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Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu anunţă că din totalul membrilor comisiei lipseşte dl.dep. 
Traian Băsescu-gr.parlam.USD-PD. Anunţă ordinea de zi. Se amánă pct.2 si 3 deoarce se doreşte încheierea 
dicutării proiectului de lege de la pct.1. Anunţă că la lucrări participă  invitaţi de la vamă pentru primul punct. 

Se continuă discutarea proiectului de Lege a vămilor începánd de la art.13. 
Se propun următoarele amendamente: 

- Art.13 alin.1 -  după “mărfurile” se adaugă “ce urmează a fi supuse”; 
- Art.13 alin.2 lit.a) – se adaugă după “verifică” “în condiţiile legii”, iar după “alte” se adaugă 

“bunuri de depozitare” si se va elimina “obiective”; 
- Art.13 alin.2 lit.d) – se elimină pentru că este prevăzuta la art.62; 
- Art.14 – da; 
- Art.15 alin.1 - se adaugă după “internaţionale” “în prezenţa expeditorului sau  destinatarului, 

după caz”; 
- Art.16 – da; 
- Art.17 alin.1 – da; 
- Art.17 alin.2 – se elimină “cu mijloace de transport rapide”; 
- Art.17 alin.3 – se înlocuieşte “la” cu “pentru” ; 
- Art.18 – da; 
- Art.19 – da; 
- Art.20 – da; 
- Art.21 alin.2 – după “de” se înlocuieşte restul frazei cu “de execuţie în administraţie”; 
- Art.21 alin.3 – se elimină – se include în regulament; 
- Art.21 alin.4 – devine alin.3 si se înlocuieşte de la alin.2 si 3 din text si se adaugă după 

“personalului” “vamal”; 
- Art.22 – se înlocuieşte “se bucură” cu “beneficiază”; 
- Art.23 alin.1 – se adaugă după “uniformă” “însemne si ecusoane distincte; 
- Art.23 alin.2 – se înlocuieşte “însemnele si ecusoanele” cu “acestora”, iar alin.2 continuă 

alin.1; 
- Art.24 – da; 
- Art.25 – se reformulează astfel “Personalul vamal în exercitatea atribuţiunilor de serviciu 

beneficiază de protecţie deosebită prevăzută de legea pentru politişti; 
- Art.26 –  dl.dep.Raduly Robert are un amendament care se va trece la respinse; 
- Art.27 – da; 
- Art.28 – se înlocuieşte “să fie ataşat” cu “să fie loial” si se elimină “aduse”; 
- Art.29 – da; 
- Art.30 – se elimină “de scurtă durată”; 
- Art.31 – da; 
- Art.32 alin.1 – Dl.dep.Raduly Robert propune să se introducă după “persoane” “poate” în loc 

de “are dreptul” – se va trece la amendamente respinse; iar la alin.4 “contra cost”; 
- Art.32 alin.3 – să se introducă obligaţia unui birou de informaţii dotat cu legislaţia în 

domeniu pentru a garanta că informaţiile se vor furniza. Va fi formulat amendamnetul de 
dl.dep.Nica Dan. 

- Art.33 alin.2 – se elimină “vădit”; 
- Art.34 – se înlocuieşte după “mărfurile” “si bunurile”, iar după “vamale” se elimnă “aceste 

mărfuri” si se adaugă după “vămuire” “rămánánd”; 
- Art.35 – da; 
- Art.36 – da; 
- Art.37 – dl.dep.Nica Dan propune: alin.1 nou – autoritatea vamală poate controla prin sondaj 

bunurile aflate la bordul navelor care tranzitează. Să se prevadă după ce se consultă comisia de la 
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Bratislava privind navigaţia pe Dunăre si reprezentantul Asociaţiei navigatorilor; 
La punctul 5 de pe ordinea de zi dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune discutarea 

proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Romániei si Guvernul Republicii Federale 
Germania privind transporturile rutiere de persoane si mărfuri, semnat la Bonn la 25 iunie 1996, pentru a 
răspunde solicitării Biroului Permanent. 

Comisia avizează în unanimitate avánd în vedere si avizele de la Comisia pentru politică 
externă si de la Comisia juridică, de disciplină si imunităţi. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi propune să se discute în 
prezenţa d-lui vicepreşedinte Radu Alexandru. 

Dl.dep.Nica Dan – propune să se solicite opinia membrilor subcomisiei privind Raportul. 
Comisia hotăráşte discutarea Raportului însuşit de subcomisie în următoarea şedinţa din 21 

mai 1997. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dr.ing. Dan Ioan Popescu 
 


