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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
SECȚIUNEA I               Animale și produse ale regnului animal 

 
Capitolul 1  Animale vii 

   

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

01.01-01.06 0106.00 Toate animalele vii cu excepția albinelor, și fagurilor de albine; 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Albinele și fagurii de albine. Vezi a doua parte, 2.1.1. 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01  Carne de orice tip : în funcție de natura și proveniența acestor produse,  

  Importul lor este fie interzis, fie reglementat. 

02.05 

02.07-02.08 

02.10 

02.06  Măruntaie de orice tip :în funcție de natura și proveniența acestor produse,  

  importul lor este fie interzis, fie reglementat. 

02.08 

02.10 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Carne și măruntaie de orice tip. Vezi a doua parte, 2.1.2. 

          

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.01-03.07  Pește și fructe de mare în stare proaspătă; în funcție de natura și proveniența 

  acestor produse, importul lor este fie interzis, fie reglementat. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

  Orice produs. Vezi a doua parte, 2.1.2. 

 

Capitolul 4  Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile 

  de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

04.01  Lapte și produse din lapte. Vezi a doua parte, 2.1.1.  

04.06  Vezi a doua parte, 2.1.1. 

04.07  Ouă de pasăre. Vezi a doua parte, 2.1.1. 

04.08  Vezi a doua parte, 2.1.1. 

04.09 0409.00 Miere naturală. Vezi a doua parte, 2.1.1. 

04.10 0410.00 Alte produse. Vezi a doua parte, 2.1.1. 

 

Capitolul 5                     Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

                                            

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte admise condiţionat 

05.05  Produse din carne de animale sălbatice pe cale de dispariție (fildeș, corn de rinocer 

  Vezi a doua parte, 2.2., dispoziții speciale. 

05.07 
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05.11 0511.10 Sperma de animale de reproducere. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.01  Plante vii, bulbi de flori și flori tăiate contaminate de paraziți periculoși pentru   

                  culturi. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

06.04  Toate plantele, părți de plante, arbori, arbuști, bulbi de flori și flori tăiate. 

  Vezi a doua parte, 22. 

  ■ Obiecte interzise 

06.02 0602.10 Butași de viță de vie (derogări posibile, vezi mai jos) ; 

 0602.20  

 0602.10 Butași de plop fără rădăcină, răsad de plop (derogări posibile, vezi mai jos)  

 0602.99  

 0602.10 Butași de castan fără rădăcină, răsad de castan ; 

 0602.20 

 0602.20 Butași, altoiți și plante ce aparțin tipurilor Citrus, Fortunella și Poncirus. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

06.02  Plante vii și părți de plante din familia rozaceelor. Plante vii, părți vii, arbori, 

  arbuști, altoi și butași care provin din țări contaminate cu păduchele de San Jose. 

  Vezi a doua parte, 22. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  Nu există informații. 

Capitolul 10  Cereale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 11  Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de 

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     Nu există informații. 

   

Capitolul 12  Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale 

  sau medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    Nu există informații. 

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

13.01   

13.02 1302.11 Opiu. Vezi a doua parte, 2.4. 
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Capitolul 14  Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite 

  și necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA III Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor, 

 grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

  

   

Capitolul 15  Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor, 

  grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA IV Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori 

 de tutun prelucrat 

   

Capitolul 16  Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte  nevertebrate acvatice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

16.02 1602.10 Preparate din carne, pește, crustacee, conform naturii sau provenienței, 

 1602.20 importul este fie interzis, fie reglementat. 

  ■ Obiecte admise condiționat 

16.03-16.05  Produse pe bază de carne. Vezi a doua parte, 2.1.2.  

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H Nu există informații.    

Capitolul 19  Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 20  Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

   

Capitolul 23  Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare ; nutrețuri pentru animale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

  

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 
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Poziție Cod S.H Nu există informații.  

   
SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

Capitolul 25  Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment 

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

Capitolul 27  Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea 

  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

   

SECȚIUNEA VI Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe 

   

Capitolul 28  Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor 

  prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive sau 

  izotopilor 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

28.39 2839.90 Altele ; 

28.44 2844.10 Uraniu natural și compușii săi ; aliaje, dispersii (inclusiv cimenturi), produse 

  ceramice și amestecuri ce conțin uraniu natural sau compuși  de uraniu natural. 

