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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 35/1998 pentru modificarea anexei nr. 1
ºi a anexei nr. 3 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor
ºi al altor taxe indirecte
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 35 din 30
ianuarie 1998 pentru modificarea anexei nr. 1 ºi a anexei
nr. 3 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
privind regimul accizelor ºi al altor taxe indirecte, emisã în
temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu urmãtoarele modificãri:
1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”Ordonanþã pentru modificarea anexei nr. 1 ºi a anexei
nr. 3 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecteÒ

2. Formula introductivã a articolului unic va avea urmãtorul cuprins:
”Articol unic. Ñ Anexele nr. 1 ºi 3 la Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor
ºi al altor impozite indirecte, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, se
modificã dupã cum urmeazã:Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului
nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor taxe indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 380 din 29 decembrie 1997, se modificã dupã cum
urmeazã:
Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”Ordonanþã de urgenþã privind regimul accizelor ºi al
altor impozite indirecteÒ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU
Bucureºti, 9 octombrie 1998.
Nr. 185.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 35/1998 pentru modificarea anexei
nr. 1 ºi a anexei nr. 3 la Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor
ºi al altor taxe indirecte
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 35/1998 pentru modificarea anexei nr. 1 ºi a anexei nr. 3 la
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi
al altor taxe indirecte ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 8 octombrie 1998.
Nr. 332.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

3

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea unor prevederi ale Hotãrârii Guvernului nr. 74/1997
privind transmiterea unor imobile din ºi, respectiv, în patrimoniul Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 236/1997
privind transmiterea, cu platã, a unor imobile în ºi din patrimoniul Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 74/1997 privind transmiterea unor imobile din ºi, respectiv, în patrimoniul Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47
din 19 martie 1997, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 se abrogã.
2. Poziþia nr. 2 din anexã se anuleazã.
Art. II. Ñ Regia Autonomã ”LocatoÒ va restitui Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ,
în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, suma de 11.045.865 lei încasatã, reprezentând contravaloarea imobilului în cauzã, la valoarea de
inventar.

Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 236/1997 privind
transmiterea, cu platã, a unor imobile în ºi din patrimoniul
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului
de StatÒ, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 109 din 2 iunie 1997, cu modificãrile ulterioare, se
modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Imobilul Ñ construcþie ºi teren Ñ, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bucureºti,
Bd. Primãverii nr. 48, sectorul 1, cu datele de identificare
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, se transmite din administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ în administrarea Regiei Autonome ”LocatoÒ.
2. Poziþia nr. 5 din anexã se anuleazã.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
p. Ministrul afacerilor externe,
Elena Zamfirescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 25 septembrie 1998.
Nr. 640.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului dintre Fondul Proprietãþii de Stat
ºi Bell Helicopter Textron referitor la vânzarea-cumpãrarea de acþiuni la Societatea Comercialã
”I.A.R.Ò Ñ S.A. GhimbavÑBraºov
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se prelungeºte termenul de intrare în
vigoare a contractului de vânzare-cumpãrare de acþiuni dintre Fondul Proprietãþii de Stat ºi Bell Helicopter Textron pri-

vind acþiunile deþinute la Societatea Comercialã ”I.A.R.Ò Ñ S.A.
Ghimbav Ñ Braºov, pânã la data de 31 decembrie
1998.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Victor Babiuc
Ministrul privatizãrii,
Sorin Dimitriu
Ministrul reformei,
preºedintele Consiliului pentru Reformã,
Ioan Mureºan
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Bucureºti, 30 septembrie 1998.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Alimentarea cu apã a comunei Cincu, judeþul BraºovÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei
Cincu, judeþul BraºovÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat

Bucureºti, 8 octombrie 1998.
Nr. 700.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Alimentarea cu apã a satelor Vãculeºti ºi Sauceniþa, comuna Vãculeºti, judeþul BotoºaniÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a satelor
Vãculeºti ºi Sauceniþa, comuna Vãculeºti, judeþul BotoºaniÒ,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 8 octombrie 1998.
Nr. 701.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Alimentarea cu apã a comunei Noºlac, judeþul AlbaÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei
Noºlac, judeþul AlbaÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 8 octombrie 1998.
Nr. 702.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în comuna Gorgota, judeþul PrahovaÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în comuna Gorgota, judeþul PrahovaÒ, cuprinºi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat

Bucureºti, 8 octombrie 1998.
Nr. 703.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Modernizare reþea de termoficare Magistrala Drumul Taberei CD 9 Ð C 3, municipiul BucureºtiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Modernizare reþea de termoficare
Magistrala Drumul Taberei CD9 Ñ C3, municipiul
BucureºtiÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 8 octombrie 1998.
Nr. 704.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI
PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României ºi ale art. 12 din
Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia privind scutirea de la
obligaþia garantãrii datoriei vamale, prevãzutã în anexa care
face parte din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor, precum ºi unitãþile sale subordonate vor lua mãsuri pentru aducerea la
îndeplinire a dispoziþiilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin,
prevederile Ordinului ministrului finanþelor nr. 454 din

