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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aderarea României la Convenþia privind admiterea temporarã,
adoptatã la Istanbul la 26 iunie 1990
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ România aderã la Convenþia privind admiterea
temporarã, adoptatã la Istanbul la 26 iunie 1990.
Art. 2. Ñ În virtutea art. 24 paragraful 4 din convenþie,
România acceptã toate anexele la aceasta.
Art. 3. Ñ Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, în virtutea art. 29, se vor formula urmãtoarele
rezerve:
a) Anexa A privind titlurile de admitere temporarã (carnete ATA ºi carnete CPD)
Rezervã: în aplicarea art. 18 paragraful 1, tariful poºtal nu
este acoperit de legislaþia românã referitoare la carnetul ATA;

b) Anexa B.3 privind containerele, paletele, ambalajele,
mostrele ºi alte mãrfuri importate în cadrul unei operaþiuni
comerciale
Rezervã: în aplicarea art. 7 lit. b), legislaþia românã cere
în anumite situaþii prezentarea unui document vamal ºi constituirea unei garanþii pentru containere, palete ºi ambalaje;
c) Anexa B.5 privind mãrfurile importate în scop educativ, ºtiinþific sau cultural
Rezervã: în aplicarea art. 6, în ceea ce priveºte
materialul ºtiinþific ºi pedagogic, legislaþia românã prevede
cã acesta trebuie supus formalitãþilor vamale de plasare
sub regimul de admitere temporarã;
d) Anexa C privind mijloacele de transport
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Rezervã: în aplicarea art. 10 lit. b), în ceea ce priveºte
vehiculele rutiere pentru uz comercial ºi mijloacele de
transport pentru uz particular, legislaþia românã prevede cã
un document vamal însoþit, dacã este cazul, de o garanþie
poate fi cerut în anumite cazuri;
e) Anexa E privind mãrfurile importate cu suspendarea
parþialã a drepturilor ºi taxelor de import

Rezervã: în aplicarea art. 9, în ceea ce priveºte suspendarea parþialã a taxelor de import, legislaþia românã
prevede exonerarea parþialã de la plata taxelor vamale, dar
nu prevede suspendarea parþialã a drepturilor de import.
În legãturã cu art. 32 paragraful 3 din convenþie,
România declarã cã, potrivit legislaþiei române, intrarea în
vigoare a amendamentelor va avea loc dupã ratificarea
acestora, conform legii.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 14 iunie 2002.
Nr. 395.
CONVENÞIE
privind admiterea temporarã*)
PREAMBUL
Pãrþile contractante la prezenta convenþie, elaboratã sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamalã,
constatând cã situaþia actualã privind creºterea numãrului ºi dispersarea convenþiilor vamale internaþionale privind regimul de
admitere temporarã nu este satisfãcãtoare,
luând în considerare cã aceastã situaþie ar putea sã se agraveze în viitor, atunci când noi cazuri de admitere temporarã
vor trebui sã facã obiectul unei reglementãri internaþionale,
þinând seama de dezideratele reprezentanþilor comerþului ºi ale altor cercuri interesate într-o facilitare a îndeplinirii formalitãþilor de admitere temporarã,
luând în considerare cã simplificarea ºi armonizarea regimurilor vamale ºi, mai ales, adoptarea unui instrument internaþional
unic care ar îngloba toate convenþiile existente în materie de admitere temporarã pot facilita utilizatorilor accesul la dispoziþiile
internaþionale în vigoare în materie de admitere temporarã ºi pot contribui în mod eficient la dezvoltarea comerþului internaþional ºi
a altor forme de schimburi internaþionale,
convinse cã un instrument internaþional ce propune dispoziþii uniforme în materie de admitere temporarã poate aduce avantaje substanþiale schimburilor internaþionale ºi poate asigura un nivel mai înalt de simplificare ºi armonizare a regimurilor vamale,
ceea ce constituie unul dintre obiectivele esenþiale ale Consiliului de Cooperare Vamalã,
hotãrâte sã faciliteze admiterea temporarã prin simplificarea ºi armonizarea procedurilor, prin urmãrirea obiectivelor economice, umanitare, culturale, sociale sau turistice,
luând în considerare cã adoptarea modelelor standardizate de titluri de admitere temporarã, ca documente vamale
internaþionale însoþite de o garanþie internaþionalã, contribuie la facilitarea regimului de admitere temporarã atunci când sunt solicitate
un document vamal ºi o garanþie,
au convenit cele ce urmeazã:
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei convenþii se înþelege prin:
a) admitere temporarã Ñ regimul vamal care permite introducerea pe un teritoriu vamal, cu scutire de drepturi ºi taxe de
import ºi fãrã aplicarea de prohibiþii sau restricþii la importurile
cu caracter economic, a anumitor mãrfuri (inclusiv a mijloacelor
de transport) importate cu un scop definit ºi destinate reexportului, într-o perioadã determinatã, fãrã a suferi modificãri, cu
excepþia deprecierii normale datorate uzurii;
b) drepturi ºi taxe de import Ñ drepturile vamale ºi orice alte
drepturi, taxe ºi redevenþe sau impozite diverse care sunt încasate la import sau cu ocazia importului de mãrfuri (inclusiv a
mijloacelor de transport), cu excepþia taxelor ºi impozitelor a
cãror valoare este limitatã la costul aproximativ al serviciilor
prestate;
c) garanþie Ñ ceea ce asigurã, în conformitate cu cerinþele
vãmii, îndeplinirea unei obligaþii faþã de vamã. Garanþia este

globalã atunci când asigurã îndeplinirea obligaþiilor ce rezultã din
mai multe operaþiuni;
d) titlu de admitere temporarã Ñ documentul vamal
internaþional cu valoare de declaraþie vamalã, care permite identificarea mãrfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) ºi cuprinde
o garanþie valabilã la nivel internaþional în vederea acoperirii
drepturilor ºi taxelor de import;
e) uniune vamalã sau economicã Ñ o uniune constituitã ºi
alcãtuitã din membrii prevãzuþi la art. 24 paragraful 1 din prezenta convenþie ºi care are competenþa adoptãrii propriei sale
legislaþii care este obligatorie pentru membrii sãi în domeniile
acoperite de prezenta convenþie ºi a luãrii deciziei, conform procedurilor interne, de a semna, de a ratifica sau de a adera la
prezenta convenþie;
f) persoanã Ñ atât o persoanã fizicã, cât ºi o persoanã juridicã, dacã în context nu se prevede altfel;
g) consiliu Ñ organizaþia instituitã prin Convenþia privind
crearea unui consiliu de cooperare vamalã, Bruxelles, 15 decembrie 1950;
h) ratificare Ñ ratificarea propriu-zisã, acceptarea sau aprobarea.

*) Traducere.
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CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare a prezentei convenþii
ARTICOLUL 2

1. Fiecare parte contractantã se angajeazã, în condiþiile
prevãzute în prezenta convenþie, sã acorde regimul de admitere
temporarã a mãrfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) care
fac obiectul anexelor la prezenta convenþie.
2. Fãrã a prejudicia dispoziþiile cuprinse în anexa E, regimul
de admitere temporarã este acordat cu suspendarea totalã a
drepturilor ºi taxelor de import ºi fãrã aplicarea de prohibiþii sau
de restricþii la importurile cu caracter economic.
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3. Atunci când mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) plasate sub admitere temporarã nu pot fi reexportate ca urmare a
unui sechestru ºi dacã acest sechestru nu a fost instituit la
cererea unor persoane particulare, obligaþia reexportului este
suspendatã pe durata sechestrului.
Transfer de admitere temporarã
ARTICOLUL 8

Structura anexelor

Fiecare parte contractantã poate, la cerere, sã autorizeze
transferul beneficiului regimului de admitere temporarã oricãrei
alte persoane, atunci când aceasta:
a) corespunde condiþiilor prevãzute în prezenta convenþie; ºi
b) preia obligaþiile beneficiarului iniþial al regimului de admitere temporarã.

ARTICOLUL 3

Încheierea operaþiunii de admitere temporarã

Fiecare anexã la prezenta convenþie conþine în principiu:
a) definiþii ale principalilor termeni vamali care sunt utilizaþi în
aceastã anexã;
b) dispoziþii speciale aplicabile mãrfurilor (inclusiv mijloacelor
de transport) care fac obiectul anexei.
CAPITOLUL III
Dispoziþii speciale
Document ºi garanþie
ARTICOLUL 4

1. Dacã nu se prevede altfel în una dintre anexe, fiecare
parte contractantã are dreptul de a condiþiona admiterea temporarã a mãrfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de prezentarea unui document vamal ºi de constituirea unei garanþii.
2. Atunci când, în aplicarea dispoziþiilor paragrafului 1 de mai
sus, se cere o garanþie, persoanele care efectueazã în mod
obiºnuit operaþiuni de admitere temporarã pot fi autorizate sã
constituie o garanþie globalã.
3. Cu excepþia unor dispoziþii contrare prevãzute în una dintre anexe, valoarea totalã a garanþiei nu depãºeºte suma totalã
a drepturilor ºi taxelor de import a cãror încasare este suspendatã.
4. În cazul mãrfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport)
supuse unor prohibiþii sau restricþii la import ce rezultã din legi
ºi reglementãri naþionale, o garanþie suplimentarã poate fi cerutã
în condiþiile stabilite de legislaþia naþionalã.
Titluri de admitere temporarã
ARTICOLUL 5

Fãrã a prejudicia operaþiunile de admitere temporarã
prevãzute în anexa E, fiecare parte contractantã acceptã, în
locul documentelor sale vamale naþionale ºi cu garantarea
sumelor menþionate la art. 8 din anexa A, orice titlu de admitere
temporarã valabil pe teritoriul sãu, eliberat ºi folosit în condiþiile
definite în respectiva anexã, pentru mãrfurile (inclusiv mijloacele
de transport) importate temporar prin aplicarea celorlalte anexe
la prezenta convenþie, pe care aceasta le-ar accepta.
Identificarea
ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantã poate condiþiona admiterea temporarã a mãrfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de identificarea acestora la încheierea operaþiunii de admitere temporarã.
Termen de reexport
ARTICOLUL 7

1. Mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) în regim de
admitere temporarã vor trebui sã fie reexportate într-o perioadã
determinatã ºi apreciatã ca suficientã pentru ca obiectivul admiterii temporare sã fie atins. Acest termen este stabilit separat în
fiecare anexã.
2. Autoritãþile vamale pot fie sã acorde un termen mai lung
decât cel prevãzut în fiecare anexã, fie sã prelungeascã termenul iniþial.

ARTICOLUL 9

În mod normal încheierea operaþiunii de admitere temporarã
se face prin reexportul mãrfurilor (inclusiv al mijloacelor de
transport) plasate sub admitere temporarã.
ARTICOLUL 10

Mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de
admitere temporarã pot fi reexportate în unul sau mai multe
transporturi.
ARTICOLUL 11

Mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de
admitere temporarã pot fi reexportate printr-un alt birou vamal
decât cel de import.
Alte cazuri posibile de încheiere a operaþiunii
ARTICOLUL 12

Încheierea operaþiunii de admitere temporarã poate fi realizatã cu acordul autoritãþilor competente, prin plasarea mãrfurilor
(inclusiv a mijloacelor de transport) în porturi sau zone libere, în
antrepozite vamale ori în regim de tranzit vamal pentru exportul
lor ulterior sau pentru orice altã destinaþie admisã.
ARTICOLUL 13

Încheierea regimului de admitere temporarã poate fi realizatã
prin import definitiv atunci când împrejurãrile o justificã, iar
legislaþia naþionalã autorizeazã acest lucru, sub rezerva îndeplinirii condiþiilor ºi formalitãþilor aplicabile în acest caz.
ARTICOLUL 14

1. Încheierea regimului de admitere temporarã poate fi realizatã dacã mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) care au fost
grav avariate în urma unui accident sau în caz de forþã majorã
sunt, conform hotãrârii autoritãþilor vamale:
a) supuse drepturilor ºi taxelor de import datorate la data la
care mãrfurile sunt prezentate avariate la vamã în vederea
încheierii admiterii temporare;
b) abandonate, fãrã taxe, autoritãþilor competente ale
teritoriului de admitere temporarã, în acest caz beneficiarul
admiterii temporare fiind scutit de plata drepturilor ºi taxelor de
import; sau
c) distruse, sub supraveghere oficialã, pe cheltuiala pãrþilor
interesate, deºeurile ºi pãrþile recuperate fiind supuse, în caz de
import definitiv, plãþii drepturilor ºi taxelor de import în vigoare la
data ºi în condiþiile în care acestea au fost prezentate organelor
vamale dupã un accident sau un caz de forþã majorã.
2. Operaþiunea de admitere temporarã mai poate fi încheiatã
ºi dacã, la cererea persoanei interesate ºi conform hotãrârii
autoritãþilor vamale, mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport)
primesc una dintre destinaþiile prevãzute la alin. b) sau c) ale
paragrafului 1 de mai sus.
3. Încheierea regimului de admitere temporarã poate fi, de
asemenea, realizatã la cererea persoanei interesate, dacã
aceasta aduce autoritãþilor vamale dovada distrugerii sau pierderii totale a mãrfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport), ca
urmare a unui accident sau a unui caz de forþã majorã. În
acest caz beneficiarul admiterii temporare va fi scutit de plata
drepturilor ºi taxelor de import.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 511/16.VII.2002
CAPITOLUL IV
Dispoziþii diverse

CAPITOLUL V
Dispoziþii finale

Reducerea formalitãþilor

Comitet de gestiune

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 22

Fiecare parte contractantã reduce la minimum formalitãþile
vamale aferente facilitãþilor prevãzute în prezenta convenþie ºi
publicã în cel mai scurt timp reglementãrile pe care le stabileºte
pentru aceste formalitãþi.

1. Se instituie un comitet de gestiune pentru examinarea
aplicãrii prezentei convenþii ºi pentru studierea oricãrei mãsuri
luate, în scopul asigurãrii uniformitãþii interpretãrii ºi a aplicãrii,
precum ºi a oricãrui amendament propus. Comitetul de gestiune
hotãrãºte încorporarea de anexe noi la prezenta convenþie.
2. Pãrþile contractante sunt membre ale Comitetului de gestiune. Comitetul de gestiune poate hotãrî cã administraþia competentã a oricãrui membru, stat sau teritoriu vamal menþionat la
art. 24 din prezenta convenþie, care nu este parte contractantã,
sau reprezentanþii organizaþiilor internaþionale vor putea, pentru
problemele care îi intereseazã, sã asiste la sesiunile Comitetului
de gestiune în calitate de observatori.
3. Consiliul pune la dispoziþie Comitetului de gestiune serviciile de secretariat necesare.
4. Comitetul de gestiune îºi alege, cu ocazia fiecãrei sesiuni,
preºedintele ºi vicepreºedintele.
5. Administraþiile competente ale pãrþilor contractante comunicã Consiliului propunerile de amendamente la prezenta convenþie, precum ºi cererile de înscriere de teme pe ordinea de zi
a sesiunilor Comitetului de gestiune. Consiliul aduce aceste
comunicãri la cunoºtinþã autoritãþilor competente ale pãrþilor contractante ºi ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale
menþionate la art. 24 din prezenta convenþie, care nu sunt pãrþi
contractante.
6. Consiliul convoacã Comitetul de gestiune la o datã fixatã
de acesta din urmã ºi, de asemenea, la cererea administraþiilor
competente ale cel puþin douã pãrþi contractante. Acesta distribuie proiectul de ordine de zi administraþiilor competente ale
pãrþilor contractante ºi ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor
vamale menþionate la art. 24 din prezenta convenþie, care nu
sunt pãrþi contractante, cu cel puþin 6 sãptãmâni înainte de sesiunea Comitetului de gestiune.
7. Prin hotãrârea Comitetului de gestiune, luatã în virtutea
dispoziþiilor paragrafului 2 al prezentului articol, Consiliul invitã
administraþiile competente ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale menþionate la art. 24 din prezenta convenþie, care
nu sunt pãrþi contractante, precum ºi organizaþiile internaþionale
interesate sã fie reprezentate prin observatori la sesiunile
Comitetului de gestiune.
8. Propunerile sunt supuse la vot. Fiecare parte contractantã
reprezentatã la reuniune dispune de un vot. Alte propuneri în
afara celor de amendament la prezenta convenþie sunt adoptate
de Comitetul de gestiune cu majoritatea voturilor exprimate de
membrii prezenþi care voteazã. Propunerile de amendament la
prezenta convenþie sunt adoptate cu majoritatea a douã treimi
din numãrul voturilor exprimate de membrii prezenþi care
voteazã.
9. În cazul aplicãrii prevederilor art. 24 paragraful 7 din prezenta convenþie, uniunile vamale sau economice, pãrþi la convenþie, nu dispun în cazul votãrii decât de un numãr de voturi
egal cu numãrul total al voturilor ce se atribuie membrilor lor
care sunt pãrþi contractante la prezenta convenþie.
10. Comitetul de gestiune adoptã un raport înaintea încheierii sesiunii.
11. În absenþa unor prevederi pertinente în prezentul articol,
va fi aplicat Regulamentul interior al Consiliului, cu excepþia
cazului în care Comitetul de gestiune hotãrãºte altfel.

