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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 85
din 30 aprilie 1997

privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Florentina Geangu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Sava
Goiu Nicolae împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 110 din 8 octombrie 1996*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 22 aprilie
1997, în prezenþa pãrþilor ºi a reprezentantului Ministerului

Public ºi au fost consemnate în încheierea de la acea
datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera,
a amânat pronunþarea pentru data de 30 aprilie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de Sava Goiu Nicolae. Soluþia
s-a fundamentat pe Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996,

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din
6 martie 1997.
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publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251
din 17 octombrie 1996, prin care s-a statuat cã prevederile
art. 3301 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale în mãsura în care se aplicã hotãrârilor pronunþate
înainte de 26 iulie 1993, data intrãrii în vigoare a Legii
nr. 59/1993.
Autorul excepþiei a declarat recurs împotriva acestei
decizii, motivul de casare fiind acela cã decizia atacatã
încalcã prevederile art. 15 alin. (2) din Constituþie, pentru
cã ”Éun recurs în anulare promovat împotriva unei hotãrâri judecãtoreºti pronunþate anterior datei de 26 iulie 1993
va fi respins nu pe motiv de neconstituþionalitate, ci ca
inadmisibil, deoarece înfrânge principiul retroactivitãþii legii
civileÒ.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
punctele de vedere ale celor douã Camere ale
Parlamentului ºi al Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul declarat împotriva Deciziei nr. 110 din 8 octombrie
1996 este neîntemeiat, având în vedere cã prevederile
recursului în anulare, astfel cum este reglementat de Codul
de procedurã civilã, au fãcut obiectul unor decizii definitive
ale Curþii Constituþionale, care, potrivit dispoziþiilor art. 145
alin. (2) din Constituþie, preluate de art. 26 alin. (5) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, sunt obligatorii ºi au putere numai pentru
viitor.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.
CURTEA,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, prevederile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Recursul în anulare a fost reintrodus în Codul de procedurã civilã prin Legea nr. 59/1993, fiind reglementat de
art. 330Ñ3304 sub titlul ”Cãile extraordinare de atacÒ.

Hotãrârile judecãtoreºti definitive, pronunþate anterior
datei de 26 iulie 1993, când a intrat în vigoare Legea
nr. 59/1993, au putut fi atacate de procurorul general pe
calea recursului extraordinar, care putea fi soluþionat ºi
dupã intrarea în vigoare a Legii nr. 59/1993, în condiþiile
stabilite la art. V alin. 5 din aceastã lege, iar prin art. V
alin. 6, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 65/1993,
pãrþilor li s-a dat posibilitatea sã atace ele cu recursul prevãzut în Legea nr. 59/1993, în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a acesteia, hotãrârile rãmase definitive
în perioada 30 iunie 1992Ñ26 iulie 1993.
Tot acest ansamblu de reglementare, cu caracter tranzitoriu, are semnificaþia imposibilitãþii aplicãrii dispoziþiilor procesuale relative la recursul în anulare, hotãrârilor
pronunþate anterior datei la care Legea nr. 59/1993 a intrat
în vigoare, adicã 26 iulie 1993.
În aceste condiþii, Curtea Constituþionalã a statuat prin
Decizia nr. 96/1996 cã dispoziþiile art. 3301 din Codul de
procedurã civilã ar fi neconstituþionale, doar dacã s-ar aplica
hotãrârilor pronunþate anterior datei de 26 iulie 1993, pentru
cã s-ar încãlca principiul neretroactivitãþii legii, prevãzut în
art. 15 alin. (2) din Constituþie.
Aceastã soluþie nu este contrarã principiilor stabilite prin
Decizia nr. 9/1994, aºa dupã cum susþine recurentul, deoarece ºi în cuprinsul considerentelor acesteia s-a reþinut cã
dispoziþiile procesuale sunt, în principiu, de imediatã aplicare ºi deci dreptul relativ la exercitarea cãilor de atac este
fixat de legea în vigoare în momentul pronunþãrii.
Prin decizia recuratã se face trimitere la Decizia
nr. 96/1996, care are caracter obligatoriu potrivit art. 145
alin. (2) din Constituþie ºi în care s-a reþinut cã textul
art. 3301 din Codul de procedurã civilã îºi conservã constituþionalitatea în sensul arãtat, evitându-se astfel orice alte
interpretãri care ar avea drept rezultat aplicarea lui retroactivã, contrar art. 15 alin. (2) din Constituþie. Ca urmare, nu
poate fi primitã susþinerea recurentului relativã la respingerea recursului în anulare ca inadmisibil, pentru cã inadmisibilitatea nu este o problemã de constituþionalitate, singurul
aspect care intereseazã contenciosul constituþional fiind
raportarea prevederilor art. 3301 din Codul de procedurã
civilã la dispoziþiile art. 15 alin. (2) din Constituþie.

Faþã de cele arãtate, Decizia nr. 110/1996 este temeinicã ºi legalã, neexistând motive care sã determine
casarea ei.
În temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi ale art. 13 alin. (1)
lit. A.c), ale art. 25 ºi ale art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Sava Goiu Nicolae împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie
1996.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 aprilie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 86
din 30 aprilie 1997

privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 ºi ale art. 3302 alin. 1
din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Florentina Geangu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Maria
Magdalena Adreiana Voicu ºi Fundaþia ”Ion VoicuÒ împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 110/1996*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 22 aprilie
1997, în prezenþa pãrþilor ºi a reprezentantului Ministerului
Public, ºi au fost consemnate în încheierea de la acea
datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera,
a amânat pronunþarea pentru data de 30 aprilie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate privind art. 3302 alin. 2 din Codul de
procedurã civilã, a constatat cã art. 3301 din acest cod
este neconstituþional în mãsura în care se aplicã hotãrârilor
pronunþate înainte de 26 iulie 1993, iar excepþia referitoare
la art. 3302 alin. 1 din acelaºi cod a fost respinsã ca fiind
lipsitã de obiect.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen
legal, Maria Magdalena Adreiana Voicu ºi Fundaþia ”Ion
VoicuÒ pentru urmãtoarele motive:
Ñ încãlcarea art. 14 din Legea nr. 47/1992, care prevede cã ºedinþele de judecatã sunt publice, or recurenþii nu
au fost citaþi, contrar dispoziþiilor art. 24 alin. (4) ºi (5) din
aceeaºi lege;
Ñ respingerea excepþiei privind art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, în condiþiile evocãrii Deciziei nr. 96/1996,
nu se justificã atât timp cât aceastã decizie constatã tocmai neconstituþionalitatea textului criticat;
Ñ eronatã este ºi respingerea, ca lipsitã de obiect, a
excepþiei relative la art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, care stabileºte posibilitatea pentru procurorul
general de a suspenda hotãrâri definitive, ceea ce nu
este cazul în speþã, însuºi recursul în anulare fiind declarat
împotriva unei hotãrâri nedefinitive, deoarece ea se aflã
încã în judecatã, fiind în faza de apel;
Ñ s-a procedat nejustificat la conexarea cauzelor,
fãcându-se greºit aplicaþia art. 164 din Codul de procedurã
civilã, în speþã fiind pãrþi diferite, obiecte diferite ºi situaþii
juridice distincte.

Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
punctele de vedere ale celor douã Camere ale
Parlamentului ºi al Guvernului.
În punctul sãu de vedere, Guvernul apreciazã cã
recursul este nefondat, deoarece Decizia nr. 110 din
8 octombrie 1996 se întemeiazã pe prevederi ale unor
decizii definitive ale Curþii Constituþionale, care, potrivit
Constituþiei ºi Legii nr. 47/1992, sunt obligatorii.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.
CURTEA,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, prevederile art. 3301 ºi 3302 din Codul
de procedurã civilã, raportate la prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Motivul de recurs privind publicitatea ºedinþelor de judecatã este neîntemeiat. Este adevãrat cã ºedinþele de judecatã sunt publice, potrivit art. 14 din Legea nr. 47/1992,
dar, în conformitate cu art. 24 alin. (2) din aceeaºi lege, în
cazul când completul de judecatã apreciazã, în unanimitate, cã excepþia este vãdit nefondatã, poate proceda la
soluþionarea ei fãrã citarea pãrþilor, ceea ce completul de
fond a ºi fãcut.
Cât priveºte critica relativã la soluþia de respingere a
excepþiei de neconstituþionalitate privind art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, se constatã cã nici aceasta nu
este întemeiatã, deoarece nu se þine seama de faptul cã,
în speþã, s-a fãcut aplicaþia art. 145 alin. (2) din Constituþie
ºi a art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, care prevãd cã
deciziile Curþii Constituþionale sunt obligatorii, având efecte
erga omnes. În consecinþã, de vreme ce Curtea a statuat
cu caracter definitiv cã o normã este neconstituþionalã, nu
mai existã posibilitatea reiterãrii criticii ei, care, sub acest
aspect, devine lipsitã de obiect. Prin urmare, soluþia nu
putea fi decât respingerea excepþiei din acest considerent.
În legãturã cu prevederile art. 3302 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã, este de reþinut cã ele au fost declarate
neconstituþionale prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
rãmasã definitivã prin respingerea recursului introdus de
Ministerul Public (Decizia nr. 96/1996). Deci respingerea
excepþiei ca fiind lipsitã de obiect este justificatã potrivit
celor arãtate mai sus. Cât despre faptul cã procurorul
general a introdus recurs în anulare, în speþã, împotriva
unei hotãrâri nedefinitive, acest aspect nu este de competenþa instanþei de contencios constituþional ºi, ca atare, nu

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din
6 martie 1997.
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poate fi imputat deciziei Curþii Constituþionale, criticatã de
recurent.
Motivul de recurs potrivit cãruia conexarea pricinilor
încalcã prevederile art. 164 din Codul de procedurã civilã
este, de asemenea, neîntemeiat. Acest text de lege reglementeazã posibilitatea conexãrii atât la cererea pãrþilor, cât
ºi din oficiu de cãtre instanþã, atunci când existã o

strânsã legãturã de obiect ºi cauzã, care sã justifice judecarea împreunã a unor pricini. În speþã, obiectul dosarelor
conexate fiind excepþia de neconstituþionalitate a aceloraºi
dispoziþii din Codul de procedurã civilã,

privind recursul în

anulare, evident cã între aceste dosare existã o strânsã
legãturã, iar conexarea lor este justificatã.

Faþã de cele arãtate, în temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi ale
art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 25 ºi ale art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Maria Magdalena Adreiana Voicu ºi Fundaþia ”Ion VoicuÒ împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 aprilie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