 2844.50 Elemente combustibile (cartușe) folosite (iradiate) de reactori nucleari.  

   

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

29.39 2939.10 Morfina; 

 2939.90 Cocaina, alte stupefiante. Vezi a doua parte, 2.29. 

  

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 32  Extracte tanante sau sau colorante : tanini și derivații lor pigmenți și alte 

  materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 33  Uleiuri esențiale și rezinoide : produse de parfumerie sau cosmetice 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 34  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată, 

  produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de 

  modelat, ceară dentară și  preparate dentare pe bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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Capitolul 35  Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate, 

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 36  Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    Nu există informații.   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte admise condiționat 

38.08-38.22  Produse antiparazitare pentru uz agricol. 

38.23  

   

SECȚIUNEA VII             Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor 

                                                         

   

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA VIII Piei brute și piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea. Articole de curelărie 

 și șelărie, articole din voiaj, sacoșe și  obiecte similare, produse din intestine 

 animale. 

   

Capitolul 41  Piei brute și piei tăbăcite 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 42  Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și 

  produse similare, produse din intestine de animale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

                                             

SECȚIUNEA IX Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; 

 articole din fibre vegetale sau coșuri împletite 

   

Capitolul 44  Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA X Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau 

 carton; hârtie și carton, și articole din acestea 

   

Capitolul 47  Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi din 

  hârtie sau carton 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 48  Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton 

    

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 49  Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare; 

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.01-49.02  Imprimate: se referă în totalitate sau în parte la loterii sau pariuri neautorizate 

  în Luxemburg. Imitații de timbre poștale, bilete de bancă, sau alte valori fiduciare. 

49.03 4903.00     Pamflete anonime, fără indicarea tipografului. 

49.04 4904.00   

 4905.10 

 4905.91 

 4905.99 

49.07 4907.00 

49.11 

   

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 51  Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr  de cal 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 53  Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 56  Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole 
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  din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 58  Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 59  Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate; 

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 62  Articole și accesorii de îmbrăcăminte , altele decât cele tricotate sau croșetate 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 63  Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

SECȚIUNEA XII Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele  de soare, bastoane, 

 brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din  

 acestea, flori artificiale, articole din păr uman. 

   

Capitolul 64  Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 66  Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale 

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 67  Pene și puf preparate și articole din acestea ; flori artificiale, articole din păr 

  uman 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale 

 similare; produse ceramice; sticlă și articole  dn sticlă 
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Capitolul 68  Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare 

   

 Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 69  Produse ceramice 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA IV Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

 prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii 

 de fantezie, monezi 

   

Capitolul 71  Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

  prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii 

  de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H Nu există informații  

SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații  

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 75  Nichel și articole din nichel 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 76  Aluminium și articole din aluminium 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 77  Rezervat                                                  

Capitolul 78  Plumb și articole din plumb 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 79  Zinc și articole din zinc 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 80  Conserve și articole din acestea 

Poziție Cod S.H Nu există informații  

 

Capitolul 81  Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea 

Poziție Cod S.H Nu există informații  
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Capitolul 82  Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune; 

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA XVI Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; Aparate de 

 înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 

 imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora 

  

   

Capitolul 84  Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice, 

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 85  Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de 

  înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 

  imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora. 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   
SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport 

   

Capitolul 86  Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; 

  aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 87  Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

SECȚIUNEA XVIII Instrumente și aparate optice , fotografice sau cinematografice de măsură, 

 control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale, 

 instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

   

Capitolul 90  Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

  control sau precizie , instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

   

Capitolul 91  Ceasornicărie 
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Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 92  Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA XIX Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

   

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

93.01 9301.00 Arme și muniții. Vezi a doua parte, 2.93. 