Autorizare prealabilã
ARTICOLUL 16

1. Atunci când regimul de admitere temporarã este
condiþionat de o autorizaþie prealabilã, aceasta este acordatã în
cel mai scurt timp posibil de biroul vamal competent.
2. Atunci când, în cazuri excepþionale, este cerutã o altã
autorizaþie decât cea vamalã, aceasta este acordatã în cel mai
scurt timp posibil.
Facilitãþi minimale
ARTICOLUL 17

Dispoziþiile prezentei convenþii stabilesc facilitãþi minimale ºi
nu împiedicã aplicarea unor facilitãþi mai mari, pe care pãrþile
contractante le acordã sau le-ar acorda fie prin dispoziþii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.
Uniuni vamale sau economice
ARTICOLUL 18

1. În vederea aplicãrii prezentei convenþii teritoriile pãrþilor
contractante care alcãtuiesc o uniune vamalã sau economicã pot
fi considerate ca un teritoriu unic.
2. Nici o prevedere a prezentei convenþii nu exclude dreptul
pãrþilor contractante care formeazã o uniune vamalã sau economicã de a adopta reguli speciale aplicabile operaþiunilor de
admitere temporarã pe teritoriul acestei uniuni, cu condiþia ca
aceste reguli sã nu reducã facilitãþile prevãzute în prezenta convenþie.
Prohibiþii ºi restricþii
ARTICOLUL 19

Dispoziþiile prezentei convenþii nu împiedicã aplicarea prohibiþiilor ºi restricþiilor impuse de legile ºi reglementãrile
naþionale, bazate pe consideraþii cu caracter neeconomic, cum
ar fi cele privind morala sau ordinea publicã, securitatea publicã,
igiena ori sãnãtatea publicã, sau pe consideraþii de ordin veterinar, fitosanitar ori legate de protecþia faunei ºi a florei sãlbatice
ameninþate cu dispariþia sau care se referã la protecþia dreptului
de autor ori de proprietate industrialã.
Infracþiuni
ARTICOLUL 20

1. Orice infracþiune la prevederile prezentei convenþii expune
contravenientul, pe teritoriul pãrþii contractante unde s-a comis
infracþiunea, la sancþiunile prevãzute în legislaþia acestei pãrþi
contractante.
2. Atunci când nu este posibil sã se stabileascã teritoriul pe
care a fost comisã o neregulã, se considerã cã aceasta a fost
comisã pe teritoriul pãrþii contractante unde a fost constatatã.
Schimb de informaþii

Soluþionarea diferendelor
ARTICOLUL 23

ARTICOLUL 21

Pãrþile contractante îºi comunicã reciproc, la cerere ºi în limitele permise de legislaþia naþionalã, informaþiile necesare aplicãrii
dispoziþiilor prezentei convenþii.

1. Orice diferend între douã sau mai multe pãrþi contractante
în ceea ce priveºte interpretarea sau aplicarea prezentei convenþii este soluþionat, pe cât posibil, pe calea negocierilor directe
între respectivele pãrþi.
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2. Orice diferend care nu este soluþionat pe calea negocierilor directe este adus de cãtre pãrþile în diferend în faþa
Comitetului de gestiune care îl analizeazã ºi face recomandãri
în vederea soluþionãrii lui.
3. Pãrþile în diferend pot conveni dinainte sã accepte recomandãrile Comitetului de gestiune.
Semnare, ratificare ºi aderare
ARTICOLUL 24
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b) întocmeºte copii certificate conforme textelor originale ale
prezentei convenþii ºi le comunicã membrilor ºi Uniunilor vamale
sau economice menþionate la art. 24 paragrafele 1 ºi 7 din prezenta convenþie;
c) primeºte orice semnãturã cu sau fãrã rezerva ratificãrii,
orice ratificare sau aderare la prezenta convenþie, primeºte ºi
pãstreazã orice instrumente, notificãri ºi comunicãri legate de
prezenta convenþie;
d) examineazã dacã o semnãturã, un instrument, o notificare
sau o comunicare ce se referã la prezenta convenþie are forma
corespunzãtoare ºi, dacã este cazul, aduce problema în atenþia
pãrþii contractante în cauzã;
e) notificã pãrþilor contractante la prezenta convenþie, celorlalþi semnatari, membrilor Consiliului care nu sunt pãrþi contractante la prezenta convenþie ºi secretarului general al Organizaþiei
Naþiunilor Unite:
Ñ semnãturile, ratificãrile, aderãrile ºi acceptãrile anexelor
menþionate la art. 24 din prezenta convenþie;
Ñ noile anexe pe care Comitetul de gestiune hotãrãºte sã
le încorporeze în prezenta convenþie;
Ñ data la care prezenta convenþie ºi fiecare dintre anexe
intrã în vigoare conform art. 26 din prezenta convenþie;
Ñ notificãrile primite conform art. 24, 29, 30 ºi 32 din prezenta convenþie;
Ñ denunþãrile primite conform art. 31 din prezenta convenþie;
Ñ amendamentele considerate ca acceptate conform art. 32
din prezenta convenþie, precum ºi data intrãrii lor în vigoare.
3. Atunci când apare o divergenþã între partea contractantã
ºi depozitar pe tema îndeplinirii funcþiilor acestuia din urmã,
depozitarul sau aceastã parte contractantã trebuie sã o aducã
în atenþia celorlalte pãrþi contractante ºi semnatarilor sau, dacã
este cazul, Consiliului.

1. Orice membru al Consiliului ºi orice membru al
Organizaþiei Naþiunilor Unite sau al instituþiilor sale specializate
poate deveni parte contractantã la prezenta convenþie:
a) semnând-o fãrã rezerva ratificãrii;
b) depunând un instrument de ratificare dupã ce a semnat-o
sub rezerva ratificãrii; sau
c) aderând la ea.
2. Prezenta convenþie este deschisã spre semnare de cãtre
membrii prevãzuþi la paragraful 1 al prezentului articol fie cu
ocazia sesiunilor Consiliului, în timpul cãrora ea va fi adoptatã,
fie ulterior, la sediul Consiliului din Bruxelles, pânã la data de
30 iunie 1991. Dupã aceastã datã, prezenta convenþie va fi deschisã spre aderare membrilor acestuia.
3. Orice stat sau guvern al oricãrui teritoriu vamal distinct,
care este propus de o parte contractantã însãrcinatã în mod oficial cu conducerea relaþiilor sale diplomatice, dar care este
autonomã în conducerea relaþiilor comerciale, care nu este
membru al organizaþiilor menþionate la paragraful 1 al prezentului articol, cãruia îi este adresatã o invitaþie în acest scop de
cãtre depozitar la cererea Comitetului de gestiune, poate deveni
parte contractantã la prezenta convenþie, aderând la ea dupã
intrarea în vigoare.
4. Orice membru, stat sau teritoriu vamal menþionat la paragraful 1 sau 3 al prezentului articol specificã, în momentul
semnãrii fãrã rezerva ratificãrii, ratificarea prezentei convenþii sau
aderarea la ea, anexele pe care le acceptã, fiind necesar sã
accepte anexa A ºi cel puþin încã o altã anexã. El poate notifica ulterior depozitarului faptul cã acceptã una sau mai multe
dintre celelalte anexe.
5. Pãrþile contractante care acceptã orice anexã nouã pe
care Comitetul de gestiune hotãrãºte sã o încorporeze în prezenta convenþie notificã acest lucru depozitarului conform paragrafului 4 al prezentului articol.
6. Pãrþile contractante notificã depozitarului condiþiile de aplicare sau informaþiile cerute conform prevederilor art. 8 ºi ale
art. 24 paragraful 7 din prezenta convenþie, ale art. 2 paragrafele 2 ºi 3 din anexa A ºi ale art. 4 din anexa E. Ele notificã,
de asemenea, orice modificare intervenitã în aplicarea acestor
dispoziþii.
7. Orice uniune vamalã sau economicã poate, conform dispoziþiilor paragrafelor 1, 2 ºi 4 ale prezentului articol, sã devinã
parte contractantã la prezenta convenþie. O astfel de uniune
vamalã sau economicã informeazã depozitarul asupra competenþei sale în legãturã cu domeniile acoperite prin prezenta convenþie. Aceastã uniune vamalã sau economicã, parte
contractantã la prezenta convenþie, îºi exercitã drepturile pentru
probleme ce sunt de competenþa sa ºi în numele sãu ºi se
achitã de responsabilitãþile pe care le conferã prezenta
convenþie membrilor sãi care sunt pãrþi contractante la prezenta
convenþie. În asemenea cazuri aceºti membri nu sunt abilitaþi sã
îºi exercite în mod individual aceste drepturi, inclusiv dreptul de
vot.

1. Prezenta convenþie intrã în vigoare la 3 luni de la data la
care 5 dintre membrii sau uniunile vamale ori economice
menþionate la art. 24 paragrafele 1 ºi 7 din prezenta convenþie
au semnat prezenta convenþie fãrã rezerva ratificãrii sau ºi-au
depus instrumentul de ratificare ori de aderare.
2. Pentru orice parte contractantã care semneazã prezenta
convenþie fãrã rezerva ratificãrii, care o ratificã sau aderã la ea,
dupã ce 5 membri sau uniuni vamale ori economice fie au semnat prezenta convenþie fãrã rezerva ratificãrii, fie ºi-au depus
instrumentul de ratificare sau de aderare, prezenta convenþie
intrã în vigoare la 3 luni de la data la care respectiva parte
contractantã a semnat fãrã rezerva ratificãrii sau ºi-a depus
instrumentul de ratificare ori de aderare.
3. Orice anexã la prezenta convenþie intrã în vigoare la
3 luni de la data la care 5 membri sau uniuni vamale ori economice au acceptat respectiva anexã.
4. Pentru orice parte contractantã care acceptã o anexã
dupã ce 5 membri sau uniuni vamale ori economice au acceptat-o, respectiva anexã intrã în vigoare la 3 luni de la data la
care aceastã parte contractantã a notificat acceptarea ei. Totuºi
nici o anexã nu intrã în vigoare pentru o parte contractantã
înainte ca însãºi convenþia sã fi intrat în vigoare pentru aceastã
parte contractantã.

Depozitar

Dispoziþii privind abrogarea

Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 26

ARTICOLUL 25

ARTICOLUL 27

1. Prezenta convenþie, toate semnãturile cu sau fãrã rezerva
ratificãrii ºi toate instrumentele de ratificare sau de aderare sunt
depuse la secretarul general al Consiliului.
2. Depozitarul:
a) primeºte textele originale ale prezentei convenþii ºi asigurã
pãstrarea lor;

La intrarea în vigoare a unei anexe la prezenta convenþie,
ce conþine o dispoziþie de abrogare, aceastã anexã va abroga ºi
va înlocui convenþiile sau prevederile convenþiilor ce fac obiectul
dispoziþiei de abrogare, în relaþiile dintre pãrþile contractante care
au acceptat respectiva anexã ºi care sunt pãrþi contractante la
respectivele convenþii.
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Convenþie ºi anexe
ARTICOLUL 28

1. În vederea aplicãrii prezentei convenþii anexele în vigoare
pentru o parte contractantã fac parte integrantã din prezenta
convenþie; în ceea ce priveºte aceastã parte contractantã, orice
referinþã la prezenta convenþie se aplicã deci ºi acestor anexe.
2. Pentru votare în cadrul Comitetului de gestiune, fiecare
anexã este consideratã ca fiind o convenþie distinctã.

4. Dispoziþiile paragrafelor 2 ºi 3 ale prezentului articol se
aplicã ºi anexelor la prezenta convenþie, orice parte contractantã
putând, în orice moment dupã data intrãrii lor în vigoare, astfel
cum este stabilit la art. 26 din prezenta convenþie, sã-ºi retragã
acceptul pentru una sau mai multe anexe. Partea contractantã
care îºi retrage acceptul pentru toate anexele se considerã cã a
denunþat prezenta convenþie. De asemenea, o parte contractantã
care îºi retrage acceptul pentru anexa A, chiar dacã continuã
sã accepte celelalte anexe, se considerã cã a denunþat prezenta
convenþie.

Rezerve

Procedura de amendare

ARTICOLUL 29

1. Fiecare parte contractantã care acceptã o anexã este
consideratã ca acceptând toate dispoziþiile ce figureazã în
aceastã anexã, cu excepþia cazului în care ea notificã depozitarului, în momentul acceptãrii respectivei anexe sau ulterior, dispoziþia ori dispoziþiile pentru care ea formuleazã rezerve, în
mãsura în care aceastã posibilitate este prevãzutã în anexa respectivã, indicând diferenþele ce existã între prevederile legislaþiei
sale naþionale ºi dispoziþiile respective.
2. Fiecare parte contractantã examineazã cel puþin la 5 ani
dispoziþiile pentru care a formulat rezerve, le comparã cu prevederile legislaþiei sale naþionale ºi notificã depozitarului rezultatele
acestei examinãri.
3. Orice parte contractantã care a formulat rezerve poate, în
orice moment, sã le retragã, în totalitate sau parþial, prin notificarea fãcutã depozitarului, indicând data la care aceste rezerve
sunt retrase.
Extindere teritorialã
ARTICOLUL 30

1. Orice parte contractantã poate, fie în momentul semnãrii
fãrã rezerva ratificãrii, al ratificãrii sau al aderãrii, fie ulterior, sã
notifice depozitarului cã prezenta convenþie acoperã ansamblul
ori unele dintre teritoriile ale cãror relaþii internaþionale se aflã
sub responsabilitatea sa. Aceastã notificare intrã în vigoare la
3 luni de la data la care este primitã de depozitar. Totuºi prezenta convenþie nu se va aplica în teritoriile desemnate în notificare înainte ca ea sã fi intrat în vigoare pentru partea
contractantã interesatã.
2. Orice parte contractantã care, aplicând prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, a notificat cã prezenta convenþie
acoperã un teritoriu ale cãrui relaþii internaþionale se aflã sub
responsabilitatea sa poate notifica depozitarului, în condiþiile
prevãzute la art. 31 din prezenta convenþie, cã acest teritoriu va
înceta sã aplice prezenta convenþie.

