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AFGANISTAN 

 ML 3 ML 14 Total per destinaţie 

a
1
 1 1 2 

b 1 502 146 465 507 1 967 653 

c 1 502 146 465 507 1 967 653 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate: 
muniţie arme de calibru mic (G)

2
 

părţi componente simulator (G) 

Produse militare exportate: 
muniţie arme de calibru mic 
părţi componente simulator 

 

AFRICA DE SUD 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 2 566 2 566 

c 2 586 2 586 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
 

AUSTRALIA 

 ML 1 ML 2 ML 3 Total per destinaţie 

a 6 1 1 8 

b 19 016 1 054 8 959 29 029 

c 18 413 1 054 8 959 28 426 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru armă de vânătoare (C) 
puşcă mitralieră (4 buc.) (1 licenţă) (C) 
puşcă semiautomată cu lunetă (2 buc.) (1 licenţă) (C) 
aruncător de grenade antitanc cal. 40 mm (2 buc.) (1 licenţă) (C) 
muniţie arme de calibru mic (C) 

Produse militare exportate: 

                                                 
1
 (a) = număr licenţe emise; (b) = valoarea licenţelor emise în euro; (c) = valoarea exporturilor de 

arme în euro; (d) = numărul total de refuzuri de licenţe; (e) = criteriul Codului de Conduită al UE 
privind exporturile de arme în baza căruia a fost refuzată eliberarea licenţei; între paranteze se 
indică de câte ori a fost invocat criteriul respectiv. 

Rate de schimb 2013: 
 

1 EUR = 1,32810 USD 
1 EUR = 0,84926 GBP 
1 EUR = 1,23110 CHF 

 
2
 (G), (I), (C) destinaţia finală: guvern, industrie, comercial. 
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lunete pentru armă de vânătoare 
puşcă mitralieră (4 buc.) 
puşcă semiautomată cu lunetă (2 buc.) 
aruncător de grenade antitanc cal. 40 mm (2 buc.) 
muniţie arme de calibru mic 

 

AUSTRIA 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 100 000 100 000 

c 89 016 89 016 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
paturi rabatabile pentru arme de calibru mic 

 

AZERBAIDJAN 

 ML 1 ML 2 Total per destinaţie 

a 0 2 2 

b 0 71 734 71 730 

c 389 429 32 211 421 640 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
set componente aparat de ochire pentru mortier (I) 

Produse militare exportate: 
componente pentru arme de calibru mic 
set componente aparat de ochire pentru mortier 
 

BANGLADESH 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 0 0 

b 0 0 

c 1 288 005 1 288 005 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: - 

Produse militare exportate: 
avion militar de antrenament (4 buc.) (reparaţie în regim de perfecţionare activă) 
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BELGIA 

 ML 1 ML 6 ML 7 ML 13 ML 15 ML 17 ML 21 
Total per 

destinaţie 

a 1 5 2 3 2 2 0 15 

b 35 000 25 220 124 540 48 225 2 948 469 2 489 411 0 5 670 865 

c 7 000 25 532 38 580 39 598 72 565 1 082 139 774 324 131 

d 0 0 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
componente pentru vehicule militare de teren (I) 
costum de protecţie NBC (I) 
vestă de protecţie antiglonţ (I) 
componente pentru echipamente formare de imagini şi contra-acţiune (I) 
cabluri electrice cu conectori (I) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
componente pentru vehicule militare de teren 
costum de protecţie NBC 
vestă de protecţie antiglonţ 
componente pentru echipamente formare de imagini şi contra-acţiune 
cabluri electrice cu conectori 
software pentru echipament de testare şi verificare 

 

