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HOTĂRÂRE nr. 797 din 25 iulie 2007
pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
707/2006

EMITENT GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 31 iulie 2007

Data intrării în vigoare 31-07-2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin , publicată în Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
"1^1. Frontieră - frontiera de stat a României care reprezintă şi frontiera externă a Uniunii Europene."
2. După alineatul (2) al articolului 156 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Numerarul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 
nr. 309 din 25 noiembrie 2005, se declară în toate cazurile în scris autorităţii vamale, conform prevederilor acestui 
regulament. Modelul formularului de declaraţie, precum şi instrucţiunile de completare şi utilizare a acestuia se 
stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Notificarea prevăzută la art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al 
Consiliului se transmite Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor."

3. La articolul 653, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"i) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului 
în valută şi/sau în moneda naţională care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin regulament, aflat asupra lor, în 
mijloacele de transport ori în bagajele însoţite sau neînsoţite, precum şi în colete. Numerarul nedeclarat în scris care 
depăşeşte limita stabilită de regulament se confiscă."

Articolul II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul III
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  pentru sancţionarea Hotărârea Guvernului nr. 151/1996
unor încălcări ale regimului valutar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996.
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