93.02 9302.00 

93.04 9304.00 

93.05 9305.10 

 9305.90 

93.06 9306.21 

 9306.30 

93.07 9307.00   

   

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

   

Capitolul 94  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat 

  nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții 

  prefabricate 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 95  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale 

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

 

Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Luxemburg, vă rugăm să 

consultați site-ul oficial: https://www.post.lu/documents/10181/2311651/REGLEMENTUENo608-

2013DUPARLEMENTEUROPE%CC%81ENETDUCONSEILdu12+juin2013.pdf/2878a346-a328-4ed6-

9567-641c5f11f5a5?param=0.5949713820920345 și 

https://www.post.lu/documents/10181/5244788/Flyer+UPU++POST+Luxembourg_Dangerous+goods.pdf/ba

f86702-06a5-4466-bef9-a329554db0ff?param=0.11035945593753693 

 

 

 

 

https://www.post.lu/documents/10181/2311651/REGLEMENTUENo608-2013DUPARLEMENTEUROPE%CC%81ENETDUCONSEILdu12+juin2013.pdf/2878a346-a328-4ed6-9567-641c5f11f5a5?param=0.5949713820920345
https://www.post.lu/documents/10181/2311651/REGLEMENTUENo608-2013DUPARLEMENTEUROPE%CC%81ENETDUCONSEILdu12+juin2013.pdf/2878a346-a328-4ed6-9567-641c5f11f5a5?param=0.5949713820920345
https://www.post.lu/documents/10181/2311651/REGLEMENTUENo608-2013DUPARLEMENTEUROPE%CC%81ENETDUCONSEILdu12+juin2013.pdf/2878a346-a328-4ed6-9567-641c5f11f5a5?param=0.5949713820920345
https://www.post.lu/documents/10181/5244788/Flyer+UPU++POST+Luxembourg_Dangerous+goods.pdf/baf86702-06a5-4466-bef9-a329554db0ff?param=0.11035945593753693
https://www.post.lu/documents/10181/5244788/Flyer+UPU++POST+Luxembourg_Dangerous+goods.pdf/baf86702-06a5-4466-bef9-a329554db0ff?param=0.11035945593753693
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Partea a doua: 
Condiţii de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 

2.1. Animale şi produse din regnul animal 

 

2.1.1 Albine, faguri de albine 

Pentru importul albinelor şi fagurilor de albine, se aplică următoarele dispoziţii: 

a) importul se face prin prezentarea unui certificat, stabilit pe lot de albine sau pe trimitere, care să ateste 

faptul că albinele şi fagurii de albine provin din stupi necontaminaţi cu acarioză, neosemoză şi paraziţi ai 

albinelor, situaţi pe o rază de 3 km în care nu s-a constat nici o maladie dintre acestea timp de un an de zile. 

b) veterinarul biroului de inspecţie frontalier controlează trimiterile pe bază de certificat, al cărui conţinut 

trebuie să corespunda condiţiilor enunţate în autorizaţia de import eliberată de către Ministerul Agriculturii. 

Importul prin poștă nu poate fi făcut decât în condiţiile în care insectele nu produc înţepături. 

 

2.1.2 Produse din regnul animal (produse animaliere şi de origine animală destinate consumului uman 

sau animalelor de companie) 

Produsele din regnul animal importate trebuie să fie însoțite de un certificat de origine şi de sănătate, de 

salubritate eliberat de un birou veterinar din ţara exportatoare. Acest certificat trebuie să fie conform 

modelului stabilit de către autorităţile comunitare. 

Importul acestui tip de produse sau al celor care provin din ţări nemembre ale Comunităţii Economice 

Europene este subordonat prezentării unei autorizaţii generale sau individuale eliberate de către Administraţia 

Serviciilor Veterinare. Autorizaţia nu este cerută dacă importurile de produse animale sunt reglate prin 

dispoziţii comunitare. 

Importul produselor din carne şi peşte se face pe baza unui certificat de salubritate eliberat de un oficiu 

veterinar din ţara exportatorului. Lista țărilor în care este autorizat importul acestor produse este stabilită de 

Comisia Comunităţii Europene. 

Dispoziţiile prezentate mai sus nu se aplică produselor pe bază de carne care sunt expediate în trimiteri mici 

adresate persoanelor fizice, fără caracter comercial, în condiţiile în care cantitatea expediată nu depăşeşte 1 

kg. şi dacă provin din ţări în care nu este interzis importul din motive de ordin sanitar. 

