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LEGE 241/2007 Vigoare 

Emitent: Parlament  

Domenii: Abrogare 
M.O. 496/2007 

Lege pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor 

vamale ale unor bunuri 

M.Of.nr.496 din 24 iulie 2007 

  

  

LEGE nr. 241  

pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau 

exonerari de 

la plata taxelor vamale ale unor bunuri 

  

  

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

 

   Articol unic. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: 

   a) art. 7 din Legea nr. 95/1993 privind continuarea participarii Romaniei 

la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu 

continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de 

finantare necesare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr. 113 din 12 februarie 2002; 

   b) alin. (2) al art. 34 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si 

functionarea Corpului Pompierilor Militari, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 1996, cu modificarile 

ulterioare; 

   c) art. 76 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   d) alin. (1) al art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea 

investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu 

modificarile ulterioare; 

   e) art. 16 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea 

unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 

industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe 

Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

358 din 29 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   f) alin. (2) al art. 66 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.094 din 24 

noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   g) Legea nr. 4/2006 pentru modificarea denumirii si clasificarii 

marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei si a taxelor vamale 

aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

48 din 19 ianuarie 2006; 

   h) Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al 

Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 

31 august 1993, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/1994, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
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   i) art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor 

de finantare necesare pentru continuarea participarii Romaniei la construirea 

Combinatului de produse cu continut de nichel plus cobalt de la Las 

Camariocas Republica Cuba si a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la 

Cao-Cun - Republica Populara Chineza, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 19 din 25 ianuarie 1994, aprobata prin Legea nr. 

82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   j) alin. (1) si (2) ale art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 

privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   k) art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea 

termenilor si conditiilor de participare a Romaniei la programele Comunitatii 

Europene in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si demonstratiilor 

si la programele de cercetare si activitatile de instruire, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu 

completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 92/2001; 

   l) art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea 

realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala 

Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MW", publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 335/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   m) art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor 

masuri pentru facilitarea exploatarii porturilor, republicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 15 octombrie 2002; 

   n) Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri 

scutite de la plata datoriei vamale, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobata cu modificari prin 

Legea nr. 545/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   o) art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/1999 pentru 

aprobarea continuarii lucrarilor si a finantarii obiectivului de investitii 

"Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" si 

pentru aprobarea garantarii unui credit in favoarea Companiei Nationale 

"Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A., publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, aprobata prin Legea 

nr. 21/2000, cu modificarile ulterioare; 

   p) alin. (4) al art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 

privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale 

cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

641 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

290/2005, cu completarile ulterioare; 

   q) art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 

prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, 

republicata. 

    

  

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                          PRESEDINTELE SENATULUI 
         BOGDAN OLTEANU                                      NICOLAE VACAROIU 
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    Bucuresti, 12 iulie 2007. 

    Nr. 241. 

  

 