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

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul industriei ºi comerþului, nr. 90/1996
privind regimul de export ºi import al mãrfurilor în anul 1997, cu modificãrile ulterioare
În baza prevederilor hotãrârilor Guvernului nr. 1/1997 privind înfiinþarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
nr. 215/1992 privind regimul licenþelor de export ºi import al României, nr. 1.282/1996 privind stabilirea cantitãþilor contingentate la exportul de produse lemnoase ºi a produselor lemnoase neadmise la export în anul 1997 ºi ale Ordinului
ministrului comerþului nr. 6/1996 privind regimul licenþelor de export ºi de import,
având în vedere propunerile de liberalizare a exportului din scrisorile nr. 56.690/1997 de la Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei, nr. 326/I.O./1997 ºi nr. 538/I.O./1997 de la Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
nr. 261.159/1997 ºi nr. 261.512/1997 de la Ministerul de Interne,
în scopul liberalizãrii exportului ºi perfecþionãrii sistemului de licenþiere a exportului ºi importului,
ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Ordinul ministrului de stat, ministrul industriei
ºi comerþului, nr. 90/1996 privind regimul de export ºi
import al mãrfurilor în anul 1997, cu modificãrile ulterioare,
se modificã dupã cum urmeazã:
1. Anexa nr. 1 privind lista mãrfurilor contingentate la
export în anul 1997 se modificã ºi va avea cuprinsul din
anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 litera d) se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”d) Cererile de licenþã pentru export în cadrul poziþiei
tarifare Ex. 7204.49.10, din contingentul de fier vechi, vor fi
avizate în prealabil de cãtre Ministerul Transporturilor.Ò
3. Anexa nr. 4 privind lista produselor al cãror export
este condiþionat de returnarea anticipatã a contravalorii
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stimulentelor acordate producãtorilor în anul 1997 se modificã ºi va avea cuprinsul din anexa nr. 2 la prezentul ordin.
4. Anexa nr. 5 privind lista produselor pentru care eliberarea licenþelor de export este condiþionatã de obþinerea
prealabilã a avizului Bãncii Naþionale a României, în anul
1997, se modificã ºi va avea cuprinsul din anexa nr. 3 la
prezentul ordin.
5. Anexa nr. 6 privind lista mãrfurilor neadmise temporar
la export în anul 1997 se modificã ºi va avea cuprinsul din
anexa nr. 4 la prezentul ordin.
6. Anexa nr. 7 privind lista produselor siderurgice pentru
care s-au instituit licenþe de export automate, cu scop statistic, se modificã ºi va avea cuprinsul din anexa nr. 5 la
prezentul ordin.
7. Anexa nr. 9 privind lista produselor supuse licenþierii
automate, cu scop statistic, se modificã ºi va avea cuprinsul din anexa nr. 6 la prezentul ordin.
8. Anexa nr. 10 privind lista poziþiilor tarifare la þiþei ºi
produse petroliere pentru care se instituie licenþe automate,
cu scop statistic, la import ºi la export, se modificã ºi va
avea cuprinsul din anexa nr. 7 la prezentul ordin.
9. Articolul 19 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ Toate operaþiunile de import-export cu substanþe chimice prevãzute în anexa nr. 11 sunt supuse licenþierii automate, în vederea prevenirii detur nãrii acestor
substanþe de la scopul lor licit. Eliberarea licenþelor de
import sau de export este condiþionatã de avizarea de cãtre
Direcþia arme, explozivi, substanþe toxice din Inspectoratul
General al Poliþiei a cererilor de licenþã respective.
Se supune aceluiaºi regim importul de orice fel de gaze
cu efect iritant-lacrimogen, sufocant sau paralizant, desti-
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nate autoapãrãrii individuale a persoanelor, îmbuteliate în
sprayuri ori în alte recipiente, sau încorporate în dispozitive
de autoapãrare, care nu fac obiectul controlului produselor
strategice potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 31/1994, aprobatã prin Legea nr. 93/1994, ºi ale
Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992, cu modificãrile ulterioare.Ò
10. Articolul 21 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 21. Ñ Exportul ºi importul de arme de vânãtoare
ºi de tir sportiv, precum ºi de arme de foc confecþionate
special pentru a împrãºtia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, de arme de recuzitã, de arme de panoplie, de
arme cu aer sau alte gaze comprimate, precum ºi de
ansambluri, subansambluri ºi dispozitive care se pot constitui ºi pot funcþiona ca arme de foc, precum ºi al muniþiilor pentru aceste tipuri de arme ºi de materiale explozive
folosite în economie, prevãzute la art. 3 din Legea
nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ºi al muniþiilor,
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.Ò
Art. II. Ñ Prezentul ordin se aduce la cunoºtinþã celor
interesaþi prin mass media, prin afiºare la sediul Ministerului
Industriei ºi Comerþului ºi prin publicare în Monitorul Oficial
al României.

Ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Bucureºti, 3 iulie 1997.
Nr. 19.
ANEXA Nr. 1
LISTA

mãrfurilor contingentate la export în anul 1997
(modificã ºi înlocuieºte anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat,
ministrul industriei ºi comerþului, nr. 90/1996)
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

44.03
1. Ex. 4403.99.10
2. Ex. 4403.99.99
44.07

4407.10
3. 4407.10.10
4. 4407.10.31
5. 4407.10.39
6. 4407.10.50
7. 4407.10.71

Denumirea produsului

Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit
Altele:
Lemn de plop (lemn de celulozã)
Altele (lemn de salcie, anin pentru celulozã)
Lemn tãiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau
cojit, chiar geluit, ºlefuit sau lipit prin îmbinare
dinþatã, de o grosime care depãºeºte 6 mm
Din conifere
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Geluite:
Din specia Picea abies Karst sau de brad argintat
(Abies alba Mill)
Altele
ªlefuite
Altele:
Scândurele destinate fabricãrii creioanelor

U.M.

Cantitatea

*)
m3
m3

8.000*)
2.000*)

m3
m3

650.000*)

m3
m3
m3
m3
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

8. 4407.10.79

9. 4407.10.91
10. 4407.10.93
11. 4407.10.99
4407.92
12. 4407.92.10
13. 4407.92.30
14. 4407.92.50
15. 4407.92.90
44.09

16. Ex. 4409.20.91
17. 4418.40.00
18. 4703.21.00

72.04
7204.21
19. 7204.21.10
20. 7204.21.90
21. 7204.29.00
22. 7204.30.00
7204.41

23. 7204.41.10
24. 7204.41.91
25. Ex. 7204.49.10
26. 7204.49.30
7204.50
27. 7204.50.10
28. 7204.50.90

