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HOTĂRÂRE nr. 946 din 22 august 2007
pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul vamal

EMITENT GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007

Data intrării în vigoare 12-09-2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al  pentru ratificarea art. 2 din Legea nr. 157/2005
Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica 
Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul 
Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, 
Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii 
Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea 
Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I
Normele de aplicare a  privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate Legii nr. 344/2005
intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, aprobate prin , publicată în Hotărârea Guvernului nr. 88/2006
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 februarie 2006, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. Articolele 1 şi 2, alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 3, articolele 4, 7 şi 8, alineatul (2) al articolului 11 şi anexele 
nr. 1-3 se abrogă.
2. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Dacă persoana care depune cererea de intervenţie este un reprezentant al deţinătorului dreptului sau al 
persoanei autorizate să utilizeze unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) 

 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor nr. 1.383/2003
drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor 
drepturi de proprietate intelectuală, aceasta va depune la Autoritatea Naţională a Vămilor şi copia legalizată a 
documentului care face dovada calităţii ei de reprezentant în faţa autorităţii vamale."
3. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) În situaţia expirării perioadei de valabilitate a cererii de intervenţie, prevăzută la art. 8 alin. (2) din 

 , titularul dreptului trebuie să depună o cerere scrisă la Autoritatea Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
Naţională a Vămilor, prin care să solicite prelungirea perioadei de intervenţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de 
expirarea acesteia.
............................................................................

(3) La cererea de prelungire se anexează documentele prevăzute la art. 2 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
 de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a  privind 1.891/2004 Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.383/2003

intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală, numai dacă au intervenit modificări faţă de documentele anexate la cererea de intervenţie."

4. Alineatul (3) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Corespondenţa prevăzută în  , în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 

 şi în  privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 1.891/2004 Legea nr. 344/2005
intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, denumită în continuare Lege, referitoare la fiecare reţinere şi/sau 
suspendare a operaţiunii de vămuire, se transmite de titularul dreptului la direcţia regională vamală de la care a 
primit notificarea, cu excepţia cererii de intervenţie."
5. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) În situaţia în care titularul dreptului informează direcţia regională vamală că a fost formulată o acţiune 
civilă în justiţie sau o plângere penală, acesta trebuie să transmită, în termenele prevăzute la art. 13 din 

 , copia acesteia şi dovada depunerii la instanţă sau la autoritatea Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
competentă."
6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - (1) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) din  , Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
care nu au fost declarate la autoritatea vamală şi sunt descoperite de aceasta în timpul controalelor efectuate potrivit 
legii, autoritatea vamală aplică măsurile legale cu privire la sustragerea de la controlul vamal.
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(2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) se dispune confiscarea mărfurilor, autoritatea vamală transmite notificările 
prevăzute la art. 4 alin. (1) din  sau, după caz, la art. 9 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
acelaşi regulament.
(3) Dacă, potrivit alin. (1), nu se dispune confiscarea mărfurilor, autoritatea vamală reţine mărfurile susceptibile a 

aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul 
 sau, după caz, ale art. 9 alin. (1) din acelaşi regulament."Consiliului (CE) nr. 1.383/2003

7. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 14. - (1) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 1 din Lege, care au intrat în proprietatea privată a statului prin 
confiscare sau abandon la autoritatea vamală, inclusiv prin expirarea termenelor de păstrare în conformitate cu 
reglementările vamale, autoritatea vamală notifică numai titularul dreptului, conform anexei nr. 5.
............................................................................

(4) Dacă există o cerere de intervenţie acceptată şi dacă titularul dreptului informează în scris direcţia regională 
vamală, în termen de 10 zile lucrătoare, că mărfurile care fac obiectul notificării aduc atingere unui drept de 
proprietate intelectuală, acestea vor avea destinaţia prevăzută la art. 16 din Lege; dacă nu este depusă cerere de 
intervenţie, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 4 din  ."Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003

8. Alineatul (2) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) eşantioanele se distrug pe cheltuiala titularului dreptului."
9. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
"Art. 16^1. - (1) Informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din  , referitoare Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
la autoritatea vamală română competentă responsabilă cu primirea şi prelucrarea cererii de intervenţie, se transmit 
Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor.