BULGARIA 

 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 10 ML 22 
Total per 

destinaţie 

a 3 1 3 3 1 1 12 

b 59 279 42 668 816 262 752 837 2 354 1 262 044 2 935 444 

c 398 548 0 816 244 290 704 0 2 354 1 507 850 

d 0 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - -- 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
lunetă de reglare la rece (I) 
aparat de ochire aruncător automat de grenade (I) 
lovituri antitanc (I) 
corp gol proiectil reactiv (I) 
proiectil reactiv 122 mm (C) 
piese de schimb pentru elicopter militar (G) 
asistenţă tehnică pentru elicoptere militare (G) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
lunetă de reglare la rece 
puşcă semiautomată tip PSL cu accesorii (500 buc.) 
lovituri antitanc 
corp gol proiectil reactiv 
proiectil reactiv 122 mm 
proiectil reactiv nedirijat pentru aviaţie 
grenade de mână cu efect iritant 
asistenţă tehnică pentru elicopter militar 
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BURKINA FASO 

 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 
Total per 

destinaţie 

a 1 1 1 1 4 

b 1 164 717 1 801 748 1 298 556 30 871 4 295 892 

c 1 164 717 1 801 748 1 298 556 30 871 4 295 892 

d 0 0 0 0 0 

e - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
mitralieră şi accesorii (118 buc.) (1 licenţă) (G) 
mitralieră antiaeriană cu 4 ţevi (12 buc.) (G) 
mitralieră antiaeriană cu 2 ţevi (96 buc.) (G) 
mitralieră antiaeriană cu o ţeavă (20 buc.) (G) 
muniţie arme de calibru mic (G) 
grenade de mână ofensive şi defensive (G) 

Produse militare exportate:  
mitralieră şi accesorii (118 buc.) 
mitralieră antiaeriană cu 4 ţevi (12 buc.) 
mitralieră antiaeriană cu 2 ţevi (96 buc.) 
mitralieră antiaeriană cu o ţeavă (20 buc.) 
muniţie arme de calibru mic 
grenade de mână ofensive şi defensive 
 

CANADA 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 2 705 2 705 

c 2 705 2 705 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 

 

REPUBLICA CEHĂ 

 ML 3 ML 10 ML 22 Total per destinaţie 

a 2 2 1 5 

b 326 783 2 409 457 282 490 3 018 730 

c 326 783 106 982 282 490 716 255 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate:  
muniţie arme de calibru mic (I) 
piese pentru aeronavă militară (I) 
documentaţie tehnică pentru aeronave militare (I) 

Produse militare exportate:  
muniţie arme de calibru mic 
piese pentru aeronavă militară 
documentaţie tehnică pentru aeronave militare 
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CROAŢIA 

 ML 3 ML 10 Total per destinaţie 

a 1 0 1 

b 20 330 0 20 330 

c 20 330 37 685 58 015 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate: 
cartuşe de manevră pentru arme de calibru mic (G) 

Produse militare exportate: 
cartuşe de manevră pentru arme de calibru mic 
piese de schimb pentru avion militar de luptă  
 

DANEMARCA 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 2 2 

b 25 715 25 715 

c 4 246 4 246 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 

 

EGIPT 

 ML 1 ML 3 Total per destinaţie 

a 1 1 2 

b 9 800 2 808 696 2 818 496 

c 9 800 503 275 513 075 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de calibru mic (G) 
bombe de iluminare cal 122 mm (G) 

Produse militare exportate:  
lunete pentru arme de calibru mic 
bombe de iluminare cal 122 mm 
 

ELVEŢIA 

 ML 1 ML 3 ML 6 Total per destinaţie 

a 0 0 1 1 

b 0 0 70 247 70 247 

c 78 200 280 374 70 247 428 821 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate: 
componente pentru transportor blindat (I) 

Produse militare exportate: 
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puşcă semiautomată cu accesorii (300 buc.) 
elemente lovitură aruncător 
componente pentru transportor blindat 
 

EMIRATELE ARABE UNITE 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 543 173 543 173 

c 0 0 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
reparaţii şi modernizări piese de schimb elicopter militar 

Produse militare exportate: - 
 

ESTONIA 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 30 000 30 000 

c 0 0 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate: - 
 

FINLANDA 

 ML 1 ML 10 Total per destinaţie 

a 1 0 1 

b 45 000 0 45 000 

c 7 844 38 086 45 930 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate:  
lunete pentru arme de vânătoare 
piese de fuselaj pentru aeronave militare  