Denumirea produsului

Lemn de o lungime de pânã la 125 cm ºi de o
grosime de cel puþin 12,5 mm
Altele:
De molid din specia ”Picea abies KarstÒ sau brad
argintat (Abies alba Mill)
De pin din specia ”Pinus sylvestris LÒ
Altele
De fag (Fagus SPP):
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Altele:
Geluite
ªlefuite
Altele
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
Lamele ºi frize pentru parchet (prelucrate, neasamblate) din stejar
Cofraje pentru betonare
Paste chimice de lemn, cu sodã sau sulfat, cu
excepþia pastelor cu dizolvant, semialbite sau
albite, de conifere
Deºeuri ºi resturi din fontã, fier sau oþel; deºeuri
lingotiere din fier sau oþel
Deºeuri ºi resturi din oþeluri inoxidabile:
Cu un conþinut de nichel de 8% sau mai mult din
greutate
Altele
Deºeuri ºi resturi din alte oþeluri aliate
Deºeuri ºi resturi 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:
Deºeuri de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare,
piliturã
Deºeuri de ºtanþare sau decupare, sub formã de
baloturi
Fragmentate (fier vechi provenit din dezmembrãri de
nave, utilaje navale, locomotive ºi vagoane)
Altele, sub formã de baloturi
Deºeuri lingotiere:
Din oþeluri aliate
Altele

U.M.

Cantitatea

m3

m3
m3
m3
m3
m3

250.000*)

m3
m3
m3

m3
m2

2.000*)
10.000*)

t

1.000*)

t

250.000**)

NOTÃ:
*) Normele privind criteriile ºi condiþiile de alocare a cotelor de export ºi de eliberare a licenþelor de export pentru produse lemnoase contingentate în anul 1997, în baza Hotãrârii Guvernului
nr. 1.282/1996, fac obiectul Ordinului ministrului de stat, ministrul industriei ºi comerþului,
nr. 11/1997.
¥ Pot fi avizate, de cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului, livrãri de produse lemnoase prevãzute în aceastã anexã, sub formã de donaþii realizate de cãtre instituþii publice, în limita a
maximum 0,1% din contingentele de mai sus.
¥ Produsele lemnoase din aceastã anexã, utilizate ca ambalaje ºi prevãzute în contract pentru ambalarea mãrfurilor de export, nu se supun contingentãrii ºi licenþierii.
**) Normele pentru eliberarea licenþelor sunt stabilite prin Ordinul ministrului de stat, ministrul
industriei ºi comerþului, nr. 3/1997. Ministerul Transporturilor va aviza, în prealabil, cererile de
licenþã numai pentru marfa aferentã poziþiei tarifare Ex. 7204.49.10.
Cu ”Ex.Ò s-au marcat situaþiile unde, din întreaga poziþie tarifarã, este contingentat numai
produsul sau grupa de produse menþionate.
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ANEXA Nr. 2

LISTA

produselor al cãror export, în anul 1997, este condiþionat de returnarea anticipatã
a contravalorii stimulentelor acordate producãtorilor
(modificã ºi înlocuieºte anexa nr. 4 la Ordinul ministrului de stat,
ministrul industriei ºi comerþului, nr. 90/1996)
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

2503.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2503.00.10
2503.00.90
2603.00.00
2606.00.00
2607.00.00
2608.00.00
2612.10
2612.10.10
2612.10.90
26.16
2616.90.00
2701.11
2701.11.10
2701.11.90
2701.12
2701.12.10
2701.12.90
2701.19.00
2701.20.00
2702.10.00
2702.20.00
2802.00.00
7401.10.00
7401.20.00
7402.00.00
7403.11.00
7403.19.00

Sulf de orice fel, cu excepþia sulfului sublimat, sulfului precipitat sau sulfului
coloidal:
Sulf brut ºi sulf nerafinat
Altele
Minereuri de cupru ºi concentratele lor
Minereuri de aluminiu ºi concentratele lor
Minereuri de plumb ºi concentratele lor
Minereuri de zinc ºi concentratele lor
Minereuri de uraniu ºi concentratele lor:
Minereuri de uraniu ºi pehblendã, cu un conþinut de uraniu mai mare de 5%
din greutate
Altele
Minereuri de metale preþioase ºi concentratele lor:
Altele
Antracit:
Cu un conþinut limitã de materii volatile (calculat în substanþã uscatã, fãrã
materii minerale) ce nu depãºeºte 10%
Altele
Huile bituminoase:
Huilã de cocs
Altele
Alte huile
Brichete ºi combustibili solizi în forme similare, obþinuþi din huile
Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat
Lignit aglomerat
Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal
Mate de cupru
Cupru cementat (precipitat de cupru)
Cupru nerafinat; anozi de cupru pentru rafinare electroliticã
Catozi ºi secþiuni de catozi din cupru rafinat
Alt cupru rafinat
ANEXA Nr. 3
LISTA

produselor pentru care eliberarea licenþelor de export este condiþionatã de returnarea
în România a metalelor preþioase conþinute sau de depunerea acestora în conturile Bãncii
Naþionale a României, deschise în strãinãtate ºi evidenþiate în activul Bãncii Naþionale
a României, cu avizul acesteia, în anul 1997
(modificã ºi înlocuieºte anexa nr. 5 la Ordinul ministrului de stat,
ministrul industriei ºi comerþului, nr. 90/1996)
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Poziþia
tarifarã

2603.00.00
2607.00.00
2608.00.00
26.16
2616.10.00
2616.90.00

Denumirea produsului

Minereuri de cupru ºi concentratele lor
Minereuri de plumb ºi concentratele lor
Minereuri de zinc ºi concentratele lor
Minereuri de metale preþioase ºi concentratele lor
Minereuri de argint ºi concentratele lor
Altele
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

26.20
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2620.11.00
2620.19.00
2620.20.00
2620.30.00
2621.00.00
7401.10.00
7401.20.00
7801.99.10

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 plumb
Care conþin în principal cupru
Alte feluri de zguri ºi cenuºi, inclusiv cenuºi de vareh
Mate de cupru
Cupru cementat (precipitat de cupru)
Plumb pentru rafinare, conþinând 0,02% sau mai mult din greutate argint
(lingouri de plumb)
ANEXA Nr. 4
LISTA

mãrfurilor neadmise temporar la export în anul 1997
(modificã ºi înlocuieºte anexa nr. 6 la Ordinul ministrului de stat,
ministrul industriei ºi comerþului, nr. 90/1996)
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

1.