ARTICOLUL 32

1. Comitetul de gestiune, reunit în condiþiile prevãzute la
art. 22 din prezenta convenþie, poate recomanda amendamente
la prezenta convenþie ºi la anexele sale.
2. Textul oricãrui amendament astfel recomandat este comunicat de cãtre depozitar pãrþilor contractante la prezenta convenþie, celorlalþi semnatari ºi membrilor Consiliului care nu sunt
pãrþi contractante la prezenta convenþie.
3. Orice recomandare de amendament comunicatã conform
paragrafului precedent intrã în vigoare pentru toate pãrþile contractante în termen de 6 luni de la data expirãrii perioadei de
12 luni care urmeazã datei comunicãrii recomandãrii de amendament, dacã nici o obiecþie la respectiva recomandare de
amendament nu a fost notificatã depozitarului de cãtre o parte
contractantã în timpul acestei perioade.
4. Dacã o obiecþie la recomandarea de amendament a fost
notificatã depozitarului de cãtre o parte contractantã înaintea
expirãrii perioadei de 12 luni prevãzute la paragraful 3 al prezentului articol, amendamentul se considerã cã nu a fost acceptat ºi este fãrã efect.
5. În scopul notificãrii unei obiecþii fiecare anexã este consideratã ca fiind o convenþie distinctã.
Acceptarea amendamentelor
ARTICOLUL 33

1. Orice parte contractantã care ratificã prezenta convenþie
sau aderã la ea se considerã cã a acceptat amendamentele
intrate în vigoare la data depunerii instrumentului sãu de ratificare sau aderare.
2. Orice parte contractantã care acceptã o anexã se considerã, cu excepþia cazului în care formuleazã rezerve conform
dispoziþiilor art. 29 din prezenta convenþie, cã a acceptat amendamentele la aceastã anexã, intrate în vigoare la data la care
ea notificã acceptarea la depozitar.
Înregistrare ºi texte autentice

Denunþare

ARTICOLUL 34

ARTICOLUL 31

1. Prezenta convenþie este încheiatã pe o perioadã nelimitatã. Totuºi orice parte contractantã poate sã o denunþe în orice
moment, dupã data intrãrii sale în vigoare, conform art. 26 din
prezenta convenþie.
2. Denunþarea este notificatã printr-un instrument scris depus
la depozitar.
3. Denunþarea intrã în vigoare dupã 6 luni de la primirea
instrumentului de denunþare de cãtre depozitar.

Conform art. 102 din Carta Naþiunilor Unite, prezenta convenþie va fi înregistratã la Secretariatul Naþiunilor Unite, la cererea depozitarului.
Drept care subsemnaþii, pe deplin autorizaþi, au semnat prezenta convenþie.
Încheiatã la Istanbul la data de 26 iunie 1990, într-un singur
exemplar original în limba englezã ºi în limba francezã, ambele
texte având aceeaºi valabilitate. Depozitarul este invitat sã întocmeascã ºi sã transmitã traduceri autorizate ale prezentei convenþii în limbile arabã, chinezã, spaniolã ºi rusã.
ANEXA A

ANEXÃ
privind titlurile de admitere temporarã
(carnete ATA ºi carnete CPD)
CAPITOLUL I
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) titlu de admitere temporarã Ñ documentul vamal internaþional
echivalent declaraþiei vamale, care permite identificarea mãrfurilor

(inclusiv a mijloacelor de transport) ºi care cuprinde o garanþie
valabilã la scarã internaþionalã în vederea acoperirii drepturilor ºi
taxelor de import;
b) carnet ATA Ñ titlul de admitere temporarã folosit pentru
admiterea temporarã a mãrfurilor, cu excepþia mijloacelor de transport;
c) carnet CPD Ñ titlul de admitere temporarã folosit pentru
admiterea temporarã a mijloacelor de transport;
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d) lanþ de garanþie Ñ un sistem de garanþie administrat de o
organizaþie internaþionalã la care sunt afiliate asociaþii garante;
e) organizaþie internaþionalã Ñ o organizaþie la care sunt afiliate asociaþii naþionale abilitate sã garanteze ºi sã emitã titluri de
admitere temporarã;
f) asociaþie garantã Ñ o asociaþie agreatã de autoritãþile
vamale ale unei pãrþi contractante în vederea garantãrii sumelor
prevãzute la art. 8 din prezenta anexã pe teritoriul acestei pãrþi
contractante ºi afiliatã la un lanþ de garanþie;
g) asociaþie emitentã Ñ o asociaþie agreatã de autoritãþile
vamale pentru emiterea de titluri de admitere temporarã ºi afiliatã
direct sau indirect la un lanþ de garanþie;
h) asociaþie emitentã corespondentã Ñ o asociaþie emitentã
stabilitã într-o altã parte contractantã ºi afiliatã la acelaºi lanþ de
garanþie;
i) tranzit vamal Ñ regimul vamal sub care sunt plasate mãrfurile transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 2

1. Fiecare parte contractantã acceptã, în locul documentelor
sale vamale naþionale, cu garantarea sumelor prevãzute la art. 8
din prezenta anexã ºi în condiþiile art. 5 din prezenta convenþie,
orice titlu de admitere temporarã valabil pentru teritoriul sãu, eliberat ºi folosit în condiþiile definite în prezenta anexã, pentru
mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar ca
urmare a aplicãrii celorlalte anexe la prezenta convenþie pe care
ea le-a acceptat.
2. Fiecare parte contractantã poate, de asemenea, sã accepte
orice titlu de admitere temporarã eliberat ºi utilizat în aceleaºi
condiþii, pentru operaþiunile de admitere temporarã efectuate ca
urmare a aplicãrii legilor ºi reglementãrilor sale naþionale.
3. Fiecare parte contractantã poate accepta pentru tranzitul
vamal orice titlu de admitere temporarã eliberat ºi utilizat în aceleaºi condiþii.
4. Mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) care trebuie sã
facã obiectul unei prelucrãri sau reparaþii nu pot fi importate sub
acoperirea unui titlu de admitere temporarã.
ARTICOLUL 3

1. Titlurile de admitere temporarã vor corespunde modelelor ce
figureazã în apendicele la prezenta anexã: apendicele I pentru
carnetele ATA ºi apendicele II pentru carnetele CPD.
2. Apendicele la prezenta anexã sunt considerate ca fãcând
parte integrantã din aceasta.
CAPITOLUL III
Garanþie ºi emitere de titluri de admitere temporarã
ARTICOLUL 4

1. În condiþiile ºi cu garanþiile pe care le va stabili, fiecare
parte contractantã va putea abilita asociaþii garante care pot
garanta ºi elibera titluri de admitere temporarã fie în mod direct,
fie prin intermediul asociaþiilor emitente.
2. O asociaþie garantã nu va putea fi agreatã de o parte contractantã decât dacã garanþia sa acoperã responsabilitãþile la care
se expune aceastã parte contractantã cu ocazia unor operaþiuni
sub acoperirea titlurilor de admitere temporarã eliberate de asociaþiile emitente corespondente.
ARTICOLUL 5

1. Asociaþiile emitente nu pot elibera titluri de admitere temporarã al cãror termen de valabilitate depãºeºte un an de la data
eliberãrii lor.
2. Orice modificare a menþiunilor efectuatã pe titlul de admitere temporarã de cãtre asociaþia emitentã trebuie sã fie aprobatã
corespunzãtor de aceastã asociaþie sau de asociaþia garantã. Nu
va fi permisã nici o modificare dupã acceptarea titlurilor de cãtre
autoritãþile vamale din teritoriul de admitere temporarã, fãrã asentimentul acestor autoritãþi.
3. Nici o marfã nu poate, dupã eliberarea carnetului ATA, sã
fie adãugatã pe lista mãrfurilor enumerate pe versoul copertei carnetului ºi, dacã este cazul, pe filele suplimentare anexate la
aceasta (lista generalã).
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ARTICOLUL 6

Pe titlul de admitere temporarã trebuie sã figureze:
Ñ denumirea asociaþiei emitente;
Ñ denumirea lanþului de garanþie internaþionalã;
Ñ þãrile sau teritoriile vamale unde este valabil titlul; ºi
Ñ denumirea asociaþiilor garante ale respectivelor þãri sau teritorii vamale.
ARTICOLUL 7

Termenul fixat pentru reexportul mãrfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) importate cu un titlu de admitere temporarã nu
poate în nici un caz sã depãºeascã termenul de valabilitate a
acestui titlu.
CAPITOLUL IV
Garanþie
ARTICOLUL 8

1. Fiecare asociaþie garantã garanteazã autoritãþilor vamale ale
pãrþii contractante pe al cãrei teritoriu îºi are sediul plata sumei
totale a drepturilor ºi taxelor de import ºi a celorlaltor sume reclamate, cu excepþia celor menþionate la art. 4 paragraful 4 din prezenta convenþie, în cazul nerespectãrii condiþiilor fixate pentru
admiterea temporarã sau tranzitul vamal al mãrfurilor (inclusiv al
mijloacelor de transport) introduse pe acest teritoriu cu un titlu de
admitere temporarã eliberat de o asociaþie emitentã corespondentã. Ea este obligatã, împreunã ºi solidar cu persoanele care
datoreazã sumele menþionate mai sus, la plata acestor sume.
2. Carnet ATA
Asociaþia garantã nu este obligatã sã plãteascã o sumã care
depãºeºte valoarea drepturilor ºi taxelor de import cu peste 10%.
2. Carnet CPD
Asociaþia garantã nu este obligatã sã plãteascã o sumã mai
mare decât valoarea drepturilor ºi taxelor de import, la care se
adaugã eventual penalizãrile pentru întârziere.
3. Atunci când autoritãþile vamale ale teritoriului de admitere
temporarã au descãrcat fãrã rezervã un titlu de admitere temporarã pentru anumite mãrfuri (inclusiv mijloacele de transport), ele
nu mai pot cere asociaþiei garante, în ceea ce priveºte mãrfurile
(inclusiv mijloacele de transport), plata sumelor menþionate la
paragraful 1 al prezentului articol. Totuºi, dacã ulterior se constatã
cã descãrcarea nu a fost reglementatã sau a fost frauduloasã ori
dacã au fost încãlcate condiþiile de care depinde admiterea temporarã sau tranzitul vamal, poate fi depusã o reclamaþie împotriva
asociaþiei garante.
4. Carnet ATA
Autoritãþile vamale nu pot cere în nici un caz asociaþiei
garante plata sumelor menþionate la paragraful 1 al prezentului
articol, dacã reclamaþia nu a fost fãcutã acestei asociaþii în termen de un an de la data expirãrii carnetului ATA.
2. Carnet CPD
Autoritãþile vamale nu pot cere în nici un caz asociaþiei
garante plata sumelor menþionate la paragraful 1 al prezentului
articol, dacã notificarea de nedescãrcare a carnetului CPD nu a
fost înaintatã asociaþiei garante în termen de un an de la data
expirãrii valabilitãþii carnetului. Autoritãþile vamale vor furniza asociaþiei garante informaþii privind calculul drepturilor ºi taxelor de
import în termen de un an de la notificarea nedescãrcãrii.
Responsabilitatea asociaþiei garante pentru aceste sume va înceta
dacã aceste informaþii nu sunt furnizate în termen de un an.
CAPITOLUL V
Regularizarea titlurilor de admitere temporarã
ARTICOLUL 9

1. Carnet ATA
a) Asociaþiile garante au un termen de 6 luni de la data la
care autoritãþile vamale reclamã plata sumelor menþionate la art. 8
paragraful 1 din prezenta anexã, pentru a face dovada reexportului în condiþiile prevãzute în prezenta anexã sau a oricãrei alte
descãrcãri reglementare a carnetului ATA.
b) Dacã aceastã dovadã nu este furnizatã pânã la termenul
stabilit, asociaþia garantã consemneazã imediat aceste sume sau
le varsã cu titlu provizoriu. Consemnarea ºi vãrsãmântul devin
definitive la expirarea unei perioade de 3 luni de la data consemnãrii sau a vãrsãmântului. În cursul acestei ultime perioade
asociaþia garantã poate încã, în vederea restituirii sumelor
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consemnate sau vãrsate, sã aducã dovezile prevãzute în alin. a)
al prezentului paragraf.
c) Pentru pãrþile contractante ale cãror legi ºi reglementãri nu
prevãd consemnarea sau vãrsãmântul provizoriu al drepturilor ºi
taxelor de import, plãþile ce se vor efectua în condiþiile prevãzute
la alin. b) al prezentului paragraf sunt considerate ca definitive,
dar valoarea lor este rambursatã atunci când dovezile prevãzute
la alin. a) al prezentului paragraf sunt furnizate în termen de
3 luni de la data plãþii.
2. Carnet CPD
a) Asociaþiile garante beneficiazã de o perioadã de un an de
la data notificãrii nedescãrcãrii carnetelor CPD pentru a face
dovada reexportului mijloacelor de transport în condiþiile prevãzute
în prezenta anexã sau a oricãrei alte descãrcãri reglementare a
carnetului CPD. Totuºi aceastã perioadã nu poate intra în vigoare
decât la data expirãrii carnetelor CPD. Dacã autoritãþile vamale
contestã valabilitatea dovezii furnizate, ele trebuie sã informeze
asociaþia garantã despre acest lucru în termen de maximum un
an.
b) Dacã aceastã dovadã nu este furnizatã în termenul stabilit,
asociaþia garantã va trebui sã consemneze sau sã verse cu titlu
provizoriu, în termen de maximum 3 luni, drepturile ºi taxele de
import datorate. Consemnarea sau vãrsãmântul devine definitiv la
expirarea termenului de un an de la data consemnãrii sau a
vãrsãmântului. În cursul acestei ultime perioade asociaþia garantã
poate, în vederea restituirii sumelor consemnate sau vãrsate, sã
furnizeze dovezile prevãzute la alin. a) al prezentului paragraf.
c) Pentru pãrþile contractante ale cãror legi ºi reglementãri nu
prevãd consemnarea sau vãrsãmântul provizoriu al drepturilor ºi
taxelor de import, plãþile care s-ar efectua în condiþiile prevãzute
la alin. b) al prezentului paragraf sunt considerate ca definitive,
iar valoarea este rambursatã atunci când dovezile prevãzute la
alin. a) al prezentului paragraf sunt furnizate în termen de un an
de la data plãþii.
ARTICOLUL 10

1. Dovada reexportului mãrfurilor (inclusiv al mijloacelor de
transport) importate cu un titlu de admitere temporarã este furnizatã de matca de reexport a acestui titlu, completatã corespunzãtor ºi pe care autoritãþile vamale din teritoriul de admitere
temporarã au aplicat ºtampila.
2. Dacã reexportul nu a fost certificat conform paragrafului 1
al prezentului articol, autoritãþile vamale din teritoriul de admitere
temporarã pot accepta ca dovadã a reexportului, chiar ºi dupã
expirarea termenului de valabilitate a titlului de admitere temporarã:
a) menþiunile fãcute de autoritãþile vamale ale unei alte pãrþi
contractante pe titlurile de admitere temporarã, cu ocazia importului sau reimportului, ori un certificat emis de autoritãþile respective
pe baza menþiunilor fãcute pe un volet detaºat din carnet, cu
ocazia importului sau reimportului pe teritoriul lor, cu condiþia ca
aceste menþiuni sã se refere la un import sau reimport care trebuie dovedit cã a avut loc dupã reexport;
b) orice altã dovadã care stabileºte cã mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) se aflã în afara teritoriului respectiv.
3. În cazul în care autoritãþile vamale ale unei pãrþi contractante renunþã la obligaþia reexportului anumitor mãrfuri (inclusiv al
mijloacelor de transport) admise pe teritoriul lor cu un titlu de
admitere temporarã, asociaþia garantã nu este eliberatã de
obligaþiile sale decât atunci când aceste autoritãþi au certificat
chiar pe titlul de admitere temporarã cã situaþia acestor mãrfuri
(inclusiv a mijloacelor de transport) a fost reglementatã.
ARTICOLUL 11

