
7216.50.91
7216.50.99
7216.99.10
7219.11.00
7219.12.10
7219.12.90
7219.13.10
7219.13.90
7219.14.10
7219.14.90
7219.21.10
7219.21.90
7219.22.10
7219.22.90
7219.23.00
7219.24.00
7219.31.00
7219.32.10
7219.32.90
PdfCompressor.

7219.33.10
7219.33.90
7219.34.10
7219.34.90
7219.35.10
7219.35.90
7219.90.10
7220.11.00
7220.12.00
7220.20.10
7220.90.11
7220.90.31
7221.00.10
7221.00.90
7222.11.11
7222.11.19
7222.11.21
7222.11.29
7222.11.91
7222.11.99
7222.19.10
7222.19.90
7222.30.10
7222.40.10
7222.40.30
7225.11.00
7225.19.10
7225.19.90
7225.20.20
7225.30.00
7225.40.20
7225.40.50
7225.40.80
7225.50.00
For7225.91.10
Evaluation

7225.92.10
7225.99.10
7226.11.10
7226.19.10
7226.19.30
7226.20.20
7226.91.10
7226.91.90
7226.92.10
7226.93.20
7226.94.20
7226.99.20
7227.10.00
7227.20.00
7227.90.10
7227.90.50
7227.90.95
7228.10.10
7228.10.30
7228.20.11
7228.20.19
7228.20.30
7228.30.20
7228.30.41
7228.30.49
7228.30.61
7228.30.69
7228.30.70
7228.30.89
7228.60.10
7228.70.10
7228.70.31
7228.80.10
7228.80.90
7301.10.00Only
Purposes
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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 1997
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

1.
2.
3.

Ex. 0709.51.30
0709.51.50

4.
5.
6.

0710.80.61
0710.80.69
Ex. 0711.90.60

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ex. 0712.30.00
2903.14.00
2903.19.10
2903.30.33
2903.41.00
2903.42.00
2903.43.00
2903.44.10
2903.44.90
2903.45.10
2903.45.15
2903.45.20
2903.45.25
2903.45.30
2903.45.35
2903.45.40
2903.45.45
2903.45.50
2903.45.55
Ex. 2903.45.90
2903.46.10
2903.46.20
2903.46.90

30.
31.
32.

2903.49.10
2903.49.20
2903.49.90

33.

3824.71.00

34.
35.
36.
37.

3824.79.00
3824.90.64
3824.90.95
Ex. 8548.10.90

Denumirea produsului

Gãlbiori din flora spontanã, în stare proaspãtã sau refrigeratã
Mânãtãrci (hribi) din flora spontanã, în stare proaspãtã sau refrigeratã
Alte ciuperci din flora spontanã, altele decât cele de la poziþiile tarifare
0709.51.30, 0709.51.50, proaspete sau refrigerate
Ciuperci congelate:
Ñ De genul Agaricus
Ñ Altele
Ciuperci comestibile din flora spontanã, altele decât cele din specia Agaricus,
în saramurã
Ciuperci comestibile din flora spontanã, deshidratate
Tetraclorurã de carbon
1.1.1 - tricloretan (metilcloroform)
Brommetan (metil-bromidã)
Triclorfluormetan
Diclordifluormetan
Triclortrifluoretani
Diclortetrafluoretani
Clorpentafluoretan
Clortrifluormetan
Pentaclorfluoretan
Tetraclordifluoretani
Heptaclorfluorpropani
Hexaclordifluorpropani
Pentaclortrifluorpropani
Tetraclortetrafluorpropani
Triclorpentafluorpropani
Diclorhexafluorpropani
Clorheptafluorpropani
Altele (hidrofluorocarburi)
Bromclordifluormetan
Bromtrifluormetan
Dibromtetrafluoretani
Altele:
Halogenate, numai fluorurate ºi clorate:
Ñ Din metan, etan sau propan
Ñ Altele
Hidrobromfluorocarburi
Amestecuri ce conþin derivate perhalogenate de hidrocarburi aciclice,
compuse din cel puþin doi halogeni diferiþi:
Ñ Conþinând hidrocarburi aciclice perhalogenate, numai fluorurate
ºi clorate
Ñ Altele
Alte amestecuri de CFC ºi alþi CFC
Alte amestecuri de haloni ºi 3803.90.96
Alte amestecuri de 2903.14.00 ºi 2903.19.10

NOTÃ:
Cu ”Ex.Ò s-au marcat situaþiile unde, din întreaga poziþie tarifarã, este supus licenþierii autoCompression
by CVISION
mate numai
produsul sauTechnologies’
grupa menþionatã. PdfCompressor. For Evaluation Purposes
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ANEXA Nr. 9
LISTA

produselor supuse licenþierii automate, cu scop statistic
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

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

4401.30.10
4402.00.00
4407.99.91
4407.99.98
4408.90.81
4408.90.89
4415.10.10
4415.20.20
4415.20.90

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.