0604.91.21

2.

0604.91.29

3.

0604.91.41

4.
5.
6.
7.
8.

0604.91.49
25.15
2515.11.00
3002.10.91
3002.90.10
3002.90.30

9.
10.
11.

3002.90.50
3002.90.90
4401.10.00

12.
13.
14.

4401.21.00
4401.22.00
4401.30.90

15.

44.03
4403.10
4403.10.10

16.
17.

4403.10.90
4403.20
4403.20.10

18.
19.

4403.20.30
4403.20.90

20.

4403.91.00

Denumirea produsului

Pomi de Crãciun, proaspeþi:
Brazi nordici [(Abies nordmanniana (Stev) Spach)] ºi brazi nobili (Abies
procera Rehd)
Altele
Ramuri de conifere, proaspete:
Brazi nordici [(Abies nordmanniana (Stev) Spach)] ºi brazi nobili (Abies procera Rehd)
Altele
Marmurã ºi travertin
Brute sau degroºate
Hemoglobinã, globulinã din sânge ºi serum-globulinã
Sânge uman
Sânge animal preparat în vederea utilizãrii terapeutice, profilactice sau de
diagnostic
Culturi de microorganisme
Alte produse similare, altele decât cele de la poziþiile 3002.10.10Ð3002.90.50
Lemn de foc, sub formã de trunchiuri, buºteni, ramuri, vreascuri sau sub
forme similare
Lemn sub formã de plãci sau particule:
De conifere
Altele decât conifere
Altele Ñ deºeuri ºi resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formã de buºteni,
brichete, pelete sau sub forme similare
Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit
Tratat cu vopsea, creozot sau alþi agenþI de conservare:
Stâlpi de conifere 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
Altele
Altele, de conifere:
Lemn despicat din specia Picea abies Karst sau de brad argintat (Abies
alba Mill)
De pin din specia Pinus sylvestris L
Altele
Altele:
De stejar (Quercus spp)
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

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

4403.92.00
Ex. 4403.99.10
4403.99.20
4403.99.30
4403.99.50
Ex. 4403.99.99
44.04

27.
28.

4404.10.00
4404.20.00
44.06
4406.10.00
4406.90.00
44.07

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

4407.91
4407.91.10
4407.91.31
4407.91.39
4407.91.50
4407.91.90
Ex. 4407.99.10

37.
38.
39.
40.

Ex. 4407.99.30
Ex. 4407.99.50
4407.99.93
Ex. 4407.99.98
44.08

41.

Ex. 4408.90.81

42.

Ex. 4408.90.89
44.09

43.

Ex. 4409.20.91

44.
45.
46.

Ex. 4409.20.99
Ex. 4412.99.80
Ex. 4415.10.10

47.
48.
49.

Ex. 4415.20.20
Ex. 4415.20.90
Ex. 4416.00.10

50.
51.

Ex. 4416.00.90
Ex. 4418.90.10

52.

Ex. 4418.90.90
4701.00
4701.00.90
47.03

53.

54.

4703.11.00

Denumirea produsului

De fag (Fagus spp)
De plop (cu excepþia celor contingentate)
De castan
De eucalipt
De mesteacãn
Altele (cu excepþia celor contingentate)
Lemn despicat; prãjini despicate; stâlpi, þãruºi ºi pari de lemn, ascuþiþi,
netãiaþi longitudinal; lemn simplu degroºat sau rotunjit, dar netorsionat,
necurbat, nici altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele, mânere de scule
sau similare; atele, lame, benzi de lemn ºi produse similare
De conifere
Altele decât de conifere
Traverse de lemn pentru cãi ferate sau similare
Neimpregnate
Altele
Lemn tãiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, ºlefuit
sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care depãºeºte 6 mm
De stejar (Quercus spp):
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Lame ºi frize pentru parchet, neasamblate
Altele
ªlefuite
Altele
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite, de nuc, paltin, cireº,
ulm, frasin
Altele:
Geluite, de nuc, paltin, cireº, ulm, frasin
ªlefuite, de nuc, paltin, cireº, ulm, frasin
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, de o grosime care sã nu depãºeascã 1 mm, din stejar, cireº, paltin,
ulm, frasin, nuc
Altele, de o grosime 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
Lamele ºi frize pentru parchet (prelucrate, neasamblate) din nuc, paltin,
cireº, frasin, ulm
Altele (nuc, paltin, cireº, frasin, ulm)
Altele (placaje furniruite cu stejar, nuc, paltin, frasin, ulm, cireº)
Lãzi, lãdiþe, coºuri, bidoane ºi ambalaje similare (stejar, paltin, cireº, ulm,
frasin, nuc)
Palete simple; grilaje pentru palete, 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
Altele, din stejar
Altele, din lemn lamelar (pãrþi de ºarpantã pentru construcþii, cãpriori, bile,
manele)
Altele (pãrþi de ºarpantã pentru construcþii, cãpriori, bile, manele)
Paste mecanice de lemn
Altele
Paste chimice de lemn, cu sodã sau sulfat, cu excepþia pastelor cu dizolvant
De conifere

9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 144
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

55.
56.
57.

47.04
4704.11.00
4704.21.00
4705.00.00
71.12

58.

7112.10.00

59.

7112.20.00

60.

7112.90.00
72.04
7204.10.00
7204.41

61.

62.
63.
64.
65.

66.

7204.41.99
7204.49
Ex. 7204.49.10
7204.49.91
7204.49.99
7302.10

67.

7302.10.90
7404.00
7404.00.10

68.
69.
70.
71.
72.