(2) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică la Comisia Europeană informaţiile referitoare la România, prevăzute 
la art. 8 alin. (1)-(4) din  ."Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.891/2004

10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17. - Distrugerea mărfurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se face conform 
prevederilor legale pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, toate cheltuielile legate de distrugere fiind suportate de titularul dreptului."
11. Alineatul (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Cuantumul garanţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) din  se Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
stabileşte la nivelul valorii în vamă a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, 
conform declaraţiei vamale."
12. Formularele prevăzute în anexele nr. 4A, 4B, 5 şi 6 se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4 la 
prezenta hotărâre.

Articolul II
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, cu completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:
1. Punctele 2-6 şi 8 ale alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 1, articolele 2-11, alineatele (2)-(5) ale articolului 
12, articolele 13-17, 20-39 şi 41-60, alineatul (2) al articolului 61, articolele 62-69 şi 71-78, alineatul (2) al articolului 
79, articolele 80, 81 şi 111-127, alineatul (1) al articolului 128, articolele 129-140, 142-148, 151-155, 157-169, 173, 
175-180, 184-188, 194-234, 236-244, 246-254, 256-264, 269-271, 273-284, 286-291, 293-303, 305-353, 356-359, 
361-381, 383-394 şi 396-415, literele a)-c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 416, articolul 417, 
alineatele (1)-(3) ale articolului 418, articolele 419-466, 469-477, 480, 481, 483, 485-513, 515-527, 530-561 şi 632-
634, alineatul (2) al articolului 658 şi anexele nr. 1-5, 7-32 şi 34-43 se abrogă.
2. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Cererile de informaţii obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454

 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a  de instituire a Codului /93 Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92
vamal comunitar, cu modificările ulterioare, se adresează Autorităţii Naţionale a Vămilor."
3. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică la Comisia Europeană informaţiile referitoare la autoritatea vamală 
română competentă să primească cererile prevăzute la art. 6 alin. (1) din  Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
şi să elibereze informaţii obligatorii, precum şi datele prevăzute la art. 8 alin. (1) din acelaşi regulament."
4. Alineatul (1) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Cererile de autorizare prevăzute la art. 156a din  se Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
adresează Autorităţii Naţionale a Vămilor."
5. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 70. - În sensul art. 168 din  , prin termenii de mai jos se înţelege:Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
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a) curs înregistrat - cel mai recent curs de schimb al pieţei valutare din România calculat de Banca Naţională a 
României;
b) publicat - adus la cunoştinţă publicului în conformitate cu prevederile specifice stabilite de Banca Naţională a 

României."
6. Denumirea titlului VI al părţii I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"TITLUL VI
Trecerea mărfurilor peste frontieră"
7. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 128 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Autoritatea Naţională a Vămilor poate stabili norme privind modalităţile de efectuare a controalelor asupra 
bagajelor de mână şi bagajelor de cală ale călătorilor, prevăzute la art. 190-195 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 

 , care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2.454/93
(3) Lista cu aeroporturile care corespund definiţiei de «aeroport comunitar internaţional», prevăzută la art. 190 lit. b) 

din  , se transmite Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
conform prevederilor art. 197 din acelaşi regulament."

8. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 141. - (1) Potrivit art. 212 şi 213 din  , datele şi codurile naţionale Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
necesare pentru completarea documentului administrativ unic se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor prin 
norme tehnice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Listele acestor date şi coduri naţionale se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor."
9. La articolul 156, partea introductivă şi litera d) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:
"Art. 156. - (1) Se depune declaraţie vamală scrisă, în toate cazurile, pentru următoarele mărfuri:
............................................................................

d) mărfuri cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la ieşirea din ţară. Aceste mărfuri pot fi declarate în scris şi 
la intrarea în ţară în vederea scoaterii lor fără altă aprobare. În cazul în care persoanele fizice trec frontiera de stat a 
României prin puncte de trecere în care nu sunt organizate birouri vamale, aceste mărfuri trebuie declarate în scris 
la un birou vamal situat în apropierea punctului de trecere a frontierei, înainte de ieşirea din ţară sau, în cazul 
declarării lor la intrarea în ţară în vederea scoaterii lor fără altă aprobare, după intrarea în ţară.
(2) Pentru mărfurile la care se aplică prevederile alin. (1), călătorii fac declaraţia în scris pe formulare tipizate care 

se pun gratuit la dispoziţia călătorilor, la cerere, de birourile vamale."
10. Articolul 235 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 235. - Cererile pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute la art. 292 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 