7224.90.91
7224.90.99
Ex. 7407.10.00
Ex. 7407.21.10
7407.29.00
7408.11.00

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

7411.10.11
7411.10.90
7411.21.10
7411.21.90
7411.22.00
7411.29.10
7411.29.90
Ex. 7415.32.00
7415.39.00

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

7503.00.10
7503.00.90
7601.20.10
7616.99.10
7616.99.90
8485.10.10
8485.90.80

Denumirea produsului

Rumeguº
Cãrbune de lemn (inclusiv cãrbune din coji ºi nuci), chiar aglomerat
Cherestea, inclusiv elemente semifabricate de plop
Altele (salcâm, mesteacãn, anin, salcie, tei etc.)
Furnire din fag sub 1 mm
Furnire din fag peste 1 mm
Lãzi, lãdiþe, coºuri, bidoane (din rãºinoase, fag ºi diverse esenþe tari)
Palete simple asamblate, altele decât cele interzise
Europaleþi, boxpaleþi (din rãºinoase, fag ºi diverse esenþe tari)
Forjate:
Ñ cu secþiunea transversalã circularã sau poligonalã
Ñ altele (semifabricate)
Bare din cupru electrolitic, obþinute prin laminare sau extrudare
Bare din alamã obþinute prin laminare sau extrudare
Altele, bare tubulare obþinute prin turnare
Sârmã din cupru electrolitic, cu cea mai mare dimensiune a secþiunii
transversale de peste 6 mm
Þevi ºi tuburi din cupru:
Ñ de peste 0,6 mm
Ñ altele
Ñ drepte
Ñ altele
Ñ drepte
Ñ drepte
Ñ altele
Alte ºuruburi, bolþuri ºi piuliþe din cupru
Altele
Deºeuri ºi resturi de nichel:
Ñ din nichel nealiat (tehnic)
Ñ din aliaje de nichel
Aliaje de aluminiu, primare
Alte articole din aluminiu, turnate sau presate
Altele
Elice pentru nave ºi paletele acestora, din bronz
Alte pãrþi de maºini sau de aparate, din cupru

NOTÃ:
Cu ”Ex.Ò s-au marcat situaþiile unde, din întreaga poziþie tarifarã, este supus licenþierii automate numai produsul sau grupa menþionatã.
ANEXA Nr. 10
LISTA

poziþiilor tarifare la þiþei ºi produse petroliere pentru care se instituie licenþe automate, cu scop statistic,
la import ºi la export
I. Import
2709.00.10
2709.00.90
2710.00.11
2710.00.15
2710.00.21
2710.00.25
2710.00.26
2710.00.27
2710.00.29
2710.00.32
2710.00.34
Compression

by

2710.00.36
2710.00.37
2710.00.39
2710.00.41
2710.00.45
2710.00.51
2710.00.55
2710.00.59
2710.00.61
2710.00.65
2710.00.66
2710.00.67
2710.00.68
CVISION

2710.00.71
2710.00.72
2710.00.74
2710.00.76
2710.00.77
2710.00.78
2710.00.81
2710.00.83
2710.00.85
2710.00.87
2710.00.88
2710.00.89
2710.00.92
Technologies’

2710.00.94
2710.00.96
2710.00.98
II. Export
2710.00.11
2710.00.15
2710.00.21
2710.00.25
2710.00.26
2710.00.27
PdfCompressor.

2710.00.29
2710.00.32
2710.00.34
2710.00.36
2710.00.37
2710.00.39
2710.00.41
2710.00.45
2710.00.51
2710.00.55
2710.00.59
2710.00.61
For2710.00.65
Evaluation

2710.00.66
2710.00.67
2710.00.68
2710.00.81
2710.00.83
2710.00.85
2710.00.87
2710.00.88
2710.00.89
2710.00.92
2710.00.94
2710.00.96
2710.00.98Only
Purposes
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ANEXA Nr. 11

TABEL

cu substanþe chimice esenþiale ºi precursori
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

1.
2.
3.

2806.10.00
2807.00.10
2841.61.00
2902.30
2902.30.10
2902.30.90
2909.19.00
2914.11.00
2914.12.00
2914.30.90
2915.24.00
2916.34.00
2922.43.00
2924.22.00
2932.94.00
2932.91.00
2932.93.00
2932.99.90
2933.32.00
2939.41.00
2939.42.00
2939.61.00
2939.62.00
2939.63.00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ex.

Ex.
Ex.
Ex.