În cazurile prevãzute la art. 10 paragraful 2 din prezenta
anexã autoritãþile vamale îºi rezervã dreptul de a percepe o taxã
de regularizare.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 12

Vizarea titlurilor de admitere temporarã folosite în condiþiile
prevãzute în prezenta anexã nu atrage plata vreunei remuneraþii

pentru serviciile vamale, dacã aceastã operaþiune se efectueazã
la birourile vamale ºi în timpul programului normal de lucru.
ARTICOLUL 13

În caz de distrugere, de pierdere sau de furt al unui titlu de
admitere temporarã pentru mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) ce se aflã pe teritoriul uneia dintre pãrþile contractante, autoritãþile vamale ale acestei pãrþi contractante acceptã, la cererea
asociaþiei emitente a acestui titlu ºi sub rezerva condiþiilor pe care
le-ar impune aceste autoritãþi, un titlu înlocuitor a cãrui valabilitate
expirã la aceeaºi datã cu cea a titlului înlocuit.
ARTICOLUL 14

1. Dacã se prevede ca operaþia de admitere temporarã sã
depãºeascã termenul de valabilitate a unui titlu de admitere temporarã, titularul respectivului titlu nefiind în mãsurã sã reexporte
mãrfurile (inclusiv mijloacele de transport) în aceastã perioadã,
asociaþia emitentã a acestui titlu poate elibera un titlu înlocuitor.
Acesta va fi supus controlului autoritãþilor vamale ale pãrþilor contractante interesate. La acceptarea titlului înlocuitor autoritãþile
vamale interesate trec la descãrcarea titlului înlocuit.
2. Valabilitatea carnetelor CPD nu poate fi prelungitã decât o
singurã datã, pe o perioadã care nu depãºeºte un an. Dupã
acest termen trebuie emis un nou carnet înlocuitor al precedentului, acceptat de autoritãþile vamale.
ARTICOLUL 15

Dacã se aplicã prevederile art. 7 paragraful 3 din prezenta
convenþie, autoritãþile vamale notificã pe cât posibil asociaþiei
garante operaþiunile de sechestrare, efectuate de ele sau la cererea lor, de mãrfuri (inclusiv mijloace de transport) admise cu un
titlu de admitere temporarã garantat de aceastã asociaþie ºi
comunicã mãsurile pe care intenþioneazã sã le adopte.
ARTICOLUL 16

În caz de fraudã, de contravenþie sau abuz, pãrþile contractante au dreptul, în pofida dispoziþiilor prezentei anexe, sã intenteze acþiuni împotriva persoanelor care folosesc un titlu de
admitere temporarã pentru recuperarea drepturilor ºi taxelor de
import ºi a altor sume exigibile, ºi sã cearã aplicarea sancþiunilor
de care aceste persoane ar fi pasibile. În acest caz asociaþiile
trebuie sã sprijine autoritãþile vamale.
ARTICOLUL 17

Sunt admise cu scutire de la plata drepturilor ºi taxelor de
import ºi nu sunt supuse nici unei prohibiþii sau restricþii de import
titlurile de admitere temporarã sau pãrþi din aceste titluri, eliberate
sau destinate sã fie eliberate pe teritoriul de import al respectivelor titluri ºi care sunt expediate asociaþiilor emitente printr-o asociaþie garantã, printr-o organizaþie internaþionalã sau prin
autoritãþile vamale ale unei pãrþi contractante. Aceleaºi facilitãþi
sunt acordate ºi la export.
ARTICOLUL 18

1. Fiecare parte contractantã are dreptul sã formuleze o
rezervã, în condiþiile prevãzute la art. 29 din prezenta convenþie,
în ceea ce priveºte acceptarea carnetelor ATA pentru traficul
poºtal.
2. Nici o altã rezervã la prezenta anexã nu este admisã.
ARTICOLUL 19

1. La intrarea în vigoare, prezenta anexã, conform dispoziþiilor
art. 27 din prezenta convenþie, va abroga ºi va înlocui Convenþia
vamalã privind carnetul ATA pentru admiterea temporarã a mãrfurilor, Bruxelles, 6 decembrie 1961, în relaþiile dintre pãrþile contractante care au acceptat aceastã anexã ºi care sunt pãrþi
contractante la respectiva convenþie.
2. În pofida dispoziþiilor paragrafului 1 al prezentului articol,
carnetele ATA care au fost eliberate prin aplicarea Convenþiei
vamale privind carnetul ATA pentru admiterea temporarã a mãrfurilor, 1961, înainte de intrarea în vigoare a prezentei anexe, vor fi
acceptate pânã la încheierea operaþiunilor pentru care au fost
eliberate.
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la ANEXA A

*) Apendicele nr. II este reprodus în facsimil.
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ANEXA B.1

ANEXÃ
privind mãrfurile destinate sã fie prezentate sau utilizate la expoziþii, târguri, congrese sau manifestãri similare
CAPITOLUL I
Definiþii

a) împrumutate, închiriate sau utilizate în schimbul unei
retribuþii; sau
b) transportate în afara locului manifestãrii.

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

În vederea aplicãrii prezentei anexe, prin manifestare se
înþelege:
1. expoziþiile, târgurile, saloanele ºi manifestãrile similare
ale comerþului, industriei, agriculturii ºi industriei
meºteºugãreºti;
2. expoziþiile sau manifestãrile organizate în principal în
scop filantropic;
3. expoziþiile sau manifestãrile organizate în principal în
scop ºtiinþific, tehnic, meºteºugãresc, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios ori cultural, pentru promovarea turismului
sau în vederea promovãrii unei mai bune înþelegeri între
popoare;
4. reuniunile reprezentanþilor organizaþiilor sau grupãrilor
internaþionale; sau
5. ceremoniile ºi manifestãrile cu caracter oficial sau comemorativ, cu excepþia expoziþiilor organizate cu titlu particular în
magazine sau localuri comerciale în vederea vânzãrii de
mãrfuri strãine.

1. Termenul de reexport al mãrfurilor importate în vederea
prezentãrii sau utilizãrii la expoziþii, târguri, congrese ori la
manifestãri similare este de cel puþin 6 luni de la data admiterii temporare.
2. În pofida dispoziþiilor paragrafului 1 al prezentului articol,
autoritãþile vamale îi autorizeazã pe cei interesaþi sã lase pe
teritoriul de admitere temporarã mãrfurile destinate sã fie prezentate sau utilizate la o manifestare ulterioarã, cu condiþia ca
acestea sã se conformeze dispoziþiilor legilor ºi reglementãrilor
acestui teritoriu ºi ca mãrfurile sã fie reexportate în termen de
un an de la data admiterii lor temporare.

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 2

1. Beneficiazã de regimul de admitere temporarã conform
art. 2 din prezenta convenþie:
a) mãrfurile destinate sã fie expuse sau sã facã obiectul
unei demonstraþii la o manifestare, inclusiv materialul prevãzut
în anexele la Acordul pentru importul de obiecte cu caracter
educativ, ºtiinþific sau cultural, UNESCO, New York, 22 noiembrie 1950, ºi la protocolul la acesta de la Nairobi, 26 noiembrie
1976;
b) mãrfurile destinate sã fie utilizate la o manifestare în
vederea prezentãrii produselor strãine, ca de exemplu:
1) mãrfurile necesare pentru efectuarea de demonstraþii
pentru maºinile sau aparatele strãine expuse;
2) materialul de construcþie ºi de decorare, inclusiv echipamentul electric, pentru standurile provizorii ale expozanþilor
strãini;
3) materialul publicitar ºi pentru demonstraþii, destinat sã fie
în mod special utilizat cu titlu publicitar pentru mãrfurile strãine
expuse, cum ar fi: înregistrãrile audio ºi video, filmele ºi diapozitivele, precum ºi aparatura necesarã utilizãrii lor;
c) echipamentul, inclusiv instalaþiile de tradus, aparatele de
înregistrare audio ºi video, precum ºi filmele cu caracter educativ, ºtiinþific sau cultural, destinate sã fie utilizate la reuniuni,
conferinþe ºi congrese internaþionale.
2. Pentru a putea beneficia de înlesnirile prevãzute în prezenta anexã:
a) numãrul sau cantitatea fiecãrui articol importat trebuie sã
fie rezonabilã, în funcþie de destinaþia lor;
b) autoritãþile vamale ale teritoriului de admitere temporarã
trebuie sã se asigure cã vor fi îndeplinite condiþiile stabilite în
prezenta convenþie.
CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 3

Atât timp cât mãrfurile admise temporar beneficiazã de
înlesnirile prevãzute în prezenta convenþie ºi cu excepþia cazului
în care legislaþia naþionalã a teritoriului de admitere temporarã
permite acest lucru, acestea nu pot fi:

ARTICOLUL 5

1. Prin aplicarea dispoziþiilor art. 13 din prezenta convenþie
importul definitiv este acordat cu scutirea de la plata drepturilor ºi taxelor de import ºi fãrã aplicarea prohibiþiilor sau
restricþiilor la import urmãtoarelor mãrfuri:
a) mici mostre reprezentative pentru mãrfurile strãine
expuse la o manifestare, inclusiv mostrele de produse alimentare ºi bãuturile importate ca atare sau obþinute în cadrul
manifestãrii pe baza mãrfurilor importate în vrac, cu condiþia:
1) ca acestea sã fie produse strãine furnizate gratuit ºi
care servesc numai distribuirii gratuite pentru public în cadrul
unei manifestãri, spre a fi utilizate sau consumate de cãtre
persoanele cãrora le vor fi distribuite;
2) ca aceste produse sã fie identificabile ca mostre cu
caracter publicitar ºi care nu au decât o valoare unitarã micã;
3) ca ele sã nu se preteze comercializãrii ºi, dacã este
cazul, sã fie ambalate în cantitãþi net mai mici decât cele
conþinute în cel mai mic ambalaj vândut cu amãnuntul;
4) ca mostrele de produse alimentare ºi bãuturi care nu
sunt distribuite în ambalaje conform pct. 3) de mai sus sã fie
consumate în cadrul manifestãrii; ºi
5) ca autoritãþile vamale din teritoriul de admitere temporarã sã considere rezonabile valoarea globalã ºi cantitatea de
mãrfuri, având în vedere natura manifestãrii, numãrul de vizitatori ºi importanþa participãrii expozantului la manifestare;
b) mãrfuri importate numai pentru demonstraþii sau demonstraþii de maºini ºi aparate strãine, prezentate la manifestare
ºi care sunt consumate sau distruse în timpul acestor demonstraþii, cu condiþia ca autoritãþile vamale din teritoriul de admitere temporarã sã considere rezonabile valoarea globalã ºi
cantitatea de mãrfuri, având în vedere natura manifestãrii,
numãrul de vizitatori ºi importanþa participãrii expozantului la
manifestare;
c) produse de valoare micã folosite pentru construirea,
amenajarea ºi decorarea standurilor provizorii ale strãinilor
care expun în cadrul manifestãrii (vopsele, lacuri, tapete etc.),
distruse datoritã utilizãrii lor;
d) pliante, cataloage, prospecte, liste cu preþuri curente,
afiºe publicitare, calendare (ilustrate sau neilustrate) ºi fotografii neînrãmate, destinate sã fie în mod special utilizate în scop
publicitar pentru mãrfurile respective, cu condiþia ca:
1) acestea sã fie produse strãine furnizate gratuit ºi destinate numai distribuirii gratuite la locul manifestãrii; ºi
2) autoritãþile vamale din teritoriul de admitere temporarã
sã considere rezonabile valoarea globalã ºi cantitatea mãrfurilor, având în vedere natura manifestãrii, numãrul de vizitatori
ºi importanþa participãrii expozantului la manifestare;
e) dosare, registre, formulare ºi alte documente destinate
sã fie utilizate ca atare în timpul sau cu ocazia reuniunilor,
conferinþelor ori a congreselor internaþionale.
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2. Dispoziþiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se
aplicã bãuturilor alcoolice, produselor din tutun ºi combustibililor.
ARTICOLUL 6

1. La import, ca ºi la reexport, verificarea ºi vãmuirea
mãrfurilor care vor fi sau care au fost prezentate ori folosite la
o manifestare sunt efectuate, în toate cazurile în care acest
lucru este posibil ºi oportun, la locul acestei manifestãri.
2. Fiecare parte contractantã se va strãdui, în toate cazurile în care va aprecia cã este util, þinând seama de importanþa manifestãrii, sã deschidã pe o perioadã rezonabilã un
birou vamal la locul manifestãrii organizate pe teritoriul sãu.
ARTICOLUL 7

Produsele obþinute întâmplãtor în timpul manifestãrii pe
baza mãrfurilor importate temporar, cu ocazia demonstraþiilor
fãcute pe maºinile sau aparatele expuse, sunt supuse dispoziþiilor prezentei convenþii.

21

ARTICOLUL 8

Fiecare parte contractantã are dreptul sã formuleze o
rezervã, în condiþiile prevãzute la art. 29 din prezenta convenþie, cu privire la dispoziþiile art. 5 paragraful 1 alin. a) din
prezenta anexã.
ARTICOLUL 9

La intrarea în vigoare, prezenta anexã va abroga ºi va
înlocui, conform art. 27 din prezenta convenþie, Convenþia
vamalã privind înlesnirile acordate pentru importul mãrfurilor
destinate a fi prezentate sau utilizate la expoziþii, târguri, congrese sau manifestãri similare, Bruxelles, 8 iunie 1961, în
relaþiile între pãrþile contractante care au acceptat prezenta
anexã ºi care sunt pãrþi contractante la respectiva convenþie.
ANEXA B.2

ANEXÃ
privind echipamentul profesional
CAPITOLUL I
Definiþii

CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

În vederea aplicãrii prezentei anexe, prin echipament profesional se înþelege:
1. echipamentul de presã, radiodifuziune ºi televiziune,
necesar reprezentanþilor presei, radiodifuziunii sau ai televiziunii
care se deplaseazã pe teritoriul unei þãri în vederea realizãrii
reportajelor, înregistrãrilor ori emisiunilor din cadrul programelor
stabilite. O listã exemplificativã cuprinzând acest echipament
figureazã în apendicele nr. I la prezenta anexã;
2. echipamentul cinematografic necesar unei persoane care
se deplaseazã pe teritoriul unei alte þãri în vederea realizãrii
unuia sau mai multor filme specificate. O listã exemplificativã
cuprinzând acest echipament figureazã în apendicele nr. II la
prezenta anexã;
3. orice alt material necesar exercitãrii meseriei sau profesiunii unei persoane care se deplaseazã pe teritoriul unei alte
þãri pentru a îndeplini o activitate bine determinatã. Este
exclus echipamentul care trebuie sã fie utilizat pentru fabricaþie
industrialã, condiþionarea de mãrfuri sau, dacã nu este vorba
de utilaj manual, pentru exploatarea resurselor naturale, pentru
construirea, repararea ori întreþinerea de imobile, pentru executarea de lucrãri de terasament sau de lucrãri similare. O
listã exemplificativã cuprinzând acest echipament figureazã în
apendicele nr. III la prezenta anexã;
4. aparatele auxiliare ale echipamentelor menþionate la
pct. 1, 2 ºi 3 ale prezentului articol ºi accesoriile care se
referã la acestea.

1. Pentru a beneficia de înlesnirile acordate de prezenta
anexã echipamentul profesional trebuie:
a) sã aparþinã unei persoane stabilite sau rezidente în
afara teritoriului de admitere temporarã;
b) sã fie importat de cãtre o persoanã stabilitã sau rezidentã în afara teritoriului de admitere temporarã;
c) sã fie utilizat în exclusivitate de persoana care se deplaseazã pe teritoriul de admitere temporarã sau sub propria sa
supraveghere.
2. Prevederile paragrafului 1 c) al prezentului articol nu se
aplicã echipamentului importat în vederea realizãrii unui film,
unui program de televiziune sau a unei lucrãri audiovizuale, în
executarea unui contract de coproducþie la care o persoanã
stabilitã pe teritoriul de admitere temporarã ar fi parte ºi care
este aprobat de autoritãþile competente din acest teritoriu în
cadrul unui acord interguvernamental de coproducþie.
3. Echipamentul cinematografic, de presã, de radiodifuziune
ºi de televiziune nu trebuie sã facã obiectul unui contract de
închiriere sau al unui contract similar la care o persoanã stabilitã pe teritoriul de admitere temporarã ar fi parte, aceastã
condiþie neaplicându-se în cazul realizãrii de programe comune
de radiodifuziune sau de televiziune.