7404.00.91
7404.00.99
7405.00.00
Ex. 7407.10.00
Ex. 7407.21.10
Ex. 7601.20

Denumirea produsului

Paste chimice de lemn, cu sulfit, cu excepþia pastelor cu dizolvant
De conifere Ñ nealbite
De conifere Ñ semialbite sau albite
Paste semichimice de lemn
Deºeuri ºi fragmente de metale preþioase sau de metale placate sau suflate
cu metale preþioase; alte deºeuri ce conþin metale preþioase sau compuºi
ai metalelor preþioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor preþioase
De aur, chiar placate sau suflate cu aur, dar exclusiv cenuºile de aurãrie
sau argintãrie care conþin alte metale preþioase
De platinã, chiar placate sau suflate cu platinã, dar exclusiv cenuºile de
aurãrie sau argintãrie care conþin alte metale preþioase
Altele
Deºeuri ºi resturi din fontã, fier sau oþel; deºeuri lingotiere din fier sau oþel
Deºeuri ºi resturi din fontã
Alte deºeuri ºi resturi de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, piliturã ºi
deºeuri de ºtanþare sau decupare, chiar sub formã de baloturi:
Alte deºeuri de ºtanþare sau decupare
Alte deºeuri
Fragmentate (altele decât cele contingentate)
Nesortate, neclasate
Altele (deºeuri ºi resturi)
ªine:
Altele:
ªine uzate
Deºeuri ºi resturi de cupru:
Din cupru rafinat
Din aliaje de cupru:
Pe bazã de cupru-zinc (alamã)
Altele
Aliaje de bazã, din cupru
Bare din cupru rafinat (obþinute prin turnare)
Bare din alamã (altele decât cele obþinute prin laminare, extrudare sau turnare continuã)
Aliaje de aluminiu:
Secundare, inclusiv AT0 sau AT1
În lingouri, inclusiv AT0 sau AT1

73.

Ex. 7601.20.91

74.

Ex. 7601.20.99 Altele, inclusiv AT0 sau AT1
7602.00
Deºeuri ºi resturi de aluminiu:
Deºeuri:
7602.00.11
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)
7602.00.19
Altele (inclusiv rebuturile de fabricaþie)
7602.00.90
Resturi
7802.00.00
Deºeuri ºi resturi din plumb
7902.00.00
Deºeuri ºi resturi de zinc
8002.00.00
Deºeuri ºi resturi de staniu
8548.10
Deºeuri ºi resturi de pile, de baterii de pile ºi de acumulatori electrici, pile
ºi baterii de pile electrice uzate ºi acumulatori electrici uzaþi
Acumulatori electrici uzaþi:
8548.10.21
Acumulatori plumb-acid
Deºeuri ºi resturi de pile, de baterii de pile ºi de acumulatori electrici
8548.10.91
Conþinând plumb

75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

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.
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ANEXA Nr. 5

LISTA

poziþiilor tarifare ale produselor siderurgice pentru care s-au instituit licenþe automate, cu scop statistic,
numai în cazul exporturilor în afara Uniunii Europene
(modificã ºi înlocuieºte anexa nr. 7 la Ordinul ministrului de stat, ministrul industriei ºi comerþului, nr. 90/1996)
7202.11.20

7209.17.90

7211.90.11

7216.21.00

7219.33.90

7225.99.10

7202.11.80

7209.18.10

7212.10.10

7216.22.00

7219.34.10

7226.11.10

7202.99.11

7209.18.91

7212.10.91

7216.31.11

7219.34.90

7226.19.10

7203.90.00

7209.18.99

7212.20.11

7216.31.19

7219.35.10

7226.19.30

7206.90.00

7209.25.00

7212.30.11

7216.31.91

7219.35.90

7226.20.20

7208.10.00

7209.26.10

7212.40.10

7216.31.99

7219.90.10

7226.91.10

7208.25.00

7209.26.90

7212.40.91

7216.32.11

7220.11.00

7226.91.90

7208.26.00

7209.27.10

7212.50.31

7216.32.19

7220.12.00

7226.92.10

7208.27.00

7209.27.90

7212.50.51

7216.32.91

7220.20.10

7226.93.20

7208.36.00

7209.28.10

7212.60.11

7216.32.99

7220.90.11

7226.94.20

7208.37.10

7209.28.90

7212.60.91

7216.33.10

7220.90.31

7208.37.90

7209.90.10

7213.10.00

7216.33.90

7221.00.10

7208.38.10

7210.11.10

7213.20.00

7216.40.10

7221.00.90

7208.38.90

7210.12.11

7213.91.10

7216.40.90

7222.11.11

7208.39.10

7210.12.19

7213.91.20

7216.50.10

7222.11.19

7208.39.90

7210.20.10

7213.91.41

7216.50.91

7222.11.21

7208.40.10

7210.30.10

7213.91.49

7216.50.99

7222.11.29

7208.40.90

7210.41.10

7213.91.70

7216.99.10

7222.11.91

7208.51.10

7210.49.10

7213.91.90

7219.11.00

7222.11.99

7208.51.30

7210.50.10

7213.99.10

7219.12.10

7222.19.10

7208.51.50

7210.61.10

7213.99.90

7219.12.90

7222.19.90

7208.51.91

7210.69.10

7214.20.00

7219.13.10

7222.30.10

7208.51.99

7210.70.31

7214.30.00

7219.13.90

7222.40.10

7208.52.10

7210.70.39

7214.91.10

7219.14.10

7222.40.30

7208.52.91

7210.90.31

7214.91.90

7219.14.90

7225.11.00

7208.52.99

7210.90.33

7214.99.10

7219.21.10

7225.19.10

7228.30.61

7208.53.10

7210.90.38

7214.99.31

7219.21.90

7225.19.90

7228.30.69

7208.53.90

7211.13.00

7214.99.39

7219.22.10

7225.20.20

7228.30.70

7208.54.10

7211.14.10

7214.99.50

7219.22.90

7225.30.00

7228.30.89

7208.54.90

7211.14.90

7214.99.61

7219.23.00

7225.40.20

7228.60.10

7208.90.10

7211.19.20

7214.99.69

7219.24.00

7225.40.50

7228.70.10

7209.15.00

7211.19.90

7214.99.80

7219.31.00

7225.40.80

7228.70.31

7209.16.10

7211.23.10

7214.99.90

7219.32.10

7225.50.00

7228.80.10

7209.16.90

7211.23.51

7215.90.10

7219.32.90

7225.91.10

7228.80.90

7209.17.10

7211.29.20

7216.10.00

7219.33.10

7225.92.10

7301.10.00

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

NOTÃ:
Exportul produselor siderurgice în þãrile membre ale Uniunii Europene se va face numai pe bazã de licenþã de export
tip CECO, conform Ordinului ministrului de stat, ministrul industriei ºi comerþului, nr. 85 din 19 decembrie 1996, iar numãrul acesteia se va menþiona pe D.V.E.
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ANEXA Nr. 6
LISTA