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

Denumirea produsului

Acid clorhidric
Acid sulfuric
Permanganat de potasiu
Toluen:
Ñ destinate a fi folosite drept carburanþi sau combustibili
Ñ destinate altor utilizãri
Altele (eter etilic)
Acetonã
Butanonã (metiletilcetonã)
Altele (fenil 1Ñ propanonã 2)
Anhidridã aceticã
Acid fenilacetic
Acid antranilic
Acid 2 Ñ acetamidobenzoic
Safrol
Izosafrol
Piperonal
Altele (3,4-metilendioxifenil, propan-2-one)
Piperidinã
Efedrinã
Pseudoefedrinã
Ergometrinã
Ergotaminã
Acid lisergic

NOTÃ:
Cu ”Ex.Ò s-au marcat situaþiile unde, din întreaga poziþie tarifarã, este supus licenþierii automate numai produsul sau grupa menþionatã.

ANEXA Nr. 12
LISTA

materialelor radioactive ºi instalaþiilor nucleare, altele decât cele considerate produse strategice
ºi supuse controlului conform prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994,
aprobatã prin Legea nr. 93/1994, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992,
cu modificãrile ulterioare
Poziþia tarifarã

Denumirea mãrfii

2844.40

Materiale radioactive în orice stare de agregare, exclusiv deºeurile radioactive,
altele decât cele ce ar putea servi la proliferarea armelor nucleare
2844.50.00
Combustibil nuclear ars
90.22
Instalaþii, aparate sau dispozitive care extrag, produc, prelucreazã ori conþin materiale radioactive sau generatori de radiaþii nucleare*), indiferent de domeniul de
utilizare, inclusiv în medicinã
9022.12.00
Aparate de tomografie, controlate de o maºinã automatã de prelucrare a datelor
9022.13.00
Altele, pentru stomatologie
9022.14.00
Altele, folosite
în medicinã, chirurgie
sau medicinã veterinarã
Compression
by CVISION
Technologies’
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Poziþia tarifarã

9022.19.00
9022.21.00
9022.29.00
9022.30.00
9022.90.90
9030.10

Denumirea mãrfii

Aparate cu raze ”XÒ, pentru alte întrebuinþãri, inclusiv aparate pentru radiografii sau
radioterapie
Aparate cu radiaþii alfa, beta sau gama, folosite în medicinã, chirurgie, stomatologie sau în medicina veterinarã, inclusiv pentru radiografii sau radioterapie
Aparate cu radiaþii alfa, beta sau gama, pentru alte întrebuinþãri, inclusiv aparate
pentru radiografii
Tuburi cu raze ”XÒ
Altele, inclusiv pãrþi ºi accesorii
Instrumente ºi aparate pentru mãsurarea radiaþiilor nucleare*)

*) Termenul radiaþie nuclearã desemneazã oricare dintre urmãtoarele tipuri de radiaþii: alfa, beta, gama, ”XÒ, neutroni,
electroni, protoni de mare energie sau alte particule atomice. Nu se includ undele radio, radiaþile vizibile, infraroºii ºi
ultraviolete.

NOTÃ:
În vederea eliberãrii licenþelor de import sau de export pentru produsele de mai sus, agenþii
economici, o datã cu solicitarea licenþei, fac dovada cã autoritãþile competente din þara destinatarului final au dat asigurãri explicite cã acestea:
Ñ vor face obiectul protecþiei fizice efective pentru a preveni folosirea ºi manipularea neautorizatã;
Ñ vor fi supuse, dupã caz, aplicãrii garanþiilor Agenþiei Internaþionale pentru Energia Atomicã,
în conformitate cu prevederile documentului AIEA GOV/1621;
Ñ vor fi transportate cu respectarea cerinþelor specifice;
Ñ vor fi respectate, dupã caz, prescripþiile cu privire la protecþia contra radiaþiilor.
Totodatã, solicitantul de licenþã trebuie sã facã dovada unei garanþii financiare pentru acoperirea plafonului stabilit prin lege pentru rãspunderea civilã pentru daune nucleare.
Eliberarea licenþelor pentru importul sau exportul materialelor radioactive sau al instalaþiilor
nucleare este condiþionatã ºi de prezentarea de cãtre solicitantul de licenþã a autorizaþiei de
import-export emisã în acest sens, conform prevederilor Legii nr. 61/1974, de cãtre Comisia
Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului.

RECTIFICARE
În Hotãrârea Guvernului nr. 1.566/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din
30 decembrie 1996, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la articolul 4, în loc de ”Hotãrârea Guvernului nr. 1.033/1993Ò se va citi: ”Hotãrârea Guvernului
nr. 1.033/1996Ò.
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