6 martie 1998 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaþia garantãrii datoriei vamale, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, se abrogã.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 septembrie 1998.
Nr. 1.909.
ANEXÃ
METODOLOGIA

privind scutirea de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
Art. 1. Ñ În baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea
nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, Direcþia Generalã
a Vãmilor poate acorda scutiri de la obligaþia garantãrii datoriei
vamale, în cazuri temeinic justificate, pentru urmãtoarele categorii
de bunuri:
a) bunurile care fac obiectul unor acorduri guvernamentale,
plasate într-un regim vamal suspensiv;
b) navele, aeronavele, elicopterele, locomotivele ºi vagoanele
de cale feratã, plasate în regimul vamal de perfecþionare activã
cu suspendarea drepturilor de import, în vederea reparãrii ºi returnãrii lor partenerilor externi. Aceste dispoziþii sunt aplicabile ºi în
cazul în care aceste bunuri se introduc în þarã ºi/sau se scot din
þarã, în stare demontatã, în mai multe transporturi, cu condiþia ca

produsele compensatoare, menþionate în autorizaþia de perfecþionare activã, sã reprezinte nave, aeronave, elicoptere, locomotive
sau vagoane de cale feratã;
c) mãrfurile plasate în regimul vamal de tranzit, dacã acesta
se efectueazã sub supravegherea brigãzilor din subordinea
Direcþiei de supraveghere ºi control vamal;
d) maºinile ºi utilajele agricole din Republica Moldova, plasate
în regimul vamal de admitere temporarã cu exonerare parþialã de
la plata taxelor vamale, în vederea executãrii lucrãrilor mecanice
în campaniile agricole;
e) bunurile pentru care se acordã custodie vamalã în vederea
întregirii unor produse (înainte de depunerea declaraþiei vamale)
ºi care nu pot fi importate în întregime într-un singur transport;
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f) materiile prime, materialele ºi accesoriile trimise de clienþii
externi în vederea executãrii de comenzi de export pentru aceeaºi
clienþi, plasate în regim vamal de perfecþionare activã cu suspendarea drepturilor de import;
g) mãrfurile exceptate de la plata taxelor vamale, conform
actelor normative în vigoare, plasate într-unul dintre regimurile
vamale de antrepozit, perfecþionare activã cu suspendarea drepturilor de import, transformare sub control vamal ºi admitere temporarã cu exonerare parþialã de la plata taxelor vamale.
Art. 2. Ñ Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. a)Ñe) ºi
lit. g), cererea de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale,
conform modelului cuprins în anexa nr. 1 la prezenta metodologie,
se depune de cãtre titularul operaþiunii la Direcþia Generalã a
Vãmilor.
Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. f) cererea de scutire de
la obligaþia garantãrii datoriei vamale, conform modelului cuprins
în anexa nr. 1, se depune de cãtre titularul operaþiunii la direcþia
regionalã vamalã în a cãrei razã de acþiune se aflã biroul vamal
la care urmeazã sã se efectueze formalitãþile de vãmuire.
Cererea de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale se
depune împreunã cu urmãtoarele documente:
a) acordul guvernamental, pentru bunurile prevãzute la art. 1
lit. a);
b) contractul sau comanda în baza cãreia se deruleazã operaþiunea (în original ºi în copie) ori factura comercialã/factura pro
forma, dupã caz, pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. b)Ðg);
c) autorizaþia emisã de autoritatea vamalã, în cazul bunurilor
plasate în regimurile vamale de antrepozit, perfecþionare activã,
transformare sub control vamal ºi admitere temporarã;
d) declaraþia titularului operaþiunii, prin care se obligã sã achite
drepturile vamale datorate, în cazul în care operaþiunea nu este
finalizatã în termenul stabilit de autoritãþile vamale, pentru toate
categoriile de bunuri prevãzute la art. 1, în declaraþie se menþioneazã cuantumul drepturilor vamale, detaliat pentru fiecare tip de
taxe (taxa vamalã, taxa pe valoarea adãugatã, accize ºi orice alte
sume care se cuvin statului la import). Declaraþia se semneazã
de reprezentantul legal al titularului operaþiunii.
Art. 3. Ñ Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. a)Ðe) ºi lit. g),
cererea de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale, însoþitã de documentele menþionate la art. 2 alin. 3, este analizatã de
un comitet de avizare, format din:
Ñ directorul Direcþiei economice ºi investiþii din Direcþia
Generalã a Vãmilor sau înlocuitorul acestuia;
Ñ directorul Direcþiei reglementãri ºi proceduri vamale sau
înlocuitorul acestuia;