 

2.2. Vegetale şi produse vegetale 

Regula generală 

Condiţiile generale de import atât ale vegetalelor sau produselor vegetale, cât şi ale ambalajelor lor, 

susceptibile de a servi ca suport organismelor periculoase pentru culturi, sunt stabilite de Administraţia 

Serviciilor Tehnice din agricultură, serviciului pentru protecţia vegetalelor. 

Pentru importul lor, aceste produse trebuie să fie examinate de către un agent al protecţiei vegetalelor şi să fie 

însoțite de un certificat fitosanitar eliberat în ţara de origine , conform modelului din anexa 1. 

Cazuri particulare: 

Dispoziţiile particulare, relative cu privire la disputele contra introducerii paraziţilor (ex: păduchele de San 

Jose, etc.), completează dispoziţiile generale de control fitosanitar. Acestea sunt: 

- interdicţia de import pentru anumite produse care provin din anumite ţări 

- aplicarea unor măsuri mai restrictive (prezentarea unei autorizaţii tehnice de import) 

- restricţii de import mai stricte (dezinsecţia obligatorie a produselor, efectuată numai în birourile de vamă 

echipate cu instalaţii adecvate (de fumigaţie) 

- măsuri referitoare la prezentarea vegetalelor 

- obligativitatea pentru diverse produse de a fi însoțite de certificate fitosanitare care comportă menţiuni 

suplimentare. 

Excepţii: 

Prescripţiile referitoare la certificate şi controale nu sunt aplicate în cazul importului unor cantităţi mici de 

fructe proaspete, flori tăiate, părţi de plante pentru ornament, cartofi, plante de apartament, bulbi de flori cu 

condiţia ca acestea să fie destinate şi utilizate de către importator în scopuri necomerciale. 
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Orice informaţie suplimentară referitoare la dispoziţii şi interdicţii se poate obţine de la Ministerul 

Agriculturii, Administraţia Serviciilor Tehnice din agricultură. 

Dispoziţii speciale: 

Importul anumitor specii de faună şi floră sălbatice pe cale de dispariţie este restricţionat prin aplicarea 

Convenţiei de la Washington. Importul acestor produse este autorizat pe baza prezentării unui permis de 

import şi a unui permis de export care certifică faptul că speciile respective nu au fost obţinute prin încălcarea 

legilor privind conservarea faunei şi florei. 

În Marele Ducat al Luxemburgului, permisele de import şi certificatele pentru re-expediere 

sunt eliberate de către Ministerul Agriculturii. 

 

2.93 Arme şi muniţii 

a) Armele interzise la import 

Armele, muniţia şi alte instrumente destinate a aduce prejudicii persoanelor prin intermediul substanţelor 

lacrimogene, toxice, axfisiante, inhibitive, cât şi muniţia lor; armele şi mecanismele care pot provoca lovituri 

şi explozii, precum şi muniţiile lor; arme albe a căror lama are mai mult de un tăiş, baionete, săbiile, spadele, 

săgeţile, stiletele, cuţitele de aruncat, cuţitele cu zimţi, castete, teci de săbii sau spade. 

b) Arme şi accesorii supuse autorizării Ministerului Justiţiei 

Pistoale şi revolvere cu aer comprimat; pistoale şi revolvere cu cartuşe cu substanţe inhibitive; pistoale şi 

revolvere pentru apărare şi sport; carabine şi puşti cu aer comprimat; carabine şi puşti recunoscute ca fiind 

pentru vânătoare şi sport; carabine şi puşti militare cu caracteristici de funcţionare şi de performanță identice 

armelor de sport şi celor de vânătoare sau transformate în arme de sport sau de vânătoare; cuţite cu zimţi care 

sunt special destinate vânătorii; bastoane de cauciuc; muniţii necesare armelor indicate mai sus; amortizoare; 

arbalete a căror forţă de propulsie a săgeţilor este superioară de 10 kg. 

 

2.29 Stupefiante 

Importul stupefiantelor, preparatelor şi specialităţilor farmaceutice care conţin stupefiante, medicamente, 

substanţe toxice şi halucinogene este supus prezentării unei autorizaţii eliberate de către Ministerul Sănătăţii 

Publice. 