 

FRANŢA 

 ML 1 ML 2 ML 5 ML 6 ML 10 ML 11 ML 13 ML 15 
Total per 

destinaţie 

a 5 1 3 1 13 0 1 1 25 

b 46 614 30 400 34 530 52 800 830 452 0 4 050 7 272 000 8 270 846 

c 26 530 0 162 380 22 461 272 306 25 350 203 0 509 230 

d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 



 

 10  

        Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013    

        
puşcă semiautomată cu lunetă (11 buc.) (3 licenţe) (C) 
pistol mitralieră şi încărcătoare (10 buc.) (1 licenţă) (C) 
lansator grenade fumigene (4 buc.) (1 licenţă) (I) 
componente echipament de identificare (I) 
scaune pentru maşini militare (I) 
piese de schimb şi de structură pentru elicoptere militare (I) 
veste de protecţie antiglonţ (G) 
platformă telecomandată fără armă (I) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
puşcă semiautomată cu lunetă (11 buc.) 
pistol mitralieră şi încărcătoare (10 buc.) 
componente echipament de identificare 
scaune pentru maşini militare 
veste de protecţie antiglonţ 
componente optice pentru echipament formare de imagini şi contra-acţiune 
 

GABON 

 ML 10 ML 22 Total per destinaţie 

a 1 1 2 

b 76 682 20 948 97 630 

c 76 682 0 76 682 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate: 
echipament pentru elicopter militar de transport (G) 
asistenţă tehnică pentru elicopter militar de transport (G) 

 
Produse militare exportate: 

echipament pentru elicopter militar de transport 
 

GERMANIA 

 ML 1 ML 3 ML 10 ML 11 
Total per 

destinaţie 

a 2 1 17 2 22 

b 55 000 125 744 684 140 166 932 1 031 816 

c 31 940 0 242 056 108 677 382 673 

d 0 0 0 0 0 

e - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
muniţie pentru arme de calibru mic (G) 
paraşută pentru desant uman (I) 
paraşută stabilizatoare pentru avioane care alimentează în zbor (I) 
container pentru materiale (I) 
părţi paraşută desant uman (I) 
subansamble pentru echipamente de ghidare (I) 
componente pentru aeronave militare (I) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
piese prelucrate pentru aeronave militare 
paraşută pentru desant uman 
container pentru materiale 
paraşută stabilizatoare pentru avioane care alimentează în zbor 
piese de schimb pentru avion militar de luptă 
subansamble pentru echipamente de ghidare 
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GRECIA 

 ML 4 ML 16 ML 17 Total per destinaţie 

a 1 1 1 3 

b 1 129 433 678 183 721 1 313 832 

c 248 011 678 56 765 305 454 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate:  
componente electrice şi mecanice pentru echipamente din lansatorul de rachete Hawk (I) 
profile extrudate din aliaj de aluminiu (I) 
elemente metalice de filtraj pentru ventilatoare (I) 

Produse militare exportate: 
componente electrice şi mecanice pentru echipamente din lansatorul de rachete Hawk 
profile extrudate din aliaj de aluminiu 
elemente metalice de filtraj pentru ventilatoare 
 

INDIA 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 3 3 

b 532 543 532 543 

c 1 512 971 1 512 971 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate:  
produse pentru avion militar de luptă (G) 

Produse militare exportate:  
produse pentru avion militar de luptă 
motor pentru avion militar de luptă 

 

INDONEZIA 

 ML 7 ML 10 ML 21 Total per destinaţie 

a 0 3 0 3 

b 0 919 765 0 919 765 

c 370 475 917 600 18 000 1 306 075 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate:  
echipament elicopter militar de transport (G) 

Produse militare exportate:  
echipamente de protecţie NBC 
echipament elicopter militar de transport 
software pentru analize CBRN 

 