produselor supuse licenþierii automate la export, cu scop statistic
(modificã ºi înlocuieºte anexa nr. 9 la Ordinul ministrului de stat,
ministrul industriei ºi comerþului, nr. 90/1996)
Nr.
crt.

1.

Poziþia
tarifarã

2515.12.50

Denumirea produsului

Marmurã ºi travertin cu o grosime care sã depãºeascã 4 cm, dar sã nu
depãºeascã 25 cm

2.

2515.12.90

Altele decât cele de la poziþiile 2515.12.20 ºi 2515.12.50

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)

3.

4101.10.10

Proaspete sau sãrate umede

4.

4101.10.90

Altele

5.

4101.21.00

Întregi

6.

4101.22.00

Crupoane ºi semicrupoane

7.

4101.29.00

Altele

8.

4101.30.10

Uscate sau sãrate uscate

9.

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 epilate sau despicate (ºpãltuite), altele decât cele excluse prin nota
1c) de la prezentul capitol

10.

4102.10.10

De miel

11.

4102.10.90

De alte ovine

12.

4102.21.00

Piclate

13.

4102.29.00

Altele

14.

Ex. 4103.90.00 Altele (piei brute porcine, inclusiv pecari)
4104.10

Piei tãbãcite ºi piei întregi de bovine, cu suprafaþa unitarã care sã nu
depãºeascã 28 de picioare pãtrate (2,6 m2):

15.
16.

4104.10.30

Alte piei, simplu tãbãcite cu crom, în stare umedã (wet blue)

4104.22

Piei tãbãcite ºi piei de bovine, altfel pretãbãcite:

4104.22.10

Simplu tãbãcite cu crom, în stare umedã (wet blue)

41.05

Piei epilate de ovine, preparate, altele decât cele de la poziþiile nr. 41.08
sau 41.09

17.

4105.12.10

Altfel pretãbãcite, nedespicate
Altele (tãbãcite sau retãbãcite, dar neprelucrate ulterior, chiar despicate)

18.

4105.19.10

Nedespicate

19.

4401.30.10

Rumeguº

20.

4402.00.00

Cãrbune de lemn (inclusiv cãrbune din coji ºi nuci), chiar aglomerat

21.

4407.99.91

Cherestea, inclusiv elemente semifabricate de plop

22.

Ex. 4407.99.98 Altele decât cele neadmise temporar la export

23.

Ex. 4415.10.10 Lãzi, lãdiþe, coºuri, bidoane ºi ambalaje similare (din rãºinoase, fag ºi
diverse esenþe tari)
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Nr.
crt.

24.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

Ex. 4415.20.20 Palete simple asamblate; grilaje pentru palete, altele decât cele neadmise
la export

25.

Ex. 4415.20.90 Altele, europaleþi, boxpaleþi (din rãºinoase, fag ºi diverse esenþe tari)
72.06

Fier ºi oþeluri nealiate în lingouri sau în alte forme primare, cu excepþia fierului de la poziþia nr. 72.03

26.

7206.10.00

Lingouri

72.07

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

7207.11

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

27.

7207.11.14

Cu o grosime care nu depãºeºte 130 mm

28.

7207.11.16

Cu o grosime de peste 130 mm

7207.12

Altele, cu secþiunea transversalã dreptunghiularã:

7207.12.10

Laminate sau obþinute prin turnare continuã

7207.19

Alte semifabricate din oþeluri nealiate, laminate sau turnate continuu

29.

(rotunde, poligonale)
30.

7207.19.14

Obþinute prin turnare continuã

31.

7207.19.16

Altele

32.

7207.19.90

Altele

7207.20

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:
Altele, cu un conþinut în greutate:

33.

7207.20.15

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

34.

7207.20.17

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

35.

7207.20.32

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

36.

7207.20.55

Altele:
Cu un conþinut de carbon de minimum 0,25%, dar mai mic de 0,6% din
greutate

37.

7207.20.57

Altele, cu un conþinut de carbon de minimum 0,6% din greutate

72.24

Alte oþeluri aliate în lingouri sau sub alte forme primare; produse semifabricate din alte oþeluri aliate

38.

7224.10.00

Lingouri ºi alte forme primare

7224.90

Altele:
Cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã:
Laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã:
A cãror lãþime este mai micã decât dublul grosimii:

39.

7224.90.01

Din oþeluri rapide
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Nr.
crt.

40.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

Ex. 7224.90.05 Cu un conþinut de carbon de 0,7% sau mai puþin, de 0,5% sau peste, dar
pânã în 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

41.

7224.90.08

Altele

42.

7224.90.15

Altele (forme primare)
Altele
Laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã:

43.

7224.90.31

Cu un conþinut de carbon de 0,9% sau peste, dar pânã în 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

44.

7224.90.39

Altele (cu secþiunea circularã)

74.03

Cupru rafinat ºi aliaje de cupru sub formã brutã

45.

7403.12.00

Bare semifabricate pentru sârmã de cupru (wire-bars)

46.

7403.13.00

Lingouri

47.

7403.21.00

Aliaje pe bazã de cupru-zinc (alamã)

48.