Importul de diacetilmorfină (heroină) este interzis. 
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Partea a treia: 
Dispoziţii speciale, vamale şi altele 

 
3.1.Completarea declaraţiilor vamale 

Declaraţiile vamale trebuie să conţină toate indicaţiile necesare pentru aplicarea drepturilor, taxelor şi 

măsurilor de control, atât la import cât şi la export: 

- numele, prenumele şi adresa expeditorilor/destinatarilor 

- ţara de origine şi de destinaţie a trimiterii 

- denumirea mărfurilor conţinute şi indicele de codificare în sistem armonizat 

- valoarea trimiterii, precizând unitatea monetară folosită. 

Completările relative la situaţia mărfurilor privind reglementarea vamală (cadouri, eşantioane, mărfuri în retur 

sau mărfuri admise temporar) trebuie să fie indicate pe declaraţia vamală. 

Declaraţiile vamale trebuie să comporte semnătura manuscrisă a declaranţilor. 

 

3.2 Necesitatea introducerii facturilor 

Introducerea facturilor în colete nu este obligatorie; cu toate acestea, autoritatea vamală se bazează pe factură 

pentru stabilirea valorii în vamă. În consecinţă, este recomandată anexarea acesteia, pentru ca vămuirea să se 

efectueze rapid. 

 

3.3. Necesitatea justificării originii mărfurilor 

Originea mărfurilor trebuie să fie justificată pentru ca produsele să poată beneficia de un regim tarifar 

preferenţial rezultat din acordurile încheiate de către Comunitatea Economică Europeană cu diferitele ţări, sau 

din deciziile de asociere ale țărilor şi teritoriilor care depind de anumite state membre ale Comunităţii 

Economice Europene (CEE). 

Este cerut un certificat EUR1: 

- pentru mărfurile schimbate între ţări ale CEE şi ţările din AELE (Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia, 

Suedia, Elveţia); 

- în relaţiile preferenţiale cu anumite state din Africa, Caraibe şi Pacific (statele ACP); 

- în relaţiile preferenţiale cu teritoriile spaniole din Ceuta, Mellila şi insulele Canare; 

- în relaţiile preferenţiale cu ţările din Maghreb (Algeria, Tunisia, Maroc); 

- în relaţiile preferenţiale cu anumite ţări mediteraneene (Cipru, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Malta, Siria, 

Iugoslavia); 

- în relaţiile preferenţiale cu insulele Feroe. 

Exceptând dispoziţiile de mai sus, certificatul EUR 1 poate fi înlocuit: 

- fie cu formularul EUR2, stabilit de către exportator cu condiţia ca valoarea trimiterii să nu depăşească: 

- 3070 EUR în schimburile cu Cipru, Egipt, Israel, Liban, Maroc, Iordania, Malta, statele ACP, PTOMA, 

Yugoslavia; 

- 2825 EUR în schimburile cu alte ţări care beneficiază de acorduri preferenţiale; 

- fie printr-o simplă declaraţie a exportatorului pe factura a cărei valoare să nu depăşească: 

- 5380 EUR în schimburile cu ţările AELE; 

- 5230 EUR în schimburile cu teritoriile spaniole din Ceuta şi Mellita; 

- 3150 EUR în schimburile cu Andora. 

 

Un certificat de origine model A este solicitat pentru aplicarea unui regim preferenţial pentru mărfurile 

originare din ţările dezvoltate (PED). 

 

3.4.Trimiterile mici adresate particularilor 

- autoritatea vamală poate aplica o taxare forfetară trimiterilor mici adresate persoanelor fizice, atunci când 

trimiterile : 

- prezintă un caracter ocazional; 

- sunt folosite pentru uzul personal sau familial ale destinatarilor şi, prin natura şi cantitatea lor, nu fac 

obiectul unei comercializări; 
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- nu au o valoare vamală mai mare de 215 EUR. 

 

3.5 Formalităţi de control şi de restricţie 

- importul anumitor mărfuri străine poate fi subordonat prezentării unui document de control cum ar fi licenţa 

de import (depinde de produsul şi ţara de provenienţă). 

Reglementarea este comună cu Belgia (UEBL). 