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 2

Beneficiazã de admitere temporarã conform art. 2 din prezenta convenþie:
a) echipamentul profesional;
b) piesele componente importate în vederea reparãrii unui
echipament profesional aflat în admitere temporarã conform
pct. a) al prezentului articol.

ARTICOLUL 4

1. Admiterea temporarã a echipamentelor de producþie ºi
pentru transmisia reportajelor radiodifuzate sau televizate ºi a
vehiculelor special adaptate pentru a fi utilizate la reportaje
radiodifuzate sau televizate ºi echipamentele acestora, importate de organismele publice ori particulare agreate în acest
scop de autoritãþile vamale din teritoriul de admitere temporarã, este acordatã fãrã a se cere vreun document vamal ºi
fãrã constituirea de garanþie.
2. Autoritãþile vamale pot cere prezentarea unei liste sau a
unui inventar amãnunþit al echipamentului menþionat la paragraful 1 al prezentului articol, însoþit de un angajament scris
de reexport.
ARTICOLUL 5

Termenul de reexport al materialului profesional este de
12 luni de la data admiterii temporare. Totuºi, pentru vehicule
termenul de reexport poate fi fixat þinându-se seamã de
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motivul ºi de durata previzibilã a ºederii pe teritoriul de
admitere temporarã.
ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantã are dreptul de a refuza sau de
a retrage regimul de admitere temporarã pentru vehiculele
menþionate în apendicele nr. IÑIII la prezenta anexã, care,
chiar ºi ocazional, transportã persoane contra cost sau mãrfuri
pe teritoriul sãu pentru a le debarca ori descãrca într-un loc
situat pe acelaºi teritoriu.
ARTICOLUL 7

Apendicele la prezenta anexã fac parte integrantã din
aceasta.
ARTICOLUL 8

La intrarea în vigoare, prezenta anexã va abroga ºi va
înlocui, conform art. 27 din prezenta convenþie, Convenþia
vamalã privind importul temporar de material profesional,
Bruxelles, 8 iunie 1961, în relaþiile dintre pãrþile contractante
care au acceptat prezenta anexã ºi care sunt pãrþi contractante la respectiva convenþie.
Apendicele nr. I
Echipament pentru presã, radiodifuziune ºi televiziune
Listã exemplificativã
A. Echipament de presã, cum ar fi:
Ñ calculatoare personale;
Ñ telefax;
Ñ maºini de scris;
Ñ camere de toate tipurile (de filmat ºi electronice);
Ñ aparate de transmitere, de înregistrare ºi de redare a
sunetului sau a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj sunet, difuzoare);
Ñ suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate ori
înregistrate;
Ñ instrumente ºi aparate de mãsurã ºi control (oscilografe,
sisteme de control pentru magnetofoane ºi magnetoscoape,
multimetre, cutii ºi truse de scule, vectorscoape, generatoare
de semnale video etc.);
Ñ echipamente de iluminat (proiectoare, transformatoare,
trepieduri);
Ñ accesorii (casete, fotometre, obiective foto, acumulatoare, curele de transmisie, încãrcãtoare de baterii, monitoare).
B. Echipament de radiodifuziune, cum ar fi:
Ñ echipament pentru telecomunicaþii, ca de exemplu
emiþãtoare-receptoare sau transmiþãtoare terminale racordabile
la reþea ori cablu, legãturi prin satelit;
Ñ echipament de producere a radiofrecvenþei (aparate de
captare a sunetului, de înregistrare sau de reproducere);
Ñ instrumente ºi aparate de mãsurã ºi control (oscilografe,
sisteme de control pentru magnetofoane ºi magnetoscoape,
multimetre, cutii ºi truse de scule, vectorscoape, generatoare
de semnale video etc.);
Ñ accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese
de mixaj, benzi magnetice pentru sunet, grupuri electrogene,
transformatoare, baterii ºi acumulatoare, încãrcãtoare de
baterii, aparate de încãlzit, de condiþionat aerul ºi de ventilaþie
etc.);
Ñ suporturi pentru sunet neînregistrate sau înregistrate.
C. Echipament de televiziune, cum ar fi:
Ñ camere de televiziune;
Ñ telecinema;
Ñ instrumente ºi aparate de mãsurã ºi de control;
Ñ aparate de transmisie ºi retransmisie;
Ñ aparate de comunicaþii;
Ñ aparate de înregistrare sau de redare a sunetului ori a
imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);
Ñ echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare,
trepieduri);
Ñ echipament de montaj;

Ñ accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, trepieduri, încãrcãtoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare, baterii ºi acumulatoare, aparate de
încãlzit, de condiþionat aerul ºi de ventilaþie etc.);
Ñ suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate ori
înregistrate (generice, semnale de apel prin staþie, pasaje
muzicale etc.);
Ñ ”film rushesÒ;
Ñ instrumente muzicale, costume, decoruri ºi alte accesorii de teatru, estrade, produse pentru machiaj, uscãtoare de pãr.
D. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai jos, cum ar fi:
Ñ transmisia TV;
Ñ accesorii TV;
Ñ înregistrarea semnalelor video;
Ñ înregistrarea ºi redarea sunetului;
Ñ efecte de redare cu încetinitorul;
Ñ iluminat.
Apendicele nr. II
Echipament cinematografic
Listã exemplificativã
A. Echipament, cum ar fi:
Ñ camere diverse (de film ºi electronice);
Ñ instrumente ºi aparate de mãsurã ºi control (oscilografe,
sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii ºi
truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video
etc.);
Ñ camere ”dolliesÒ ºi macarale cinematografice;
Ñ echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare,
trepieduri);
Ñ echipament pentru montaj;
Ñ aparate de înregistrare ºi redare a sunetului sau a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);
Ñ suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate sau
înregistrate (generice, semnale de apel prin staþie, intercalãri
pasaje muzicate etc.);
Ñ ”film rushesÒ;
Ñ accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese
de mixaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii ºi acumulatori, încãrcãtoare de baterii, aparate
de încãlzit, de condiþionat aerul ºi pentru ventilaþie etc.);
Ñ instrumente muzicale, costume, decoruri ºi alte accesorii teatrale, estrade, produse de machiaj, uscãtoare de pãr.
B. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate în scopurile enumerate mai sus.
Apendicele nr. III
Alte echipamente
Listã exemplificativã
A. Echipament pentru montare, testare, verificare, control,
întreþinere sau reparare a maºinilor, instalaþiilor, mijloacelor de
transport etc., cum ar fi:
Ñ scule;
Ñ echipamente ºi aparate de mãsurã, de verificare sau de
control (pentru temperaturã, presiune, distanþã, înãlþime,
suprafaþã, vitezã etc.), inclusiv aparaturã pentru reþele electrice
(voltmetre, ampermetre, cabluri de mãsurã, comparatoare,
transformatoare, înregistratoare etc.) ºi cutii;
Ñ aparate ºi echipamente pentru fotografierea maºinilor ºi
instalaþiilor în timpul ºi dupã montare;
Ñ aparate pentru controlul tehnic al navelor.
B. Echipament necesar oamenilor de afaceri, experþilor în
organizarea ºtiinþificã sau tehnicã a muncii, în productivitatea
muncii, în contabilitate, precum ºi altor persoane având profesii similare, cum ar fi:
Ñ calculatoare personale;
Ñ maºini de scris;
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Ñ aparate de transmitere, înregistrare sau redare a sunetului ori a imaginii;
Ñ instrumente ºi aparate de calcul.
C. Echipamentul necesar specialiºtilor care se ocupã cu
mãsurãtori topografice, prospecþiuni geofizice, cum ar fi:
Ñ aparate ºi instrumente de mãsurã;
Ñ echipament de foraj;
Ñ aparate de transmisie ºi comunicaþie.
D. Echipament necesar specialiºtilor în combaterea poluãrii
E. Instrumente ºi aparate necesare medicilor, chirurgilor,
veterinarilor, moaºelor ºi persoanelor care exercitã profesii
similare.
F. Echipament necesar arheologilor, paleontologilor, geografilor, zoologilor etc.
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G. Echipament necesar artiºtilor, companiilor teatrale ºi
orchestrelor, inclusiv toate articolele necesare reprezentaþiilor,
instrumente muzicale, decoruri ºi costume etc.
H. Echipamente necesare conferenþiarilor în vederea
ilustrãrii expunerilor
I. Echipament foto folosit în timpul cãlãtoriilor (aparate foto
diverse, casete, pozometre, obiective foto, trepieduri, acumulatori, curele de transmisie, încãrcãtoare pentru baterii, monitoare, echipament de iluminat, articole de modã ºi accesorii
pentru manechine etc.)
J. Vehicule concepute sau adaptate special scopurilor specificate mai sus, cum ar fi: posturi ambulante de control,
maºini-atelier, vehicule laborator etc.
ANEXA B.3

ANEXÃ
privind containerele, paletele, ambalajele, mostrele ºi alte mãrfuri importate în cadrul unei operaþiuni comerciale
CAPITOLUL I
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) mãrfuri importate în cadrul unei operaþiuni comerciale Ñ
containerele, paletele, ambalajele, mostrele, filmele publicitare,
precum ºi mãrfurile de orice naturã importate în cadrul unei
operaþiuni comerciale, fãrã ca importul lor sã constituie în sine
o operaþiune comercialã;
b) ambalaj Ñ toate articolele ºi materialele ce servesc sau
sunt destinate sã serveascã, în stadiul în care sunt importate,
ambalãrii, protejãrii sau separãrii mãrfurilor, cu excepþia materialelor (paie, hârtie, fibre de sticlã, talaº etc.) importate în vrac.
Sunt excluse, de asemenea, containerele ºi paletele, astfel
cum sunt descrise la pct. c) ºi d) ale prezentului articol;
c) container Ñ un utilaj de transport (cadru, cisternã amovibilã sau alt utilaj analog):
1) constituind un compartiment, complet sau parþial închis,
destinat sã conþinã mãrfuri;
2) având un caracter permanent ºi fiind astfel destul de
rezistent pentru a permite folosirea sa repetatã;
3) special conceput pentru a înlesni transportul de mãrfuri,
fãrã reîncãrcarea intermediarã, prin unul sau mai multe mijloace de transport;
4) conceput astfel încât sã fie uºor de manipulat, mai ales
în timpul transbordãrii dintr-un mijloc de transport în altul;
5) conceput astfel încât sã fie umplut sau golit cu uºurinþã;
ºi
6) având un volum interior de cel puþin un metru cub.
Termenul container cuprinde accesoriile ºi echipamentele
containerului conform categoriei sale, cu condiþia ca acestea
sã fie transportate cu containerul. Termenul container nu
cuprinde vehiculele, accesoriile sau piesele de schimb ale
vehiculelor, ambalajele sau paletele. Caroseriile amovibile sunt
asimilate containerelor;
d) paletã Ñ un dispozitiv pe planºeul cãruia se poate
grupa o anumitã cantitate de mãrfuri pentru constituirea unei
unitãþi de încãrcare în vederea transportãrii, manipulãrii ei sau
a stivuirii cu utilaje mecanice. Acest dispozitiv este format fie
din douã planºee unite între ele, fie dintr-un planºeu montat
pe picioare; înãlþimea sa totalã este cât mai micã posibil,
permiþând manipularea cu cãrucioare elevatoare cu furcã sau
transpalete; dispozitivul poate sau nu sã fie dotat cu o suprastructurã;
e) mostrã Ñ articolele care sunt reprezentative pentru o
anumitã categorie de mãrfuri deja produse sau care constituie
modele pentru mãrfurile ce vor fi fabricate, cu excepþia articolelor identice introduse de aceeaºi persoanã sau expediate
aceluiaºi destinatar în asemenea cantitãþi încât, luate în
ansamblu, ele nu mai constituie mostre conform normelor
comerciale;

f) film publicitar Ñ suporturile de imagine înregistrate cu
sau fãrã sonor, care reproduc în general imagini privind
natura, funcþionarea produselor sau a materialelor puse în
vânzare ori închiriate de o persoanã stabilitã sau rezidentã în
afara teritoriului de admitere temporarã, cu condiþia sã fie prezentate unor eventuali clienþi ºi nu în sãli publice, sã fie
importate într-un colet care sã nu conþinã mai mult de o copie
a fiecãrui film ºi sã nu facã parte dintr-un lot mai mare de
filme;
g) trafic intern Ñ transportul mãrfurilor încãrcate în interiorul
teritoriului vamal al unei pãrþi contractante pentru a fi
descãrcate în interiorul teritoriului vamal al aceleiaºi pãrþi contractante.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 2

Beneficiazã de admitere temporarã, conform art. 2 din prezenta convenþie, urmãtoarele mãrfuri importate în cadrul unei
operaþiuni comerciale:
a) ambalajele care sunt fie importate pline pentru a fi reexportate goale sau pline, fie goale pentru a fi reexportate pline;
b) containerele încãrcate sau nu cu mãrfuri, precum ºi
accesoriile ºi echipamentele containerelor admise temporar,
care sunt fie importate cu un container pentru a fi reexportate
izolat sau cu un alt container, fie izolat pentru a fi reexportate
cu un container;
c) piesele de schimb importate în vederea reparãrii containerelor aflate în regim de admitere temporarã conform pct. b)
al prezentului articol;
d) paletele;
e) mostrele;
f) filmele publicitare;
g) orice altã marfã importatã în unul dintre scopurile
enunþate în apendicele nr. I la prezenta anexã, în cadrul unei
operaþiuni comerciale, dar al cãrei import nu constituie în sine
o operaþiune comercialã.
ARTICOLUL 3

Dispoziþiile prezentei anexe nu afecteazã legislaþiile vamale
ale pãrþilor contractante, aplicabile la importul de mãrfuri transportate în containere sau ambalaje ori pe palete.
ARTICOLUL 4

1. Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate de prezenta anexã:
a) ambalajele trebuie sã fie reexportate numai de beneficiarul admiterii temporare; ele nu pot, nici mãcar ocazional, sã
fie folosite în traficul intern;
b) containerele trebuie sã fie marcate astfel cum se indicã
în apendicele nr. II la prezenta anexã; ele pot fi utilizate în
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trafic intern, dar în acest caz fiecare parte contractantã are
dreptul sã impunã urmãtoarele condiþii:
Ñ traseul containerului va fi cât mai direct sau cât mai
apropiat de locul unde mãrfurile de exportat trebuie sã fie
încãrcate sau din care containerul trebuie sã fie reexportat gol;
Ñ containerul nu va fi utilizat decât o singurã datã în trafic intern înaintea reexportãrii sale;
c) paletele sau un numãr egal de palete de acelaºi tip ºi
de valoare aproape egalã trebuie sã fi fost exportate în
prealabil sau sã fie exportate ori reexportate ulterior;
d) mostrele ºi filmele publicitare trebuie sã aparþinã unei
persoane stabilite sau care locuieºte în afara teritoriului de
admitere temporarã ori sã fie importate cu scopul unic de a fi
prezentate sau de a face obiectul unei demonstraþii pe teritoriul
de admitere temporarã, în vederea cãutãrii unor comenzi de
mãrfuri care vor fi importate chiar în acest teritoriu. Ele nu trebuie sã fie vândute, folosite sau închiriate decât pentru demonstraþii ºi nici nu pot fi închiriate sau utilizate contra cost pe
perioada în care se aflã pe teritoriul de admitere temporarã;
e) folosirea mãrfurilor menþionate la pct. 1 ºi 2 din apendicele nr. I la prezenta anexã nu trebuie sã constituie o activitate lucrativã.
2. Fiecare parte contractantã are dreptul de a nu acorda
regimul de admitere temporarã containerelor, paletelor sau
ambalajelor care au fãcut obiectul unei cumpãrãri, unei
închirieri-vânzãri, unui împrumut sau unui contract similar încheiat de cãtre o persoanã stabilitã sau rezidentã pe teritoriul sãu.
ARTICOLUL 5