IRAK 

 ML 13 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 5 007 5 007 

c 0 0 

d 0 0 

e - - 
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Produse militare licenţiate: 

costum de protecţie delaborare muniţie (G) 

Produse militare exportate: - 

 

IRLANDA 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 25 000 25 000 

c 0 0 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate: - 

 

ISRAEL (1/2) 

  ML 4 ML 5 ML 6 ML 10 ML 11 ML 14 

a  3 1 2 3 6 1 

b  425 958 344 846 7 153 076 3 063 775 7 913 335 6 550 

c  39 491 28 650 4 305 528 1 119 098 6 082 522 6 550 

d  0 0 0 0 0 0 

e  - - - - - - 

 
 

ISRAEL (2/2)  

 ML 15 ML 17 ML 18 ML 21 Total per destinaţie 

a 12 3 1 1 33 

b 6 478 205 2 036 142 4 442 527 069 27 953 398 

c 2 293 650 1 431 717 965 189 543 310 16 815 705 

d 0 0 0 0 0 

e - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
focos de proximitate (I) 
focos de impact (I) 
piese mecanice pentru sisteme aeropurtate (I) 
componente pentru sisteme de conducere a focului (I) 
elicopter militar utilitar (1 buc.) (1 licenţă) (I) 
produse pentru aeronave militare (I) 
echipamente şi componente pentru aeronave fără pilot (I) 
echipamente şi componente electronice pentru produse militare (I) 
echipamente şi software pentru calibrare simulator (I) 
componente pentru echipamente formare de imagini şi contra-acţiune (I) 
cabluri militare cu conectori (I) 
interfaţă de testare surse de alimentare (I) 
software pentru echipament de testare şi verificare (I) 

Produse militare exportate:  
piese mecanice pentru sisteme aeropurtate 
componente pentru sisteme de conducere a focului 
produse pentru aeronave militare 
elicopter militar utilitar (1 buc.) (pentru recuperare cabină simulator) 
produse pentru paraşută luminoasă pentru bombe 
echipamente şi software pentru calibrare simulator 
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componente pentru echipamente formare de imagini şi contra-acţiune 
cabluri militare cu conectori 
interfaţă de testare surse de alimentare 
echipament de testare şi verificare produse militare 
software pentru simulator elicopter militar 
componente electronice 
software pentru echipament de testare şi verificare 

 

ITALIA 

 ML 1 ML 10 ML 13 Total per destinaţie 

a 2 2 3 7 

b 65 000 237 155 480 111 782 266 

c 29 673 273 862 64 750 368 285 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate: 
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
componente paraşută luminoasă (I) 
componente paraşută materiale (I) 
componente pentru echipamente de ghidare şi navigaţie (I) 
veste de protecţie antiglonţ (G) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
componente paraşută luminoasă 
componente paraşută materiale 
veste de protecţie antiglonţ 

 

IORDANIA 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 0 0 

b 0 0 

c 2 308 009 2 308 009 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: - 

Produse militare exportate: 
elicopter militar de transport (3 buc.) (reparaţie în regim de perfecţionare activă) 
echipament pentru elicopter militar de transport 
 

KAZAHSTAN 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 4 555 4 555 

c 4 555 4 555 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
puşcă semiautomată cu lunetă şi accesorii (5 buc.) (1 licenţă) (G) 

Produse militare exportate: 
puşcă semiautomată cu lunetă şi accesorii (5 buc.) 
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KENIA 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 76 000 76 000 

c 76 000 76 000 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
sistem vehicule aeriene fără pilot UAV (G) 

Produse militare exportate: 
sistem vehicule aeriene fără pilot UAV 
 

LIBAN 

 ML 3 ML 10 ML 22 Total per destinaţie 

a 2 11 1 14 

b 646 036 2 461 147 6 600 3 113 783 

c 117 461 1 650 844 6 600 1 774 905 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lovituri antitanc (G) 
piese de schimb şi echipamente pentru elicopter militar de transport (G) (reparaţii în regim de perfecţionare 
activă) 
asistenţă tehnică pentru elicopter militar (G) 

Produse militare exportate:  
lovituri antitanc 
piese de schimb pentru elicopter militar de transport (reparaţii în regim de perfecţionare activă) 
asistenţă tehnică pentru elicopter militar 

Notă: Licenţele au fost emise în conformitate cu rezoluţia Consiliului de Securitate ONU pentru utilizare în Liban 
cu autorizarea guvernului libanez. 

