
Codul Vamal, nr. 1149-XIV, 20.07.2000 
Capitolul II  

TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT  
PESTE FRONTIERA VAMALĂ. 

REGIMURILE VAMALE  
   

   
Secţiunea a 6-a  

Exportul  
[Secţ. a 6-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
   
Articolul 38. Dispoziţii generale  
(1) Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără 

obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu.  
(2) Sînt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în 

liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de 
restricţie în cadrul politicii economice.  

   
Articolul 39. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export  
Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de 

politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte 
normative.  

   
Articolul 40. Punerea în circulaţie a mărfurilor plasate sub regimul vamal de export  
Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe 

teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de 
export, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.  

   
Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri  
(1) Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse 

în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.  
(2) Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie 

plasate sub o altă destinaţie vamală. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului 
utilizării, dar să nu depăşească 3 ani.  

(3) Serviciul Vamal, la solicitarea titularului operaţiunii, în cazuri excepţionale, temeinic 
justificate, poate prelungi termenul iniţial de reintroducere a mărfurilor.  

[Art.41 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
[Secţ. a 6-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
[Secţ. a 6-a modificat prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]  
   