 se înaintează în scris la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă li se atribuie mărfurilor o 2.454/93
destinaţie finală. În cazul în care operaţiunea se desfăşoară pe raza de competenţă a mai multor regionale vamale, 
cererea se depune la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află contabilitatea principală a 
solicitantului, care facilitează controlul pe bază de audit."
11. Articolul 245 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 245. - Rapoartele de supraveghere prevăzute la art. 308d din  se Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor."
12. Titlul secţiunii a 3-a a capitolului IV din titlul I al părţii II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 3-a
Dovada statutului comunitar al mărfurilor, furnizată de un expeditor agreat"
13. Articolul 255 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 255. - Autoritatea vamală competentă să emită autorizaţia de expeditor agreat prevăzută la art. 324a din 

 se stabileşte de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice care Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
14. Articolul 265 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 265. - Informaţiile prevăzute la art. 343 din  se transmit Comisiei Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor."
15. Articolul 268 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 268. - Mărfurile necomunitare aflate în regim de tranzit vamal, care se valorifică din cauze fortuite, sunt supuse 
plăţii datoriei vamale."
16. Articolul 272 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 272. - Informaţiile privind revocarea sau rezilierea titlurilor de garanţie izolată prevăzute la art. 348 alin. (3) din 

 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor."Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
17. Articolul 285 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"Art. 285. - Conform prevederilor art. 364 din  , Autoritatea Naţională a Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
Vămilor informează Comisia Europeană cu privire la crearea biroului centralizator responsabil de centralizarea 
primirii şi transmiterii documentelor privind tranzitul, la tipul documentelor centralizate şi la competenţele atribuite 
acestui birou."
18. Articolul 292 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 292. - Autoritatea vamală competentă să emită autorizaţia pentru simplificările prevăzute la art. 372 din 

 se stabileşte de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice care Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
19. Articolul 304 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 304. - Informaţiile privind elementele de identificare a certificatelor în curs de valabilitate care nu au fost 
restituite şi a celor care au fost declarate furate, pierdute sau falsificate, prevăzute la art. 384 alin. (2) şi (3) din 

 , se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor."Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
20. Titlul capitolului V din titlul II al părţii II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL V
Particularităţi în tranzitul sub regimul TIR şi sub regimul ATA"
21. Articolul 354 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 354. - Autoritatea vamală competentă să emită autorizaţia ca destinatar agreat prevăzută la art. 454a din 

 se stabileşte de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice care Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
22. Articolul 355 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 355. - (1) Autoritatea Naţională a Vămilor înfiinţează biroul centralizator destinat să asigure coordonarea 
acţiunilor referitoare la infracţiuni sau nereguli legate de carnetele ATA şi transmite Comisiei Europene informaţiile 
privind denumirea şi adresa acestui birou, potrivit prevederilor art. 458 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 

 .2.454/93
(2) Deciziile prevăzute la art. 457a din  se comunică celorlalte state Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93

membre şi Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor."
23. La articolul 360, partea introductivă şi litera c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:
"Art. 360. - (1) Cererea de autorizare în procedură normală, prevăzută la art. 497 alin. (1) şi (2) din Regulamentul 

 , se depune pentru:Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
..........................................................................

c) admiterea temporară, la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află locul în care mărfurile 
urmează să fie utilizate, fără a înlătura aplicarea prevederilor art. 580 alin. (2) paragraful al doilea din Regulamentul 

 ;Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
..........................................................................

(2) În cazul prevăzut la art. 497 alin. (3) din  , competenţa de autorizare Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
aparţine biroului vamal în a cărui rază de competenţă se află locurile prevăzute la alin. (1)."

24. Articolul 382 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 382. - Informaţiile prevăzute la art. 522 din  se transmit Comisiei Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor."
25. Articolul 395 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 395. - Mărfurile necomunitare, inclusiv proviziile, descărcate de pe nave naufragiate sau avariate în apele 
naţionale ori teritoriale ale României, sunt considerate în regim de antrepozitare."
26. Articolul 467 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 467. - Dacă în reglementările vamale nu se prevede altfel, mărfurile destinate exportului, controlate şi vămuite la 
un birou vamal de export, se supun verificării la biroul vamal de ieşire în ceea ce priveşte numărul, seria şi 
integritatea sigiliilor aplicate, pe baza documentului vamal de export."
27. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 468 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 468. - (1) Mijloacele de transport şi coletele destinate exportului, vămuite la un birou vamal de export, sosite la 
biroul vamal de ieşire fără sigilii, cu sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor menţionate 
în documente, precum şi mijloacele de transport şi coletele care nu mai îndeplinesc condiţiile de sigilare se 
controlează de autoritatea vamală de la frontieră. Controlul vamal se efectuează şi când sunt prezumţii că în 
mijloacele de transport se află şi alte mărfuri decât cele prevăzute în documente.