 

LITUANIA 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 30 000 30 000 

c 7 793 7 793 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
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REPUBLICA MACEDONIA 

 ML 10 ML 14 Total per destinaţie 

a 1 3 4 

b 29 365 5 948 347 5 977 712 

c 0 0 0 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate: 
elicopter militar dezmembrat cu cabina de pilotaj modificată (G) 
simulator pentru elicopter militar (2 buc.) (G) 
servicii de transformare şi integrare a cabinei în simulator (G) 
piese de schimb pentru simulator militar (G) 

Produse militare exportate: - 
 

MALAEZIA 

 ML 3 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 387 396 387 396 

c 387 396 387 396 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
lovituri antitanc (G) 

Produse militare exportate: 
lovituri antitanc 

 

MAREA BRITANIE 

 ML 1 ML 3 ML 10 ML 16 ML 17 
Total per 

destinaţie 

a 2 2 34 1 2 41 

b 102 485 28 763 52 780 911 1 167 546 074 53 459 400 

c 45 520 26 881 11 185 224 1 167 183 548 11 442 340 

d 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
puşcă de asalt (10 buc.) (1 licenţă) (C) 
muniţie pentru arme de calibru mic normală şi trasoare (C) 
paraşută de frânare (I) 
paraşută de recuperare (I) 
paraşută desant uman (I) 
produse pentru aeronave militare (I) 
elicopter militar de transport (11 buc.) (2 licenţe) (reparaţie în regim de perfecţionare activă) (G) 
profile extrudate din aliaj de aluminiu (I) 
cabluri electrice cu conectori (I) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 
puşcă de asalt (10 buc.) 
trepied pentru infanterie 
muniţie pentru arme de calibru mic normală şi trasoare 
produse pentru aeronave militare 
paraşută desant uman 



 

 16  

        Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013    

        
paraşută de recuperare 
paraşută de frânare 
componente pentru motoare de aviaţie 
elicopter militar de transport (10 buc.) (reparaţie în regim de perfecţionare activă) 
produse pentru avion militar de antrenament 
profile extrudate din aliaj de aluminiu 
cabluri electrice cu conectori 
 

MAROC 

 ML 3 ML 10 Total per destinaţie 

a 3 1 4 

b 4 657 209 27 998 4 685 207 

c 4 657 209 54 109 4 711 318 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
muniţie arme de calibru mic (G) 
lovituri antitanc (G) 
bombe explozive cal. 60 mm, 81 mm şi 120 mm 

Produse militare exportate: 
muniţie arme de calibru mic 
lovituri antitanc 
bombe explozive cal. 60mm, 81 mm şi 120 mm 
piese de schimb pentru elicopter militar 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 0 0 

b 0 0 

c 287 072 287 072 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: - 

Produse militare exportate: 
avion militar utilitar (2 buc) 
motoare de aviaţie 

 

MOZAMBIC 

 ML 10 ML 22 Total per destinaţie 

a 4 1 5 

b 8 742 866 429 185 9 172 051 

c 1 887 784 8 283 1 896 067 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate: 
avion militar de luptă (8 buc.) (1 licenţă) (reparaţie în regim de perfecţionare activă) (G) 
avion militar de antrenament (1 buc.) (G) (reparaţie în regim de perfecţionare activă) 
piese, echipamente şi materiale pentru avion militar de luptă (G) 
produse pentru avion militar de antrenament (G) 
instruire echipaj de zbor (G) 