1. Regimul de admitere temporarã a containerelor, paletelor
ºi ambalajelor este acordat fãrã sã se cearã un document
vamal ºi fãrã constituirea unei garanþii.
2. În locul unui document vamal ºi al unei garanþii pentru
containere, beneficiarul regimului de admitere temporarã poate
fi obligat sã se angajeze în scris:
a) sã furnizeze autoritãþilor vamale, la cererea lor, informaþii
amãnunþite privind miºcãrile fiecãrui container aflat în admitere
temporarã, inclusiv datele ºi locurile de intrare pe teritoriul
admiterii temporare ºi de ieºire din teritoriul respectiv, sau o
listã a containerelor, însoþitã de un angajament de reexport;
b) sã achite drepturile ºi taxele la import, care ar putea fi
cerute în cazul în care condiþiile de admitere temporarã nu ar
fi îndeplinite.
3. În locul unui document vamal ºi al unei garanþii pentru
palete ºi ambalaje, beneficiarul regimului de admitere temporarã poate fi obligat sã prezinte autoritãþilor vamale angajamentul scris de a le reexporta.
4. Persoanele care folosesc în mod regulat regimul de admitere temporarã sunt autorizate sã prezinte un angajament global.
ARTICOLUL 6

Termenul de reexport al mãrfurilor importate în cadrul unei
operaþiuni comerciale este de cel puþin 6 luni de la data admiterii temporare.
ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractantã are dreptul de a formula o
rezervã în condiþiile prevãzute la art. 29 din prezenta convenþie cu privire la:
a) maximum 3 grupe de mãrfuri dintre cele menþionate la
art. 2;
b) prevederile art. 5 paragraful 1 din prezenta anexã.
ARTICOLUL 8

Apendicele la prezenta anexã fac parte integrantã din
aceasta.
ARTICOLUL 9

La intrarea în vigoare, prezenta anexã va abroga ºi va
înlocui, conform art. 27 din prezenta convenþie, convenþiile ºi
dispoziþiile de mai jos:
Ñ Convenþia europeanã referitoare la regimul vamal al
paletelor utilizate în transporturile internaþionale, Geneva,
9 decembrie 1960;

Ñ Convenþia vamalã privind importul temporar al ambalajelor, Bruxelles, 6 octombrie 1960;
Ñ art. 2Ñ11 ºi anexele 1 (paragrafele 1 ºi 2), 2 ºi 3 la
Convenþia vamalã privind containerele, Geneva, 2 decembrie
1972;
Ñ art. 3, 5 ºi 6 (1.b ºi 2) din Convenþia internaþionalã
pentru facilitarea importului de mostre comerciale ºi de material publicitar, Geneva, 7 noiembrie 1952,
în relaþiile dintre pãrþile contractante care au acceptat prezenta anexã ºi care sunt pãrþi contractante la respectivele
convenþii.
Apendicele nr. I
Lista mãrfurilor prevãzute la art. 2 g)
1. Mãrfuri importate pentru testare, verificare, experimentãri
sau demonstraþii
2. Mãrfuri folosite la testãri, verificãri, experimente sau
demonstraþii
3. Filme cinematografice imprimate ºi developate, pozitive
ºi alte suporturi de imagine înregistrate, destinate sã fie vizionate înaintea utilizãrii lor comerciale
4. Filme, benzi magnetice, filme magnetizate ºi alte suporturi de sunet ºi imagine, destinate sonorizãrii, dublãrii sau
reproducerii
5. Suporturi de imagini înregistrate, trimise gratuit pentru a
fi utilizate în prelucrarea datelor
6. Articole (inclusiv vehicule) care, prin natura lor, nu pot fi
utilizate decât pentru a face reclamã unor articole specifice
sau publicitate cu un scop bine determinat.
Apendicele nr. II
Dispoziþii privind marcarea containerelor
1. Pe containere trebuie sã fie marcate durabil ºi în locuri
corespunzãtoare ºi vizibile urmãtoarele date:
a) identificarea proprietarului sau a utilizatorului principal;
b) mãrcile ºi numerele de identificare ale containerului,
adoptate de proprietar sau de utilizator; ºi
c) þara cãreia îi aparþine containerul, inclusiv echipamentul
fixat permanent pe acesta.
2. Þara cãreia îi aparþine containerul poate fi indicatã pe
acesta fie cu denumirea completã, fie prin codul de þarã ISO
alfa-2 prevãzut în standardul internaþional ISO 3166, fie
printr-un semn distinctiv folosit pentru a indica þara de înmatriculare a vehiculelor cu motor în circulaþia rutierã internaþionalã.
Fiecare þarã dispune scrierea pe container a numelui sau
emblemei sale, în funcþie de prevederile legislaþiei naþionale.
Identitatea proprietarului sau a utilizatorului poate fi indicatã fie
prin înscrierea numelui, fie printr-un simbol stabilit, cu excepþia
simbolurilor cum ar fi stemele sau steagurile.
3. Pentru ca mãrcile ºi numerele de identificare de pe containere sã fi considerate ca marcate durabil atunci când se
foloseºte o fâºie de material plastic, trebuie sã fie îndeplinite
urmãtoarele condiþii:
a) se va folosi un adeziv de calitate. Pelicula, o datã aplicatã, va trebui sã prezinte o rezistenþã la tracþiune mai micã
decât cea a adezivului, astfel încât orice încercare de dezlipire
sã ducã la distrugerea sa. Folosirea peliculelor turnate îndeplineºte aceste cerinþe. Nu vor fi folosite peliculele aplicate
prin presare;
b) în cazul în care mãrcile ºi numerele de identificare trebuie schimbate, pelicula ce urmeazã sã fie înlocuitã trebuie
înlãturatã total înainte de aplicarea unei noi pelicule. Nu este
permisã aplicarea unei noi pelicule peste o peliculã deja existentã.
4. Menþiunile privind utilizarea peliculelor din plastic pentru
marcarea containerelor, prevãzute în paragraful 3 din acest
apendice, nu exclud posibilitatea folosirii altor metode rezistente de marcaj.
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ANEXA B.4

ANEXÃ
privind mãrfurile importate în cadrul unei operaþiuni de producþie
CAPITOLUL I
Definiþii

CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, prin mãrfuri importate
în cadrul unei operaþiuni de producþie se înþelege:
1. a) matriþe, cliºee, mulaje, desene, proiecte, modele ºi
alte obiecte similare;
b) instrumente de mãsurã, control, verificare ºi alte obiecte
similare;
c) unelte ºi instrumente speciale, care sunt importate pentru a fi utilizate în timpul unui proces de fabricaþie; ºi
2. mijloacele de producþie înlocuitoare Ñ instrumentele,
aparatele ºi maºinile care, în aºteptarea livrãrii sau reparãrii
de mãrfuri similare, sunt puse, dupã caz, la dispoziþia unui client de cãtre un furnizor sau reparator.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

Pentru a putea beneficia de înlesnirile acordate de prezenta anexã:
a) mãrfurile importate în cadrul unei operaþiuni de producþie
trebuie sã aparþinã unei persoane stabilite în afara teritoriului
de admitere temporarã ºi sã fie destinate unei persoane stabilite în acest teritoriu;
b) toatã sau o parte din producþia (conform prevederilor din
legislaþia naþionalã) rezultând din utilizarea mãrfurilor importate
în cadrul unei operaþiuni de producþie, conform art. 1 paragraful 1 din prezenta anexã, trebuie sã fie exportatã din teritoriul
de admitere temporarã;
c) mijloacele de producþie înlocuitoare trebuie sã fie puse
în mod provizoriu ºi gratuit la dispoziþia unei persoane stabilite
pe teritoriul de admitere temporarã, prin sau la iniþiativa furnizorului mijloacelor de producþie a cãror livrare este întârziatã
sau care trebuie sã fie reparate.
ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 2

Beneficiazã de regimul de admitere temporarã, conform
art. 2 din prezenta convenþie, mãrfurile importate în cadrul
unei operaþiuni de producþie.

1. Termenul de reexport al mãrfurilor menþionate la art. 1
paragraful 1 din prezenta anexã este de cel puþin 12 luni de
la data admiterii temporare.
2. Termenul de reexport al mijloacelor de producþie înlocuitoare este de cel puþin 6 luni de la data admiterii temporare.
ANEXA B.5

ANEXÃ
privind mãrfurile importate în scop educativ, ºtiinþific sau cultural
CAPITOLUL I
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) mãrfuri importate în scop educativ, ºtiinþific sau cultural Ñ
materialul ºtiinþific ºi pedagogic, materialul de bunãstare destinat navigatorilor maritimi, precum ºi orice altã marfã importatã
în cadrul unei activitãþi educative, ºtiinþifice sau culturale;
b) la alin. a) de mai sus:
(i) prin material ºtiinþific ºi pedagogic Ñ orice modele, instrumente, aparate, maºini ºi accesoriile lor utilizate în cercetarea
ºtiinþificã ºi în învãþãmânt sau în pregãtirea profesionalã;
(ii) prin material de bunãstare destinat navigatorilor maritimi
Ñ materialul destinat activitãþilor cu caracter cultural, educativ,
recreativ, religios sau sportiv al persoanelor care au sarcini
legate de funcþionarea sau service-ul pe mare al unei nave
strãine angajate în traficul maritim internaþional.
Liste exemplificative ale materialului pedagogic, ale materialului de bunãstare destinat navigatorilor maritimi ºi ale oricãror
altor mãrfuri importate în cadrul unei activitãþi educative,
ºtiinþifice sau culturale figureazã în apendicele nr. IÑIII la prezenta anexã.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 2

De admitere temporarã beneficiazã, conform art. 2 din prezenta convenþie:
a) mãrfurile importate exclusiv în scop educativ, ºtiinþific
sau cultural;

b) piese de schimb ce se referã la materialul ºtiinþific ºi
pedagogic aflat în regim de admitere temporarã conform alin. a)
de mai sus, precum ºi uneltele special concepute pentru
întreþinerea, controlul, calibrarea sau repararea respectivului
echipament.
CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate prin prezenta anexã:
a) mãrfurile importate în scop educativ, ºtiinþific sau cultural
trebuie sã aparþinã unei persoane stabilite în afara teritoriului
de admitere temporarã ºi sã fie importate prin instituþii autorizate ºi în cantitãþi rezonabile, þinându-se seama de destinaþia
lor. Ele nu trebuie sã fie utilizate în scopuri comerciale;
b) materialul de bunãstare destinat navigatorilor maritimi
trebuie sã fie utilizat la bordul navelor strãine angajate în trafic maritim internaþional sau debarcat temporar de pe o navã
pentru a fi utilizat de cãtre echipaj pe þãrm ori importat pentru
a fi utilizat în cãmine, cluburi sau localuri de recreere pentru
navigatori, administrate fie de organisme oficiale, fie de organizaþii religioase sau altele, cu scop nelucrativ, precum ºi în
locurile de cult în care sunt oficiate, la intervale regulate, servicii
religioase pentru aceste persoane.
ARTICOLUL 4

Admiterea temporarã a materialului ºtiinþific ºi pedagogic ºi
a materialului de bunãstare destinat navigatorilor maritimi, folosit la bordul navelor, este acordatã fãrã a fi necesarã prezentarea unui document vamal ºi fãrã constituirea unei garanþii.
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Dacã este cazul, pot fi cerute un inventar ºi un angajament
scris de reexport pentru materialul ºtiinþific ºi pedagogic.
ARTICOLUL 5

Termenul de reexport al mãrfurilor importate în scop educativ, ºtiinþific sau cultural este de cel puþin 12 luni de la data
admiterii temporare.
ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantã are dreptul sã formuleze o
rezervã, în condiþiile prevãzute la art. 29 din prezenta convenþie, cu privire la dispoziþiile art. 4 din prezenta anexã, în
legãturã cu materialul ºtiinþific ºi pedagogic.
ARTICOLUL 7

Apendicele la prezenta anexã fac parte integrantã din
aceasta.
ARTICOLUL 8

La data intrãrii în vigoare, prezenta anexã va abroga ºi va
înlocui, conform art. 27 din prezenta convenþie, Convenþia
vamalã privind materialul de bunãstare destinat navigatorilor
maritimi, Bruxelles, 1 decembrie 1964, Convenþia vamalã privind importul temporar de material ºtiinþific, Bruxelles, 11 iunie
1968, ºi Convenþia vamalã privind importul temporar de material pedagogic, Bruxelles, 8 iunie 1970, în relaþiile dintre pãrþile
contractante care au acceptat prezenta anexã ºi care sunt
pãrþi contractante la respectivele convenþii.
Apendicele nr. I
Listã exemplificativã
a) Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului
ori a imaginilor, ca de exemplu:
Ñ proiectoare pentru diapozitive sau filme fixe;
Ñ proiectoare pentru cinematografie;
Ñ retroproiectoare ºi episcoape;
Ñ magnetofoane, magnetoscoape ºi echipament video;
Ñ circuite închise de televiziune.
b) Suporturi de sunet ºi imagine, ca de exemplu:
Ñ diapozitive, filme fixe ºi microfilme;
Ñ filme cinematografice;
Ñ înregistrãri sonore (benzi magnetice, discuri);
Ñ benzi video.
c) Echipament specializat, ca de exemplu:
Ñ echipament bibliografic ºi audio vizual pentru biblioteci;
Ñ biblioteci mobile;
Ñ laboratoare de limbi strãine;
Ñ echipament pentru traducere simultanã;
Ñ maºini mecanice sau electronice pentru predare programatã;
Ñ obiecte special concepute pentru predare sau pentru
pregãtirea profesionalã a persoanelor cu handicap.
d) Alt echipament, ca de exemplu:
Ñ tablouri murale, machete, grafice, hãrþi, planuri, fotografii ºi desene;
Ñ instrumente, aparate ºi machete concepute pentru
demonstraþii;

Ñ colecþii de obiecte însoþite de informaþii pedagogice
vizuale sau sonore, pregãtite pentru predarea unui anumit
subiect (trusã pedagogicã);
Ñ instrumente, aparate, utilaje ºi maºini-unelte pentru asimilarea tehnicilor sau meseriilor;
Ñ materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate în operaþiuni de salvare, destinate
pregãtirii profesionale a persoanelor implicate în operaþiuni de
salvare.
Apendicele nr. II
Listã exemplificativã
a) Cãrþi ºi imprimate, ca de exemplu:
Ñ cãrþi de orice tip;
Ñ cursuri prin corespondenþã;
Ñ ziare ºi publicaþii periodice;
Ñ broºuri conþinând informaþii legate de serviciile recreative din porturi.
b) Echipament audiovizual, ca de exemplu:
Ñ aparate de reproducere a sunetului ºi a imaginilor;
Ñ aparate de înregistrat cu bandã magneticã;
Ñ aparate radio ºi televizoare;
Ñ aparate de proiecþie;
Ñ înregistãri pe discuri sau benzi magnetice (cursuri de
limbi strãine), emisiuni radiodifuzate, urãri, muzicã ºi programe
de divertisment);
Ñ filme expuse ºi developate;
Ñ diapozitive;
Ñ benzi video.
c) Articole sportive, ca de exemplu:
Ñ îmbrãcãminte sport;
Ñ baloane ºi mingi;
Ñ rachete ºi fileuri;
Ñ jocuri de punte;
Ñ echipament pentru atletism;
Ñ echipament pentru gimnasticã.
d) Echipament pentru practicarea jocurilor distractive, ca de
exemplu:
Ñ jocuri de societate;
Ñ instrumente muzicale;
Ñ materiale ºi accesorii pentru teatre de amatori;
Ñ materiale pentru picturã, sculpturã, prelucrarea lemnului
ºi a metalelor, confecþionarea covoarelor etc.
e) Obiecte de cult
f) Pãrþi, piese de schimb ºi accesorii ale materialului de
bunãstare.
Apendicele nr. III
Listã exemplificativã
Bunuri, ca de exemplu:
1. Costume ºi accesorii scenice trimise cu titlu de împrumut
gratuit unor societãþi dramatice sau unor teatre.
2. Partituri muzicale expediate cu titlu de împrumut gratuit
unor sãli de concert sau unor orchestre.
ANEXA B.6

