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Obiecte interzise și neadmise la import  
 
În virtutea prevederilor articolului 19 al Legii Rep. Uzbekistan privind libertatea de gândire şi privind 

organizaţiile religioase, conţinutul tuturor documentelor cu caracter religios care sosesc în Rep. Uzbekistan 

din străinătate este supus examinării de către specialişti, în conformitate cu procedura stabilită de lege. 

Documentele religioase care contravin articolului 19 din legea menţionată mai sus nu vor fi distribuite 

destinatarului şi vor fi returate în ţara de origine. În plus, administraţia poştală a Uzbekistanului doreşte să 

reamintească că, în concordanță cu legislaţia naţională, este interzisă expedierea următoarelor articole 

utilizând serviciile poştale:  

 publicaţii de presă, manuscrise, clişee, desene, filme (pelicule) sau negative, înregistrări video şi 

audio, discuri care pot submina Statul, sistemul social, integritatea teritorială, independenţa politică şi 

fundamentele Statului, care instigă la război, terorism, violență, naţionalism şi ură religioasă, 

fascismul de orice formă, precum şi articole şi reproduceri cu caracter pornografic.  

 Administraţia poştală a Uzbekistanului nu acceptă trimiterile simple sau recomandate care conţin 

monezi, bancnote, cecuri, timbre poştale, valută aflată în circulaţie pe teritoriul altor ţări, aur, argint 

sau alte articole de valoare - specificate în articolul 25.5 al Convenţiei . Mai mult de atât, datorită 

diseminărilor de antrax prin intermediul trimiterilor poştale, administraţia poştală uzbekă nu mai 

acceptă în trimiterile simple şi recomandate, în coletele poştale şi trimiterile EMS, conţinuturi sub 

formă de praf, pulbere sau pudră.  

 

Circulara UPU 47/18.03.2013 

Administrația poștală din Uzbekistan nu acceptă trimiteri poștale care conțin următoarele: 

 arme de foc, pistoale semnalizare, armament pneumatic, arme cu gaz, muniție, arme cu lamă  (inclusiv 

rachete), arme cu electroșoc șia rme paralizante, componente esențiale ale armelor de foc, dispozitive 

explozive și echipament militar, inclusiv grenade; 

 stupefiante, substanțe psihotrope puternice, radioactive, explozive, otrăvitoare, caustice, inflamabile și 

alte substanțe periculoase; 

 alte articole și substanțe interzise pentru expediere în conformitate cu Actele Uniunii Poștale 

Universale. 

 

 

Circulara UPU 117/04.09.2017 

Administrația poștală din Uzbekistan nu acceptă în trimiterile poștale marijuana și produse farmaceutice care 

conțin stupefiante și substanțe psihotrope. 

 

 

Lista articolelor admise condiţionat la import în Uzbekistan în trimiteri internaţionale: 

 

 Filmele cinematografice, înregistrările audio și video pot fi importate pe baza unei autorizații emisă de 

Ministerul Culturii; 

 Serviciul de carantină a plantelor din Uzbekistan poate confisca sau verifica orice fel de semințe, chiar 

dacă acestea au fos supuse unui control de carantină în țara de origine a trimiterii poștale. 

Transmiterea semințelor și altor produse agricole cu destinația Uzbekistan nu este admisă decât pe 

baza unei autorizații eliberate de Șeful Inspecției de Carantină din Uzbekistan 

”Ouzbochedavkarantine”. 

 

 

Circulara UPU 160/12.11.2018 

Ca urmare a modificărilor legislației naționale, rata marginală a taxelor vamale de import la mărfurile 

expediate în trimiterile poștale internaționale unei persoane fizice sau juridice, este de 100 USD. 
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 Pentru mai multe informații sau clarificări suplimentare, Vă rugăm să consultați site-ul administrației 

poștale din Uzbekistan: https://www.pochta.uz/en/ sau site-ul serviciului vamal: 

http://bojxona.uz/ru/lists/view/207 
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