Produse militare exportate:  
avion militar de luptă (1 buc.) (reparaţie în regim de perfecţionare activă)  
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avion militar de antrenament (1 buc.) (reparaţie în regim de perfecţionare activă) 
piese, echipamente şi materiale pentru avion militar de luptă  
instruire echipaj de zbor 

 

NORVEGIA 

 ML 1 ML 9 Total per destinaţie 

a 4 1 5 

b 8 347 15 401 000 15 409 347 

c 13 569 0 13 569 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
corp de navă pentru cercetare (G) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 

 

NOUA CALEDONIE 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 2 2 

b 5 600 5 600 

c 11 230 11 230 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate:  
lunete pentru arme de vânătoare 

 

OLANDA 

 ML 1 ML 9 ML 22 Total per destinaţie 

a 1 3 1 5 

b 45 000 75 292 402 527 345 75 864 747 

c 7 480 73 407 754 527 345 73 942 579 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
navă transport deşeuri nucleare (1 buc.) (1 licenţă) (I) 
corp de navă suport logistic (1 buc.) (1 licenţă) (I) 
tubulatură specială pentru navă militară (I) 
documentaţie de execuţie pentru fregată multirol (I) 

Produse militare exportate:  
lunete pentru arme de vânătoare 
navă transport deşeuri nucleare (1 buc.) 
corp navă suport logistic (1 buc.) 
documentaţie de execuţie pentru fregată multirol 
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OMAN 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 5 5 

b 45 390 45 390 

c 79 910 79 910 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate:  
produse pentru elicopter militar de transport (G) 

Produse militare exportate:  
produse pentru elicopter militar de transport 

 

PAKISTAN 

 ML 3 ML 10 Total per destinaţie 

a 2 26 28 

b 116 670 600 451 717 121 

c 116 670 619 389 736 059 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
componente pentru lovitură antitanc (I) 
piese de schimb şi echipamente pentru elicopter militar (G) 

Produse militare exportate:  
componente lovitură antitanc 
piese de schimb pentru elicopter militar 

 

POLONIA 

 ML 1 ML 3 Total per destinaţie 

a 2 0 2 

b 73 478 0 73 478 

c 64 389 470 974 535 363 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
componente pentru lunete arme de calibru mic (C) 

Produse militare exportate:  
componente lunete de vânătoare 
lunete pentru arme de vânătoare 
muniţie arme de calibru mic 
 

SERBIA 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 0 0 

b 0 0 

c 757 757 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: - 
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Produse militare exportate: 

lunete pentru arme de vânătoare 
 

SINGAPORE 

 ML 15 ML 17 Total per destinaţie 

a 1 1 2 

b 1 069 197 203 298 1 272 495 

c 0 0 0 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
componente pentru echipamente formare de imagini şi contraacţiune (I) 
cabluri electrice cu conectori (I) 

Produse militare exportate: - 
 

SLOVACIA 

 ML 1 ML 4 ML 10 Total per destinaţie 

a 1 1 1 3 

b 30 000 22 611 55 794 108 405 

c 699 22 611 0 23 310 

d 0 0 0 0 

e - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
proiectil reactiv cal. 80 mm (G) 
piese de schimb pentru avion militar de antrenament (G) (reparaţii) 

Produse militare exportate:  
lunete pentru arme de vânătoare 
proiectil reactiv cal. 80 mm 

 

SLOVENIA 

 ML 1 ML 3 Total per destinaţie 

a 1 1 2 

b 35 000 7 968 42 968 

c 5 542 0 5 542 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
degetare de cupru cal 9 mm (I) 

Produse militare exportate:  
lunete pentru arme de vânătoare 
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STATELE UNITE ALE AMERICII  