ANEXÃ
privind efectele personale ale cãlãtorilor ºi bunurile importate în scop sportiv
CAPITOLUL I
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) cãlãtor Ñ orice persoanã care intrã temporar pe teritoriul unei pãrþi contractante în care nu îºi are domiciliul stabil,
în anumite scopuri, cum ar fi: turism, sport, afaceri, reuniuni
profesionale, sãnãtate, studii etc.;

b) efecte personale Ñ toate articolele, noi sau folosite, de
care un cãlãtor poate avea nevoie în mod rezonabil pentru
folosinþã personalã în timpul cãlãtoriei, þinându-se seama de
toate împrejurãrile acestei cãlãtorii, cu excepþia mãrfurilor
importate în scopuri comerciale. O listã exemplificativã a efectelor personale figureazã în apendicele nr. I la prezenta
anexã;
c) bunuri importate în scop sportiv Ñ articole sportive ºi alte
materiale destinate sã fie utilizate de cãlãtori în timpul
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competiþiilor sau demonstraþiilor sportive ori pentru antrenamente pe teritoriul de admitere temporarã. O listã exemplificativã a acestor bunuri figureazã în apendicele nr. II la prezenta
anexã.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 2

Beneficiazã de regimul de admitere temporarã, conform art. 2
din prezenta convenþie, efectele personale ºi bunurile importate în scop sportiv.
CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate de prezenta anexã:
a) efectele personale trebuie sã fie importate de cãtre
cãlãtor, avându-le asupra sa sau în bagajele sale (însoþite sau
nu);
b) bunurile importate în scop sportiv trebuie sã aparþinã
unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de
admitere temporarã ºi sã fie importate în cantitate rezonabilã,
având în vedere destinaþia lor.
ARTICOLUL 4

1. Regimul de admitere temporarã a efectelor personale
este acordat fãrã sã se cearã un document vamal ºi fãrã
constituirea unei garanþii, cu excepþia articolelor care implicã o
valoare ridicatã a drepturilor ºi taxelor de import.
2. Un inventar al mãrfurilor, precum ºi un angajament scris
de reexport pot, în mãsura posibilului, sã fie acceptate pentru
bunurile importate în scop sportiv în locul unui document
vamal ºi al constituirii unei garanþii.
ARTICOLUL 5

1. Reexportul efectelor personale are loc cel mai târziu
atunci când persoana care le-a importat pãrãseºte teritoriul de
admitere temporarã.
2. Termenul de reexport al bunurilor importate în scop
sportiv este de cel puþin 12 luni de la data admiterii temporare.
ARTICOLUL 6

Apendicele la prezenta anexã fac parte integrantã din
aceasta.
ARTICOLUL 7

La intrarea în vigoare, prezenta anexã va abroga ºi va
înlocui, conform art. 27 din prezenta convenþie, dispoziþiile
art. 2 ºi 5 din Convenþia asupra facilitãþilor vamale în favoarea
turismului, New York, 4 iunie 1954, în relaþiile dintre pãrþile
contractante care au acceptat prezenta anexã ºi care sunt
pãrþi contractante la respectiva convenþie.
Apendicele nr. I
Listã exemplificativã
1. Îmbrãcãminte
2. Articole de toaletã
3. Bijuterii personale
4. Aparate foto ºi camere de luat vederi, precum ºi o cantitate rezonabilã de filme ºi accesorii pentru acestea
5. Aparate de proiecþie portabile de diapozitive sau de
filme ºi accesoriile acestora, precum ºi o cantitate rezonabilã
de diapozitive sau de filme
6. Videocamere ºi aparate portabile de înregistrare video,
cu o cantitate rezonabilã de casete
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7. Instrumente muzicale portabile
8. Picupuri portabile, cu discuri
9. Aparate portabile de înregistrare ºi reproducere a sunetului, inclusiv dictafoane, cu benzi
10. Radioreceptoare portabile
11. Televizoare portabile
12. Maºini de scris portabile
13. Calculatoare portabile
14. Calculatoare personale portabile
15. Binocluri
16. Cãrucioare pentru copii
17. Scaune rulante pentru invalizi
18. Echipament sportiv, cum ar fi: corturi ºi alte echipamente pentru camping, pescuit, alpinism, scufundãri, armament
sportiv cu muniþie, biciclete fãrã motor, caiacuri sau canoe
având o lungime de pânã la 5,5 metri, schiuri, rachete de
tenis, planºe de surf, windsurf, echipament de golf, echipament independent de planare, parapante
19. Aparate portabile pentru dializã ºi aparate medicale
similare, precum ºi articole cu o singurã utilizare importate cu
aceste aparate
20. Alte articole ce pot avea un evident caracter personal
Apendicele nr. II
Listã exemplificativã
A. Echipament pentru practicarea atletismului, cum ar fi:
Ñ garduri;
Ñ suliþe, discuri, prãjini, greutãþi, ciocane.
B. Echipament pentru jocul cu mingea, cum ar fi:
Ñ mingi de orice fel;
Ñ rachete, ciocane de lemn, crose, bâte ºi altele similare;
Ñ fileuri de orice fel;
Ñ porþi.
C. Echipament pentru practicarea sporturilor de iarnã, cum
ar fi:
Ñ schiuri ºi beþe;
Ñ patine;
Ñ sãnii ºi sãnii de bob;
Ñ echipament pentru curling.
D. Îmbrãcãminte, pantofi, mãnuºi, cãºti de uz sportiv etc.,
de orice fel
E. Echipament pentru practicarea sporturilor nautice, cum
ar fi:
Ñ caiacuri ºi canoe;
Ñ bãrci cu pânze ºi cu rame, vele, lopeþi ºi pagaie;
Ñ plãci pentru surf ºi vele.
F. Vehicule, cum ar fi:
Ñ maºini;
Ñ motociclete;
Ñ ambarcaþiuni cu motor.
G. Echipament destinat diferitelor manifestãri, cum ar fi:
Ñ arme pentru tir sportiv ºi muniþii;
Ñ biciclete fãrã motor;
Ñ arcuri ºi sãgeþi;
Ñ echipament pentru scrimã;
Ñ echipament pentru gimnasticã;
Ñ busole;
Ñ covoare pentru lupte ºi tatami;
Ñ echipament pentru practicarea sportului cu haltere;
Ñ echipament pentru echitaþie, cãruþe uºoare cu douã roþi;
Ñ echipament independent pentru planare (parapante, aripi
delta, planºe cu pânzã);
Ñ echipament pentru alpinism;
Ñ casete muzicale destinate sã asigure fondul muzical al
demonstraþiilor.
H. Echipament auxiliar, cum ar fi:
Ñ echipament pentru efectuarea de mãsurãtori ºi afiºare a
rezultatelor;
Ñ aparate pentru efectuarea analizelor de sânge ºi urinã.
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ANEXA B.7

ANEXÃ
privind materialul de propagandã turisticã
CAPITOLUL I
Definiþie
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, prin material de propagandã turisticã se înþelege bunurile care vizeazã încurajarea
publicului în vederea vizitãrii unei þãri strãine, mai ales pentru
a asista la reuniuni sau manifestãri cu caracter cultural, religios, turistic, sportiv sau profesional. O listã exemplificativã a
acestui material figureazã în apendicele prezentei anexe.

mijloacelor de transport folosite în strãinãtate, atunci când
aceste documente urmeazã sã fie distribuite gratuit ºi nu
conþin mai mult de 25% publicitate comercialã privatã;
c) material tehnic expediat reprezentanþilor acreditaþi sau
corespondenþilor desemnaþi de organisme turistice oficiale
naþionale ºi care nu este destinat distribuirii, adicã anuare, listele abonaþilor telefonici, listele hotelurilor, cataloagele târgurilor, mostre de produse artizanale de valoare neglijabilã,
documentaþie privind muzeele, universitãþile, staþiunile termale
ºi alte instituþii similare.
ARTICOLUL 6

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

Apendicele la prezenta anexã face parte integrantã din
aceasta.

ARTICOLUL 2

La data intrãrii în vigoare, prezenta anexã va abroga ºi va
înlocui, conform art. 27 din prezenta convenþie, protocolul
adiþional la Convenþia asupra facilitãþilor vamale în favoarea
turismului, relativ la importul de documente ºi de materiale de
propagandã turisticã, New York, 4 iunie 1954, în relaþiile dintre
pãrþile contractante care au acceptat prezenta anexã ºi care
sunt pãrþi contractante la respectivul protocol.

Materialul de propagandã turisticã beneficiazã de admitere
temporarã conform art. 2 din prezenta convenþie, cu excepþia
materialului prevãzut la art. 5 din prezenta anexã, pentru care
se acordã scutire de drepturi ºi taxe de import.
CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate prin prezenta anexã materialul de propagandã turisticã trebuie sã
aparþinã unei persoane stabilite în afara teritoriului de admitere
temporarã ºi sã fie importat în cantitãþi rezonabile, þinându-se
seama de destinaþia sa.
ARTICOLUL 4

Termenul de reexport al materialului de propagandã turisticã este de cel puþin 12 luni de la data admiterii temporare.
ARTICOLUL 5

Admiterea cu scutire de drepturi ºi taxe de import este
acordatã pentru urmãtoarele materiale de propagandã turisticã:
a) documente (pliante, broºuri, cãrþi, reviste, ghiduri, afiºe
înrãmate sau neînrãmate, fotografii ºi postere neînrãmate, hãrþi
geografice ilustrate sau neilustrate, transparante imprimate)
destinate sã fie distribuite gratuit, cu condiþia ca aceste documente sã nu conþinã mai mult de 25% publicitate comercialã
privatã ºi ca scopul lor propagandistic sã aibã în mod evident
caracter general;
b) liste ºi anuare ale hotelurilor strãine, publicate de organismele turistice oficiale sau sub patronajul lor, ºi orarele

ARTICOLUL 7

Apendice
Listã exemplificativã
1. Obiectele destinate sã fie expuse în birourile reprezentanþilor acreditaþi sau corespondenþilor desemnaþi de organismele turistice oficiale naþionale sau în alte localuri acceptate
de autoritãþile vamale ale teritoriului de admitere temporarã:
tablouri ºi desene, fotografii ºi postere înrãmate, cãrþi de artã,
picturi, gravuri sau litografii, sculpturi ºi tapiþerii ºi alte obiecte
de artã similare
2. Materiale pentru expunerea mãrfurilor (vitrine, suporturi
ºi obiecte similare), inclusiv aparate electrice sau mecanice
necesare funcþionãrii lor
3. Filme documentare, discuri, benzi magnetice înregistrate
ºi alte înregistrãri sonore pentru ºedinþe, gratuite, cu excepþia
celor al cãror subiect are tendinþe de propagandã comercialã
ºi a celor care sunt în mod curent vândute pe teritoriul de
admitere temporarã
4. Steaguri, în cantitãþi rezonabile
5. Diorame, machete, diapozitive, cliºee imprimate, negative
fotografice
6. Eºantioane, în cantitãþi rezonabile, de articole de artizanat, costume naþionale ºi alte articole cu caracter folcloric
similare.
ANEXA B.8

ANEXÃ
privind mãrfurile importate în cadrul micului trafic de frontierã
CAPITOLUL I
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) mãrfurile importate în cadrul micului trafic de frontierã:
Ñ mãrfurile transportate de locuitorii zonelor de frontierã în
vederea exercitãrii meseriei sau profesiunii lor (meºteºugari,
medici etc.);
Ñ efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor din zonele de frontierã, pe care le importã pentru a fi
reparate, prelucrate sau transformate;

Ñ materialul destinat exploatãrii bunurilor imobile situate în
interiorul zonei de frontierã a teritoriului de admitere temporarã;
Ñ materialul ce aparþine unui organism oficial, importat în
cadrul unei acþiuni de prim ajutor (incendiu, inundaþii etc.);
b) zona de frontierã Ñ fâºia de teritoriu vamal adiacentã
frontierei terestre, a cãrei suprafaþã este delimitatã prin
legislaþia naþionalã ºi ale cãrei limite servesc la distingerea
micului trafic de frontierã de celelalte tipuri de trafic;
c) locuitorii din zona de frontierã Ñ persoanele stabilite sau
rezidente într-o zonã de frontierã;
d) micul trafic de frontierã Ñ importurile efectuate de cãtre
locuitorii din zona de frontierã între douã zone de frontierã
adiacente.
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Domeniu de aplicare
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folosit pentru executarea de lucrãri agricole sau forestiere,
cum ar fi descãrcarea ori transportul lemnului, sau în pisciculturã;
c) micul trafic de frontierã pentru reparaþii, prelucrãri sau
transformãri trebuie sã aibã un caracter strict necomercial.