(2) În situaţia în care nu sunt condiţii corespunzătoare de control la birourile vamale de frontieră, mijloacele de 
transport se îndrumă la cel mai apropiat birou vamal unde există condiţii de efectuare a controlului."

28. Litera b) a articolului 478 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) emiterea unui proces-verbal de control de către biroul vamal care are operaţiunea în evidenţă, când mărfurile nu 
se înapoiază din considerente economice, justificate prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere a 
titularului;".
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29. Alineatul (6) al articolului 479 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Mărfurile comunitare, precum şi cele necomunitare puse în liberă circulaţie pot fi exportate temporar, în situaţia 
în care urmează a fi reintroduse pe teritoriul vamal al României, fără să fi suferit modificări, cu excepţia uzurii lor 
normale."
30. Articolul 482 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 482. - Informaţiile prevăzute la art. 802 din  se transmit Comisiei Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor."
31. Articolul 484 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 484. - Cererea pentru aprobarea evidenţei operative, prevăzută la art. 804 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 

 , se înaintează în scris biroului vamal în a cărui rază teritorială de competenţă se află localizată zona liberă 2.454/93
sau antrepozitul liber."
32. Articolul 514 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 514. - (1) În temeiul art. 857 alin. (2) din  , autoritatea vamală nu Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
acceptă tipurile de garanţie prevăzute la art. 857 alin. (1) lit. a)-c) şi e) din acelaşi regulament.

(2) Autoritatea Naţională a Vămilor poate stabili norme privind aplicarea prevederilor alin. (1), care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I."

33. Articolul 528 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 528. - Informaţiile şi prezentarea cazurilor prevăzute la art. 870 şi 871 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 

 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor."2.454/93
34. Articolul 529 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 529. - Informaţiile şi prezentarea cazurilor prevăzute la art. 889 alin. (2) şi art. 905 din Regulamentul Comisiei 

 se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor."(CEE) nr. 2.454/93
35. Articolul 562 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 562. - Autoritatea vamală competentă să emită autorizaţia de expeditor agreat prevăzută la art. 912g din 

 se stabileşte de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice care Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
36. După alineatul (1) al articolului 565 se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:
"(2) Persoanele juridice pot reprezenta alte persoane în relaţia acestora cu autoritatea vamală numai dacă au obţinut 
autorizaţia de comisionar în vamă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), persoanele juridice române care nu au obţinut autorizaţia de 
comisionar în vamă pot reprezenta alte persoane numai dacă reprezintă în relaţia cu autoritatea vamală o singură 
persoană. În acest caz reprezentantul acţionează în relaţia cu autoritatea vamală în cadrul reprezentării indirecte.
(4) În aplicarea art. 64 alin. (2) lit. b) a doua liniuţă din  de instituire a Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92

Codului vamal comunitar, reprezentantul unei persoane care nu este stabilită în Comunitate poate acţiona în relaţia 
cu autoritatea vamală numai în cadrul reprezentării indirecte.
(5) Reprezentarea altor persoane în relaţia acestora cu autoritatea vamală nu poate fi exercitată de persoanele 

fizice ca activitate profesională."
37. Litera a) a articolului 590 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) exercită prin mijloace şi procedee specifice supravegherea vamală a mărfurilor care sunt supuse controlului 
vamal pe întregul teritoriu vamal al României şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 10-14 din Codul vamal;".
38. Articolul 614 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 614. - Dispoziţiile prevăzute în reglementările vamale referitoare la tariful vamal şi la plata drepturilor de import 
se aplică în mod corespunzător şi pentru persoanele fizice."
39. Titlul capitolului VII al părţii VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL VII
Regimul vamal al aprovizionării mijloacelor de transport care trec frontiera"
40. Articolul 631 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 631. - Mărfurile destinate aprovizionării se introduc la bordul navelor pe baza documentului de livrare şi a 
permisului vamal eliberat de biroul vamal la cererea comandatului navei, a armatorului sau a agentului navei şi cu 
îndeplinirea formalităţilor vamale corespunzătoare statutului vamal şi destinaţiei mărfurilor, după caz.