 ML 1 ML 2 ML 3 ML 10 ML 11 ML 21 
Total per 

destinaţie 

a 56 4 28 1 1 1 91 

b 23 701 818 1 793 811 24 952 042 6 376 312 656 937 460 176 57 941 096 

c 14 672 172 1 809 849 20 331 447 4 338 573 239 458 0 41 391 499 

d 0 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
accesorii arme de calibru mic (C) 
puşcă semiautomată tip PSL (61 870 buc.) (7 licenţe) (C) 
puşcă sport (9 500 buc.) (2 licenţe) (C) 
puşcă de antrenament (343 buc.) (1 licenţă) (C) 
puşcă de asalt (4 870 buc.) (3 licenţe) (G) şi (C) 
pistol (31 774  buc.) (3 licenţe) (C) 
mitralieră 12,5x108 mm (35 buc.) (2 licenţe) (G) 
servicii de conversie arme de calibru mic (C) 
mitralieră antiaeriană cu o ţeavă (6 buc.) (1 licenţă) (G) 
mitralieră antiaeriană cu 2 ţevi (28 buc.) (1 licenţă) (G) 
aruncătoare de grenade incendiare cal. 73 mm (61 buc.) (2 licenţe) (G) 
aruncătoare de grenade incendiare cal 82 mm (43 buc.) (2 licenţe) (G) 
aruncătoare de grenade cal. 40 mm (123 buc.) (2 licenţe) (G) 
aruncătoare de grenade cal. 60 mm (18 buc.) (1 licenţă) (G) 
muniţie pentru arme de calibru mic (G) şi (C) 
lovituri cal. 60 mm, 73 mm şi 82 mm normale, fumigene şi de iluminare (G) 
subansamblu pentru echipament de ghidare (I) 
piese şi componente pentru aeronave militare (I) 
licenţe software pentru sisteme de comandă şi control (I) 

Produse militare exportate:  
lunete pentru arme de vânătoare 
accesorii arme de calibru mic 
servicii de conversie arme de calibru mic 
mitralieră 12,5x108 mm (35 buc.) 
pistol (3 862 buc.) 
puşcă semiautomată tip PSL (36 834 buc.) 
puşcă mitralieră (4 664 buc.) 
puşcă sport (8 750 buc.) 
mitralieră antiaeriană cu o ţeavă (6 buc.) 
mitralieră antiaeriană cu 2 ţevi (28 buc.) 
aruncătoare de grenade cal. 40 mm (138 buc.) 
aruncătoare de grenade incendiare cal. 73 mm (60 buc.) 
aruncătoare de grenade incendiare cal 82 mm (41 buc.) 
aruncătoare de grenade cal. 60 mm (18 buc.) 
muniţie pentru arme de calibru mic 
lovituri cal. 60 mm, 73 mm şi 82 mm normale, fumigene şi de iluminare 
subansamblu pentru echipament de ghidare 
piese şi componente pentru aeronave militare 

 

SPANIA 

 ML 1 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 30 000 30 000 

c 10 456 10 456 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate:  
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lunete pentru arme de vânătoare (C) 

Produse militare exportate: 
lunete pentru arme de vânătoare 

 

SUEDIA 

 ML 1 ML 3 ML 4 ML 10 ML 18 
Total per 

destinaţie 

a 1 2 1 2 1 7 

b 30 000 529 386 409 608 45 600 200 000 1 214 594 

c 7 322 529 386 2 702 127 790 0 667 200 

d 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
lunete pentru arme de vânătoare (C) 
muniţie pentru arme de calibru mic (G) 
piese şi subansamble pentru rachetă anti-navă (I) 
paraşută cargo (G) 
container desant materiale (G) 
dispozitive pentru execuţie aeronave militare de luptă (I) 

Produse militare exportate:  
lunete pentru arme de vânătoare 
muniţie pentru arme de calibru mic 
piese şi subansamble pentru rachetă anti-navă 
paraşută cargo 
container desant materiale 

 

THAILANDA 

 ML 2 ML 10 Total per destinaţie 

a 1 3 4 

b 237 557 236 590 474 147 

c 237 557 100 520 338 077 

d 0 0 0 

e - - - 

Produse militare licenţiate:  
componente pentru tun de aviaţie (G) 
produse pentru avion militar de antrenament (G) 

Produse militare exportate: - 
componente pentru tun de aviaţie 
produse pentru avion militar de antrenament 

 