ARTICOLUL 2

De admitere temporarã beneficiazã, conform art. 2 din prezenta convenþie, mãrfurile importate în cadrul micului trafic de
frontierã.
CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate prin prezenta anexã:
a) mãrfurile importate în cadrul micului trafic de frontierã
trebuie sã aparþinã unui locuitor din zona de frontierã adiacentã celei de admitere temporarã;
b) materialul destinat exploatãrii bunurilor imobile trebuie sã
fie utilizat de cãtre locuitorii din zona de frontierã adiacentã
celei de admitere temporarã, care exploateazã terenurile aflate
în aceastã zonã de frontierã. Acest material trebuie sã fie

ARTICOLUL 4

1. Admiterea temporarã de mãrfuri importate în cadrul
micului trafic de frontierã este acordatã fãrã a se cere prezentarea unui document vamal sau constituirea unei garanþii.
2. Fiecare parte contractantã poate condiþiona acordarea
admiterii temporare a mãrfurilor importate în cadrul micului trafic de frontierã de depunerea unui inventar al mãrfurilor
menþionate, precum ºi a unui angajament scris pentru reexportul lor.
3. Beneficiul admiterii temporare poate fi acordat ºi pe
baza unei simple înregistrãri într-un registru aflat la biroul
vamal.
ARTICOLUL 5

1. Termenul de reexport al mãrfurilor importate în cadrul
micului trafic de frontierã este de cel puþin 12 luni de la data
admiterii temporare.
2. Materialul destinat exploatãrii bunurilor imobile din zonã
este totuºi reexportat de îndatã ce lucrãrile au fost încheiate.
ANEXA B.9

ANEXÃ
privind mãrfurile importate în scop umanitar
CAPITOLUL I
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) mãrfurile importate în scop umanitar Ñ materialul medicochirurgical ºi de laborator ºi loturile de ajutoare;
b) loturile de ajutoare Ñ toate bunurile, cum ar fi vehicule
sau alte mijloace de transport, pãturi, corturi, case prefabricate
sau alte mãrfuri de primã necesitate, expediate în vederea
ajutorãrii victimelor catastrofelor naturale ori similare.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 2

De admitere temporarã beneficiazã, conform art. 2 din prezenta convenþie, mãrfurile importate în scop umanitar.
CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse

a) mãrfurile importate în scop umanitar trebuie sã aparþinã
unei persoane stabilite în afara teritoriului de admitere temporarã ºi sã fie expediate cu titlu de împrumut gratuit;
b) materialul medico-chirurgical ºi de laborator trebuie sã
fie destinat unor spitale sau unor instituþii sanitare care,
aflându-se în împrejurãri excepþionale, au nevoie urgentã de
acesta, în mãsura în care acest material nu existã în cantitate
suficientã pe teritoriul de admitere temporarã;
c) loturile de ajutoare trebuie sã fie destinate unor persoane agreate de autoritãþile competente din teritoriul de admitere temporarã.
ARTICOLUL 4

1. În mãsura posibilului, un inventar al mãrfurilor, precum ºi
un angajament scris pentru reexport pot fi acceptate pentru
materialul medico-chirurgical ºi de laborator în locul unui document vamal ºi al unei garanþii.
2. Admiterea temporarã a loturilor de ajutoare este acordatã fãrã sã se cearã un document vamal ºi fãrã sã se constituie o garanþie. Totuºi autoritãþile vamale pot cere un
inventar al respectivelor mãrfuri, precum ºi un angajament
scris pentru reexportul lor.
ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate prin prezenta anexã:

1. Termenul de reexport al materialului medico-chirurgical ºi
de laborator este fixat în funcþie de necesitãþi.
2. Termenul de reexport al loturilor de ajutoare este de cel
puþin 12 luni de la data admiterii temporare.
ANEXA C

ANEXÃ
privind mijloacele de transport
CAPITOLUL I
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) mijloace de transport Ñ orice navã (inclusiv ºlepuri ºi
barje, transportate sau netransportate la bordul unei nave, ºi
hidroglisoare), aeroglisor, aeronavã, vehicul rutier cu motor
(inclusiv ciclurile cu motor, remorcile, semiremorcile ºi

combinaþiile de vehicule) ºi materialul feroviar rulant, precum
ºi piesele lor de schimb, accesorii ºi echipamente normale
care se aflã la bordul mijlocului de transport, inclusiv materialul special ce serveºte la încãrcarea, descãrcarea, manipularea
ºi protecþia mãrfurilor;
b) utilizare comercialã Ñ transportul persoanelor contra cost
sau transportul industrial ori comercial al mãrfurilor, contra cost
sau nu;
c) utilizare personalã Ñ transport exclusiv pentru uz personal, excluzând orice folosinþã comercialã;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 511/16.VII.2002

d) trafic intern Ñ transportul de persoane îmbarcate sau de
mãrfuri încãrcate pe teritoriul de admitere temporarã, pentru a
fi debarcate sau descãrcate în interiorul aceluiaºi teritoriu;
e) rezervoare normale Ñ rezervoarele prevãzute de constructor pe toate mijloacele de transport de acelaºi tip cu mijlocul respectiv ºi a cãror îmbinare permanentã permite
utilizarea directã a unui tip de carburant, atât pentru tracþiunea
mijlocului de transport, cât ºi, dacã este cazul, pentru
funcþionarea în timpul transportului a sistemelor de refrigerare
sau a altor sisteme. De asemenea, sunt considerate ca rezervoare normale rezervoarele adaptate pe mijloace de transport,
care permit utilizarea directã a altor tipuri de carburant, precum ºi rezervoarele adaptate la celelalte sisteme cu care pot
fi echipate mijloacele de transport.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 2

De admitere temporarã beneficiazã, conform art. 2 din prezenta convenþie:
a) mijloacele de transport de uz comercial sau particular;
b) piesele de schimb ºi echipamentele importate pentru
repararea unui mijloc de transport deja importat temporar.
Piesele de schimb ºi echipamentele înlocuite nereexportate
vor fi supuse drepturilor ºi taxelor de import, numai dacã nu
primesc una dintre destinaþiile prevãzute la art. 14 din prezenta convenþie.

în numele unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de admitere temporarã, ºi sã fie importate ºi utilizate
de persoane rezidente pe respectivul teritoriu.
ARTICOLUL 6

Admiterea temporarã a mijloacelor de transport este acordatã fãrã sã se cearã un document vamal ºi fãrã constituirea
unei garanþii.
ARTICOLUL 7

În pofida dispoziþiilor art. 5 din prezenta anexã:
a) mijloacele de transport de uz comercial pot fi utilizate
de terþe persoane care sunt pe deplin autorizate de beneficiarul admiterii temporare ºi care îºi exercitã activitatea în contul
acestuia, chiar dacã sunt stabilite sau rezidente pe teritoriul
de admitere temporarã;
b) mijloacele de transport de uz particular pot fi folosite de
terþe persoane pe deplin autorizate de cãtre beneficiarul admiterii temporare. Fiecare parte contractantã poate accepta ca o
persoanã rezidentã pe teritoriul sãu sã foloseascã un mijloc
de transport de uz particular, mai ales atunci când îl foloseºte
în contul ºi conform instrucþiunilor beneficiarului admiterii temporare.
ARTICOLUL 8

Operaþiunile curente de întreþinere ºi reparaþiile mijloacelor
de transport, necesare pe parcursul cãlãtoriei pânã la destinaþie
sau în interiorul teritoriului de admitere temporarã ºi care sunt
efectuate în timpul perioadei de admitere temporarã, nu constituie o modificare în sensul art. 1 a) din prezenta convenþie.

Fiecare parte contractantã are dreptul de a refuza sau de
a retrage beneficiul admiterii temporare:
a) mijloacelor de transport de uz comercial care ar fi utilizate în trafic intern;
b) mijloacelor de transport de uz particular care ar fi utilizate pentru folosinþã comercialã în trafic intern;
c) mijloacelor de transport care ar fi date în locaþie dupã
importul lor sau, dacã erau în locaþie în momentul importãrii
lor, celor care ar fi reînchiriate sau subînchiriate în alt scop
decât al reexportului imediat.

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 9

1. Combustibilul ºi carburanþii aflaþi în rezervoarele normale
ale mijloacelor de transport importate temporar, precum ºi uleiurile lubrifiante necesare unor utilizãri normale ale respectivelor mijloace de transport vor fi admise fãrã plata drepturilor ºi
taxelor la import ºi fãrã aplicarea prohibiþiilor sau restricþiilor
de import.
2. În ceea ce priveºte vehiculele rutiere cu motor de uz
comercial, fiecare parte contractantã are totuºi dreptul de a
fixa cantitãþile maxime de combustibili ºi carburanþi care pot fi
admise cu scutire de la plata drepturilor ºi taxelor de import ºi
fãrã aplicarea unor prohibiþii sau restricþii de import, pe propriul teritoriu, în rezervoarele normale ale vehiculului rutier cu
motor importat temporar.

1. Reexportul mijloacelor de transport de uz comercial are
loc o datã cu încheierea operaþiunilor de transport pentru care
au fost importate.
2. Mijloacele de transport de uz particular pot rãmâne pe
teritoriul de admitere temporarã o perioadã continuã sau nu
de 6 luni, în intervalul de 12 luni.

ARTICOLUL 3

CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 5

Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate prin prezenta anexã:
a) mijloacele de transport de uz comercial trebuie sã fie
înmatriculate pe alt teritoriu decât cel de admitere temporarã,
în numele unei persoane stabilite sau rezidente în afara teritoriului de admitere temporarã, ºi sã fie importate ºi utilizate
de persoanele care îºi exercitã activitatea pornind dintr-un
astfel de teritoriu;
b) mijloacele de transport de uz privat trebuie sã fie înmatriculate pe un alt teritoriu decât cel de admitere temporarã,

ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractantã are dreptul de a formula o
rezervã, în condiþiile prevãzute la art. 29 din prezenta convenþie, în ceea ce priveºte:
a) art. 2 a) referitor la admiterea temporarã pentru uz
comercial a vehiculelor rutiere cu motor ºi a materialului feroviar rulant;
b) art. 6 referitor la vehiculele rutiere cu motor pentru uz
comercial ºi mijloacele de transport de uz particular;
c) art. 9 paragraful 2 din prezenta anexã.
ARTICOLUL 11

La intrarea în vigoare, aceastã anexã va abroga ºi va înlocui, conform art. 27 din prezenta convenþie, Convenþia vamalã
privind importul temporar al vehiculelor rutiere particulare, New
York, 4 iunie 1954, Convenþia vamalã privind importul temporar de vehicule rutiere comerciale, Geneva, 18 mai 1956, ºi
Convenþia vamalã privind importul temporar pentru uz particular al ambarcaþiunilor de agrement ºi al aeronavelor, Geneva,
18 mai 1956, în relaþiile dintre pãrþile contractante care au
acceptat aceastã anexã ºi care sunt pãrþi contractante la respectivele convenþii.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 511/16.VII.2002

31
ANEXA D

ANEXÃ
privind animalele
CAPITOLUL I
Definiþii
ARTICOLUL 1

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) animale Ñ animalele vii din orice specie;
b) zonã de frontierã Ñ fâºia de teritoriu vamal adiacentã
frontierei terestre, a cãrei suprafaþã este delimitatã prin
legislaþia naþionalã ºi ale cãrei limite servesc la distingerea
micului trafic de frontierã de celelalte tipuri de trafic;
c) locuitori din zona de frontierã Ñ persoanele stabilite sau
care sunt rezidente într-o zonã de frontierã;
d) micul trafic de frontierã Ñ importurile efectuate de cãtre
locuitorii din zona de frontierã între douã zone de frontierã
adiacente.

de frontierã este acordatã fãrã a se cere prezentarea unui
document vamal ºi fãrã constituirea unei garanþii.
2. Fiecare parte contractantã poate condiþiona acordarea
admiterii temporare pentru animalele prevãzute la paragraful 1
al prezentului articol de depunerea unui inventar, precum ºi a
unui angajament scris de reexport.
ARTICOLUL 5

1. Fiecare parte contractantã are dreptul sã formuleze o
rezervã, în condiþiile prevãzute la art. 29 din prezenta convenþie,
în ceea ce priveºte art. 4 paragraful 1 din prezenta anexã.
2. Fiecare parte contractantã are, de asemenea, dreptul de
a formula o rezervã, în condiþiile prevãzute la art. 29 din prezenta convenþie, în ceea ce priveºte pct. 12 ºi 13 din apendicele la prezenta anexã.
ARTICOLUL 6

Termenul de reexport al animalelor este de cel puþin
12 luni de la data admiterii temporare.

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 7
ARTICOLUL 2

De admiterea temporarã beneficiazã, conform art. 2 din
prezenta convenþie, animalele importate în scopurile enumerate
în apendicele la prezenta anexã.
CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate prin prezenta anexã:
a) animalele trebuie sã aparþinã unei persoane stabilite sau
rezidente în afara teritoriului de admitere temporarã;
b) animalele de tracþiune importate în vederea exploatãrii
terenurilor aflate în zona de frontierã cu regim de admitere
temporarã trebuie sã fie importate de locuitorii din zona de
frontierã adiacentã celei cu regim de admitere temporarã.
ARTICOLUL 4

1. Admiterea temporarã a animalelor de tracþiune prevãzute
la art. 3 b) din prezenta anexã sau a animalelor importate
pentru transhumanþã ori pãºunat pe terenurile situate în zona

Apendicele la prezenta anexã face parte integrantã din
aceasta.
Apendice
Lista la care se referã art. 2
1. Dresurã
2. Antrenament
3. Reproducere
4. Potcovire sau cântãrire
5. Tratament veterinar
6. Încercãri (de exemplu, în vederea cumpãrãrii)
7. Participarea la manifestãri publice, expoziþii, concursuri,
competiþii sau demonstraþii
8. Spectacole (animale de circ etc.)
9. Deplasãri turistice (inclusiv animale care îi însoþesc pe
cãlãtori)
10. Exercitarea unei activitãþi (câini sau cai de poliþie; câini
de detectare, câini pentru orbi etc.)
11. Operaþiuni de salvare
12. Transhumanþã sau pãºunat
13. Executarea unei activitãþi sau realizarea unui transport
14. Uz medical (producerea de venin etc.)
ANEXA E

ANEXÃ
privind mãrfurile importate cu suspendarea parþialã a drepturilor ºi taxelor de import
CAPITOLUL I
Definiþii

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înþelege prin:
a) mãrfurile importate cu suspendare parþialã Ñ mãrfurile
care sunt menþionate în celelalte anexe la prezenta convenþie,
dar care nu îndeplinesc toate condiþiile avute în vedere pentru
a beneficia de regimul de admitere temporarã cu suspendarea
totalã a drepturilor ºi taxelor de import, precum ºi mãrfurile
care nu sunt menþionate în celelalte anexe la prezenta convenþie ºi care sunt importate pentru a fi utilizate temporar în
producþie sau în executarea de lucrãri;
b) suspendarea parþialã Ñ suspendarea unei pãrþi din suma
totalã a drepturilor ºi taxelor de import care ar fi fost încasate
dacã mãrfurile ar fi fost importate definitiv la data la care ele
au fost plasate sub regimul de admitere temporarã.

De admiterea temporarã cu suspendare parþialã beneficiazã, conform art. 2 din prezenta convenþie, mãrfurile
prevãzute la art. 1 alin. a) din prezenta anexã.
CAPITOLUL III
Dispoziþii diverse
ARTICOLUL 3

Pentru a putea beneficia de facilitãþile acordate prin prezenta anexã mãrfurile importate cu suspendare parþialã trebuie
sã aparþinã unei persoane stabilite sau rezidente în afara
teritoriului de admitere temporarã.
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ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractantã poate stabili o listã a mãrfurilor
admise sau excluse de la beneficiul admiterii temporare cu
suspendare parþialã. Conþinutul acestei liste va fi adus la
cunoºtinþã depozitarului prezentei convenþii.

1. Încasarea cuantumului drepturilor ºi taxelor de import
datorate conform prezentei anexe este efectuatã de cãtre
autoritãþile competente dupã încheierea regimului.
2. Atunci când, conform art. 13 din prezenta convenþie,
încheierea admiterii temporare este obþinutã prin import definitiv, suma drepturilor ºi taxelor de import, încasatã eventual
prin regimul de suspendare parþialã, va fi scãzutã din suma
drepturilor ºi taxelor de import ce trebuie plãtitã la importul
definitiv.

ARTICOLUL 5

Suma drepturilor ºi taxelor de import datoratã, conform prezentei anexe, nu trebuie sã depãºeascã 5%, pe lunã sau
fracþiune de lunã, pentru perioada în care mãrfurile au fost
plasate sub regimul de admitere temporarã cu suspendare
parþialã, din suma drepturilor ºi taxelor care ar fi fost încasatã
pentru respectivele mãrfuri dacã acestea ar fi fost importate
definitiv la data la care ele au fost plasate sub regimul de
admitere temporarã.

ARTICOLUL 8

Termenul de reexport al mãrfurilor importate cu suspendare
parþialã este fixat în conformitate cu dispoziþiile art. 5 ºi 6 din
prezenta anexã.

ARTICOLUL 6

Suma drepturilor ºi taxelor de import de încasat nu trebuie
sã fie în nici un caz mai mare decât cea care ar fi fost încasatã în cazul importului definitiv al mãrfurilor respective la data
la care ele au fost plasate sub regimul de admitere
temporarã.

ARTICOLUL 9

Fiecare parte contractantã are dreptul sã formuleze o
rezervã, în condiþiile prevãzute la art. 29 din prezenta convenþie, cu privire la art. 2 din prezenta anexã, referitor la suspendarea parþialã a taxelor de import.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea României
la Convenþia privind admiterea temporarã,
adoptatã la Istanbul la 26 iunie 1990
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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 pentru aderarea României la
Convenþia privind admiterea temporarã, adoptatã la Istanbul la 26 iunie
1990, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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