(2) Pentru mărfurile prevăzute la alin. (1) se poate depune o singură declaraţie vamală pentru fiecare regim vamal, 
pentru toată durata de staţionare a navei în fiecare port."

41. Articolul 635 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 635. - Dispoziţiile art. 631 se aplică în mod corespunzător aeronavelor, când acestea se află pe aeroporturile 
române. Controlul vamal se efectuează în baza documentului de livrare."
42. Alineatul (2) al articolului 644 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 642 alin. (2) şi (3) termenul de păstrare curge de la data expirării perioadei 
stabilite pentru solicitarea aprobării unei destinaţii vamale, la care se adaugă prelungirile legal acordate."
43. Articolul 645 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"Art. 645. - Mărfurile clasificate la cap. 1-3 din tariful vamal se consideră a fi perisabile şi termenul de păstrare sub 
supraveghere vamală este de 48 de ore de la data emiterii adeverinţei de reţinere în cazul bunurilor prevăzute la art. 
642 alin. (1) şi de la data înregistrării în evidenţa biroului vamal în cazul bunurilor prevăzute la art. 642 alin. (2) şi (3), 
dacă nu sunt condiţii de depozitare care să le asigure conservarea, confirmate de deţinătorul depozitului."
44. Literele c) şi j) ale articolului 651 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) neîndeplinirea de către organele poştale a obligaţiei de a declara şi de a prezenta autorităţii vamale coletele şi 
trimiterile poştale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamal;
...........................................................................

j) nerespectarea de către titularul unei informaţii obligatorii a obligaţiei de a declara autorităţilor vamale, în 
momentul efectuării formalităţilor vamale, că este în posesia unei informaţii obligatorii care se referă la mărfurile în 
cauză;".

45. Literele d) şi j) ale articolului 652 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"d) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei de a declara şi de a prezenta în vederea 
controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitate;
............................................................................

j) părăsirea porturilor sau a aeroporturilor de către navele sau aeronavele care trec frontiera, fără viza autorităţii 
vamale; în acest caz amenda este aplicată căpităniei portului sau autorităţilor aeroportuare;".

46. Literele b) şi e) ale articolului 653 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără 
permis vamal sau fără acordul autorităţii vamale; în acest caz cantitatea de bunuri încărcate, descărcate sau 
transbordate se confiscă;
............................................................................

e) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date incomplete sau eronate privind 
valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor;".

47. După alineatul (1) al articolului 653 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul în care contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) are ca obiect produse accizabile, contravenţia se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal şi 
reţinerea mijlocului de transport folosit la săvârşirea contravenţiei până la plata amenzii."
48. După articolul 653 se introduce un nou articol, articolul 653^1, cu următorul cuprins:
"Art. 653^1. - Dacă la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 651-653 sunt folosite mijloace de transport 
modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sancţiuni 
contravenţionale prevăzute, şi confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate."
49. Articolul 659 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 659. - Autoritatea vamală stabileşte norme privind funcţionarea laboratoarelor vamale, metodologia de efectuare 
a analizelor în cadrul acestora, inclusiv a mărfurilor susceptibile a fi droguri, precum şi modul în care persoanele 
interesate pot solicita repetarea analizelor."
50. După articolul 659 se introduce un nou articol, articolul 659^1, cu următorul cuprins:
"Art. 659^1. - Informaţiile prevăzute la art. 228 alin. (3) din  , precum şi Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
cele privind cântăritorii autorizaţi prevăzute la art. 290d din acelaşi regulament se transmit Comisiei Europene de 
către Autoritatea Naţională a Vămilor."
51. Articolul 664 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 664. - Autoritatea Naţională a Vămilor poate emite norme tehnice de aplicare a reglementărilor vamale, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Articolul III
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul IV
Prevederile art. II pct. 47 şi 48 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.

Articolul V
Hotărârea Guvernului nr. 88/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a  privind unele măsuri Legii nr. 344/2005
pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 februarie 2006, şi  pentru Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor şi anexelor o nouă 
numerotare şi excluzându-se menţiunea privind asigurarea aplicării  .Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
--------------
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
p. Departamentul pentru
Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
subsecretar de stat
Bucureşti, 22 august 2007.
Nr. 946.

