
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Comisia pentru politică externă 

Nr. XXIV-122/20.05.2020 
AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.158/1999 privind regimul decontrol at exporturilor, 

importurilor şi altor operai-iuni cu produse militare 

Comisia pentru politică externă, prin adresa nr. L3o2/2020 din data de 
18.05.2020, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, Cu proiectul de lege pentru 
modifi'carea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.i58/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor opera ţiuni cu produse militare. 

Ministerul Afacerilor Externe a demarat procesul de promovare a unui proiect de 
lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999, 
care vizează în principal: 

. completarea capitolului de sancţiuni cu prevederi privind pedeapsa penală pentru 
nerespectarea regimului de control din perspectiva efectuării unor operaţiuni fără 
licenÎă sau către destinaţii supuse unor restricţii internaţionale; 

. introducerea unor prevederi specifice pentru eliminarea riscului derulării de 
operaliuni de comerţ exterior cu produse militare de către persoane care nu deţin 
înregistrare ANCEX sau licenţă pentru activităţi de intermediere privind negocierea 
sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea 

on introducerea din sau în 
teritoriul României de produse militare; 

. completarea cu prevederi specifice utilizării licenţelor generale de export şi transfer, 
urmare a evaluării modului de implementare a Directivei 2009/43/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor şi 
condiţiilor de transfer al produselor militare din domeniul apărării în interiorul 
comunităţii; 

. clarificarea unor termeni în concordanţă cu prevederile Regulamentului (UE) 
nr.952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de 
stabilire a Codului vamal al Uniunii Europene, precum şi ale Regulamentului delegat 
al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) 
nr.952/2013 în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii din Codul 
vamal. 
În şedinÎa din 20.05.2020, Comisia pentru politică externă a analizat proiectul de 

lege şi a hotărât, cu unanimitate de voturi ale senatorilor prezenţi, să adopte aviz 
favorabil, fără amendamente. 

Senator C 

Pr • ' edint Secretar, 

v 'n DUMITRESCU 7 Senator Vasile ILEA 

Domnulni senator Tit-Liviu BRĂILOIU 
Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publiEă şi siguranţă naitională 
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