7

Ñ directorul Direcþiei juridice, legislaþie vamalã ºi acorduri din
Direcþia Generalã a Vãmilor sau înlocuitorul acestuia;
Ð directorul Direcþiei de supraveghere ºi control vamal din
Direcþia Generalã a Vãmilor sau înlocuitorul acestuia, numai în
cazul bunurilor prevãzute la art. 1 lit. c).
Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. f) cererea de scutire de
la obligaþia garantãrii datoriei vamale, însoþitã de documentele
menþionate la art. 2 alin. 3, este analizatã de un comitet de avizare format din:
Ð ºeful Serviciului proceduri, origine, clasificare tarifarã ºi drepturi vamale din cadrul direcþiei regionale vamale sau înlocuitorul
acestuia;
Ð ºeful Serviciului juridic ºi contencios din cadrul direcþiei
regionale vamale sau înlocuitorul acestuia;
Ð ºeful Serviciului financiar-contabil din cadrul direcþiei regionale vamale sau înlocuitorul acestuia.
Art. 4. Ñ În situaþia prevãzutã la art. 1 lit. c), în caseta 44
din declaraþia vamalã de tranzit se menþioneazã: ”transport
însoþit de echipajul Brigãzii de supraveghere ºi control
vamal..........................Ò.
Art. 5. Ñ Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. a)Ñe) ºi
lit. g), aprobarea de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei
vamale se acordã de cãtre directorul general al Direcþiei Generale
a Vãmilor pe formularul prevãzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. f), aprobarea de scutire
de la obligaþia garantãrii datoriei vamale se acordã de directorul
general al direcþiei regionale vamale pe formularul prevãzut în
anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
Art. 6. Ñ Aprobarea de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale se acordã pe o perioadã stabilitã de autoritatea
vamalã, în funcþie de solicitarea titularului ºi de condiþiile de realizare a operaþiunii.
Dacã titularul operaþiunii doreºte sã prelungeascã operaþiunea,
în cadrul termenului acordat, adreseazã Direcþiei Generale a
Vãmilor sau, dupã caz, direcþiei regionale vamale care a acordat,
iniþial, scutirea de la obligaþia garantãrii datoriei vamale o nouã
cerere însoþitã de documentele menþionate la art. 2 alin. 3.
Art. 7. Ñ În cazul în care aprobarea de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale nu a fost reînnoitã la expirarea termenului acordat, aceasta îºi pierde valabilitatea. În aceastã
situaþie, autoritatea vamalã încheie din oficiu regimul vamal suspensiv, procedând la încasarea drepturilor vamale datorate, potrivit
prevederilor art. 61 ºi ale art. 95 alin. (2) din Legea nr. 141/1997.
ANEXA Nr. 1
la metodologie

CERERE

de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
1. Denumirea titularului operaþiunii.................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Sediul/Domiciliul...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. Codul fiscal .................................................................................................................................
4. Numãrul de cont .......................................................................................................................
5. Regimul vamal solicitat.............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. Termenul solicitat ........................................................................................................................
7. Biroul(birourile) vamal(e) vizat(e) ...............................................................................................
8. Numãrul ºi data documentelor prevãzute la art. 2 alin. 3 din Metodologia privind scutirea
de la obligaþia garantãrii datoriei vamale, aprobatã prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.909/1998
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Numele .................................................................
Prenumele ............................................................
Funcþia .................................................................
Data ......................................................................
...............................................................
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ANEXA Nr. 2
la metodologie
MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

Nr. ............. data .....................
Aprobat
Secretar de stat,
...................................
APROBARE

de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
Comitetul de avizare, constituit în baza art. 3 alin. 1 din Metodologia privind scutirea de la
obligaþia garantãrii datoriei vamale, aprobatã prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.909/1998, propune spre aprobare cererea nr. ....... din .............. privind operaþiunea ...........................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
solicitatã de titularul operaþiunii ..............................................................................................................,
cu sediul/domiciliul în ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
codul fiscal ................................................................................................................................................
Aprobarea are valabilitate pânã la data de ..................................................................................
pentru birourile vamale.............................................................................................................................
Comitetul de avizare,
........................................
........................................
........................................
........................................
ANEXA Nr. 3
la metodologie
MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

Direcþia regionalã vamalã
Nr. ............. data .....................
Aprobat
Director general,
...................................
APROBARE

de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
Comitetul de avizare, constituit în baza art. 3 alin. 2 din Metodologia privind scutirea de la
obligaþia garantãrii datoriei vamale, aprobatã prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.909/1998, propune spre aprobare cererea nr............. din.............. privind operaþiunea .........................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
solicitatã de titularul operaþiunii ..............................................................................................................,
cu sediul/domiciliul în ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
codul fiscal ................................................................................................................................................
Aprobarea are valabilitate pânã la data de ..................................................................................
pentru birourile vamale.............................................................................................................................
Comitetul de avizare,
........................................
........................................
........................................
........................................
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