Anexa 1
(Anexa nr. 4A la norme)
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
Direcţia regională vamală ...........
Biroul vamal ........................
Adresa ..............................
Telefon ......./Fax .................
Nr. ................./...............
Către Direcţia Regională Vamală ........
Vă informăm asupra măsurii de reţinere a mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire, conform art. 4 alin. (1)/art. 9 alin. (1) din Regulamentul 

 , în baza:Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
* Cererii de intervenţie a autorităţii vamale nr. .............;
* acţiunii din oficiu.
Anexăm copii ale următoarelor documente:
- declaraţie vamală;
- adeverinţă de reţinere a bunurilor;
- documente de transport;
- factură;
- alte documente care au legătură cu mărfurile reţinute.
Şeful Biroului vamal,
........................
(semnătura şi ştampila)

Anexa 2
(Anexa nr. 4B la norme)
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
Direcţia regională vamală ..............
Adresa .................................
Telefon ......../Fax ...................
Nr. ..................../...............
Către Autoritatea Naţională a Vămilor
Vă informăm asupra măsurii de reţinere a mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire, conform art. 4 alin. (1)/art. 9 alin. (1) din Regulamentul 

 , în baza:Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
* Cererii de intervenţie a autorităţii vamale nr. ...;
* acţiunii din oficiu.
Anexăm copii ale următoarelor documente:
- declaraţie vamală;
- adeverinţă de reţinere a bunurilor;
- documente de transport;
- factură;
- alte documente care au legătură cu mărfurile reţinute.
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Director,
.......................
(semnătura şi ştampila)

Anexa 3
(Anexa nr. 5 la norme)
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
Direcţia regională vamală .............
Adresa ................................
Telefon ......./Fax ...................
Nr. .................../...............
NOTIFICARE
către titularul dreptului [în sensul art. 2 alin. (2)
din  ]Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
În conformitate cu:
- art. 4 alin. (1) din  ; sauRegulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
- art. 9 alin. (1) din  şi în baza Cererii de intervenţie nr. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
.........................,
autoritatea vamală decide reţinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală şi
/sau suspendarea operaţiunii de vămuire.
Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost reţinute în data de .................... 
la Biroul vamal ........ .
Prezenta decizie se referă la:
- felul mărfii: .................
- cantitatea: ...................
- dreptul protejat [în sensul art. 2 din  ]: .........Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
În termenele prevăzute la  veţi informa în scris autoritatea vamală dacă mărfurile art. 10 din Legea nr. 344/2005
reţinute aduc sau nu aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală, cu motivaţiile corespunzătoare.
Vă informăm că dacă nu veţi da curs prezentei notificări în termenele prevăzute la  art. 10 din Legea nr. 344/2005
şi, respectiv, la art. 13 din  , pentru mărfurile în cauză se va ridica Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
măsura reţinerii şi/sau se va acorda liberul de vamă.
În conformitate cu , cheltuielile legate de depozitarea, manipularea şi păstrarea art. 20 din Legea nr. 344/2005
mărfurilor sub supraveghere vamală, precum şi cheltuielile cu distrugerea mărfurilor sau alte cheltuieli similare sunt 
în sarcina titularului dreptului.
Director,
.......................
(semnătura şi ştampila)

Anexa 4
(Anexa nr. 6 la norme)
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
Direcţia regională vamală ...............
Adresa ..................................
Telefon ......../Fax ....................
Nr. ...................../...............
NOTIFICARE
către declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor
În conformitate cu:
- art. 4 alin. (1) din  ; sauRegulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
- art. 9 alin. (1) din  şi în baza Cererii de intervenţie nr. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
............................,
autoritatea vamală decide reţinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală şi
/sau suspendarea operaţiunii de vămuire.
Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost reţinute în data de ..................... 
la Biroul vamal ............. .
Prezenta decizie se referă la:
- felul mărfii: ................................
- cantitatea: ..................................
- dreptul protejat [în sensul art. 2 din  ]: ...............Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003
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În conformitate cu prevederile , dacă titularul dreptului ne informează în art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 344/2005
scris că mărfurile reţinute cu Adeverinţa de reţinere a bunurilor nr. .... îi încalcă drepturile de proprietate 
intelectuală, puteţi prezenta autorităţii vamale acordul scris că abandonaţi aceste mărfuri în vederea distrugerii.
Dacă veţi prezenta la direcţia regională vamală o opoziţie expresă, în scris, cu privire la reţinerea mărfurilor 
susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, 
instanţa judecătorească sau autoritatea competentă va stabili dacă sunt încălcate drepturile de proprietate 
intelectuală ale titularului.
Director,
......................
(semnătura şi ştampila)"
--------


