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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii 
            si servicii 
 
 

 
PROCES VERBAL 

Încheiat la şedinţa comisiei din 7 mai 1997 
 
 

 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu reaminteşte ordinea de zi celor prezenţi si anume: 

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru adoptarea Codului Vamal al 
Romániei (aviz) 

Invitat: Reprezentantul Direcţiei Generale a Vămilor. 
Informare privind analiza derulării contractului de asociere dintre Compania DAEWOO şi 

S.C. Automobile Craiova S.A. , precum şi asupra deplasării în Coreea de Sud la firma DAEWOO MOTOR 
Co. a domnilor deputaţi Radu Alexandru şi Barbu Piţigoi. 

Diverse. 
Intrucát nu sunt alte probleme se trece la discutarea ordinii de zi. 
La primul punct comisia are următorii invitaţi: 
- Berinde Mihai – secretar de stat la Min.Industriei si Comerţului 
- Bonta Octavian – director Min.Industriei si Comerţului 
- Bădescu Gheorghe – director – Dir.gen. a vămilor 
- Dragnea Eugen – director – Dir.gen. a vămilor 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu roagă pe dl.secretar de stat Berinde Mihai să facă expunerea 

de motive si eventual să nominalizeze observaţiile si obiecţiunile ce le mai are de făcut asupra acestui cod. 
Dl.Berinde Mihai- expune printre altele că acest cod este imperios necesar fiind multe 

disfuncţii de ordin major în activitatea vamală, apoi clarifică si organizează nişte activităţ specifice. In 
continuare dl. Berinde citeşte expunerea de motive. 

 Inainte de a se intra în discuţiile de fond o serie de deputaţi printre care dl.Drumen 
Constantin, dl. Raduly Robert, dl. Bivolaru Ioan, dl. Piţigoi Barbu cer lămuriri privind regulamentul actual 
de organizare, apoi dacă prin acest cod noi ne aliniem la normele si prescripţiile internaţionale si cum. 

Dl.Bontea Octavian – răspunde întrebărilor puse. 
Se continuă şirul întrebărilor. 
Dl.Dragnea – expune faptul că o marfă care intră în ţară se descarcă, aşteaptă 5-30 zile apoi se 

face vămuirea. Art.13 la proiect expune acest lucru si modul cum se procedează. 
Dl.Bontea – noi ne desfăşurăm activitatea în baza unui statut avánd activităţi, atribuţii si 

sarcini distincte. 
Dl.secretar Ioan Bivolaru – o marfă după ce este vămuită mai este în atenţia dvs.? 
I se răspunde că nu. 
Din nou intervine dl. Ioan Bivolaru: dar unele cu destinaţii precise în alte ţări rămán pe 

teritoriul nostru? 
Răspuns: da, sunt sute de cazuri în care mărfurile la tranzitare rămán la noi. 
Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – o navă care circulă în apele internaţionale poate fi vămuită 

la sesizarea organelor internaţionale? 
Dl.Berinde -  depinde unde se află si de cine trebuie controlată. Ce ţară, ce comisie pentru că 

sunt mai multe comisii de vămuire. 
Dl.secretar Antal Istvan -  mărfurile vamuite în anul 1996 ce valoare au avut? 
Nu se dă răspuns. 
După aceste întrebări se trece la discutarea concretă, articol cu articol, a proiectului. 
S-au discutat si avizat cu amendamente 12 articole. Aceste amendamente sunt evidenţiate 

separat. 
Sedinţa s-a încheiat la ora 14.00 fără a se discuta pct.2. De asemenea, s-a discutat ordinea de 

zi pentru 14 mai 1997. 
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PRESEDINTE, 
 

Dr.ing Dan Ioan Popescu  
 
   