7403.22.00

Aliaje pe bazã de cupru-staniu (bronz)

49.

7403.23.00

Aliaje pe bazã de cupru-nichel (cupronichel) sau aliaje pe bazã de cuprunichel-zinc (alpaca)

50.

7403.29.00

Alte aliaje de cupru (cu excepþia aliajelor de bazã de la poziþia nr. 74.05)

51.

Ex. 7407.10.00 Bare din cupru electrolitic obþinute prin laminare sau extrudare

52.

Ex. 7407.21.10 Bare din alamã obþinute prin laminare, extrudare sau turnare continuã

53.

Ex. 7407.29.00 Altele, bare ºi profile din aliaje de cupru, altele decât cele de la poziþiile
7407.21 ºi 7407.22, obþinute prin turnare
74.11

Þevi ºi tuburi din cupru

7411.10

Din cupru rafinat:

54.

7411.10.11

Drepte, cu o grosime a peretului de peste 0,6 mm

55.

7411.10.90

Altele

7411.21

Din aliaje de cupru, pe bazã de cupru-zinc (alamã):

56.

7411.21.10

Drepte

57.

7411.21.90

Altele

7411.29

Altele:

58.

7411.29.10

Drepte

59.

7411.29.90

Altele

74.12

Accesorii de þevãrie (de exemplu: racorduri, coturi, bucºe) din cupru

60.

7412.10.00

Din cupru rafinat

61.

7412.20.00

Din aliaje de cupru
Alte articole, filetate:

62.

7415.32.00

Alte ºuruburi; bolþuri ºi piuliþe din cupru

63.

7415.39.00

Altele

74.19

Alte articole din cupru
Altele
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

64.

7419.91.00

Turnate, presate, ºtanþate sau forjate, dar neprelucrate altfel

65.

7419.99.00

Altele

7503.00

Deºeuri ºi resturi de nichel:

66.

7503.00.10

Din nichel nealiat (tehnic)

67.

7503.00.90

Din aliaje de nichel

7601.20

Aliaje de aluminiu secundare de marcã, exceptând AT0 ºi AT1

68.

Ex. 7601.20.91 În lingouri

69.

Ex. 7601.20.99 Altele

70.

7616.99.10

Alte articole din aluminiu, turnate sau presate

71.

7616.99.90

Altele

72.

7801.10.00

Plumb rafinat

73.

7801.91.00

Plumb conþinând stibiul ca alt element prodominant în greutate

74.

7801.99.91

Aliaje de plumb

75.

7801.99.99

Altele

7806.00

Alte articole din plumb:

76.

7806.00.90

Altele

77.

7901.11.00

Zinc nealiat (tehnic), cu un conþinut de zinc de cel puþin 99,99%, din
greutate

7901.12

Zinc nealiat (tehnic) cu un conþinut de zinc de mai puþin de 99,99%, din
greutate:

78.

7901.12.10

Cu un conþinut de zinc de cel puþin 99,95%, dar mai puþin de 99,99%, din
greutate

79.

7901.12.30

Cu un conþinut de zinc de cel puþin 98,5%, dar mai puþin de 99,95%, din
greutate

80.

7901.12.90

Cu un conþinut de zinc de cel puþin 97,5%, dar mai puþin de 98,5%, din
greutate

8548.10

Deºeuri ºi resturi de pile, de baterii de pile ºi de acumulatori electrici, pile
ºi baterii de pile electrice uzate ºi acumulatori electrici uzaþi
Acumulatori electrici uzaþi:

81.

8548.10.29

Alþii
Deºeuri ºi resturi de pile, de baterii de pile ºi de acumulatori electrici:

82.

8548.10.99

Altele

83.

8548.90.00

Altele

NOTÃ:
Ñ Pentru produsele din lemn, societãþile comerciale vor anexa, în fotocopie, la cererea pentru licenþã, documentele care atestã provenienþa legalã a mãrfii.
Ñ Pentru produsele din metale neferoase, societãþile comerciale vor anexa, în fotocopie, la
cererea pentru licenþã, autorizaþia emisã de Comisia Naþionalã pentru Reciclarea Materialelor, eliberatã conform Ordonanþei Guvernului nr. 33/1995, producãtorului mãrfii.
Ñ Copiile pe fax sau cele nelizibile nu se iau în considerare.
Ñ Produsele lemnoase din aceastã anexã, utilizate ca ambalaje ºi prevãzute în contracte
pentru ambalarea mãrfurilor de export, nu se supun licenþierii.
Ñ Cu ”Ex.Ò s-au marcat situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã, este supus licenþierii
automate, cu scop statistic, numai produsul sau grupa de produse menþionate.
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ANEXA Nr. 7
LISTA

poziþiilor tarifare la þiþei ºi produse petroliere pentru care se instituie licenþe automate, cu scop
statistic, la import ºi la export
(modificã ºi înlocuieºte anexa nr. 10 la Ordinul ministrului de stat,
ministrul industriei ºi comerþului, nr. 90/1996)
I. Import
2709.00.10
2709.00.90
2710.00.25
2710.00.26
2710.00.27
2710.00.29
2710.00.32

2710.00.34
2710.00.36
2710.00.37
2710.00.61
2710.00.65
2710.00.66
2710.00.67

2710.00.68
2710.00.71
2710.00.72
2710.00.74
2710.00.76
2710.00.77
2710.00.78

2710.00.65
2710.00.66
2710.00.67
2710.00.68
2710.00.71
2710.00.72
2710.00.74
2710.00.76
2710.00.77
2710.00.78
2711.12.11

2711.12.19
2711.12.91
2711.12.93
2711.12.94
2711.12.97
2711.13.10
2711.13.30
2711.13.91
2711.13.97

II. Export
2709.00.10
2709.00.90
2710.00.25
2710.00.26
2710.00.27
2710.00.29
2710.00.32
2710.00.34
2710.00.36
2710.00.37
2710.00.61
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