TURCIA 

 ML 2 ML 3 ML 4 ML 13 
Total per 

destinaţie 

a 1 1 6 1 9 

b 128 544 179 580 2 352 110 17 000 2 677 234 

c 3 150 1 162 883 1 369 875 0 2 535 908 

d 0 0 0 0 0 

e - - - - - 

Produse militare licenţiate:  
piese de schimb pentru container tuburi lansatoare (I) 
componente lovitură reactivă (I) 
componentă de luptă cal. 122 mm şi 107 mm (I) 
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vestă de protecţie antiglonţ (G) 

Produse militare exportate: 
piese de schimb pentru container tuburi lansatoare 
componente lovitură reactivă 
muniţie arme de calibru mic 
componentă de luptă cal. 122 mm şi 107 mm 
vestă de protecţie antiglonţ 

 

UCRAINA 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 55 470 55 470 

c 30 470 30 470 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
încărcătură pirotehnică pentru scaun de catapultare (I) 

Produse militare exportate: 
încărcătură pirotehnică pentru scaun de catapultare  
 

UNGARIA 

 ML 10 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 9 093 9 093 

c 9 093 9 093 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
piese de schimb pentru avion militar de antrenament (G) 

Produse militare exportate: 
piese de schimb pentru avion militar de antrenament 

 

ZAMBIA 

 ML 3 Total per destinaţie 

a 1 1 

b 677 660 677 660 

c 677 660 677 660 

d 0 0 

e - - 

Produse militare licenţiate: 
muniţie de manevră pentru arme de calibru mic (G) 

Produse militare exportate: 
muniţie de manevră pentru arme de calibru mic 
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(1/3) ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 

a
3
 102 12 54 16 4 9 

b 25 781 695 4 107 516 39 090 186 5 123 428 379 376 7 301 343 

c 17 112 131 3 885 569 33 234 634 2 004 265 191 030 4 423 768 

d 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - - 

 
 

(2/3) ML 7 ML 9 ML 10 ML 11 ML 13 ML 14 ML 15 

a 2 4 138 9 9 5 16 

b 124 540 90 693 402 80 842 483 8 737 204 554 393 6 420 404 17 767 871 

c 409 055 73 407 754 28 640 120 6 456 007 104 551 472 057 2 366 215 

d 0 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - - - 

 
 
 

(3/3) ML 16 ML 17 ML 18 ML 21 ML 22 Total 

a 2 9 2 2 6 401 

b 1 845 5 458 646 204 442 987 245 2 528 612 296 104 631 

c 1 845 1 673 112 965 189 701 084 827 072 176 875 458 

d 0 0 0 0 0 0 

e - - - - - - 

 

 
 
 

 

                                                 
3
 (a) = număr licenţe emise; (b) = valoarea licenţelor emise în euro; (c) = valoarea exporturilor de arme 

în euro; (d) = numărul total de refuzuri de licenţe; (e) = criteriul Codului de Conduită al UE privind 
exporturile de arme în baza căruia a fost refuzată eliberarea licenţei; între paranteze se indică de câte 
ori a fost invocat criteriul respectiv. 

Rate de schimb 2013: 
 

1 EUR = 1,32810 USD 
1 EUR = 0,84926 GBP 
1 EUR = 1,23110 CHF 

 

     

    Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013 
 

   2. EXPORTURI DEFINITIVE PE CATEGORII DE PRODUSE 
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Activitatea de intermediere – activitatea desfăşurată de o persoană fizică sau juridică privind: 

 negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă 

de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului; sau 

 cumpărarea, vânzarea sau transferul de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a 

Guvernului, aflate în posesia sa, dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă. 

În anul 2013 nu s-au înregistrat cereri de licenţă de intermediere. 

 

 

 

Exportator Importator 

Total per destinaţie   

ML 

a
4
   

b   

c   

d   

e   

 
Produse militare licenţiate: - 

Produse militare exportate: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 (a) = număr licenţe emise; (b) = valoarea licenţelor emise în euro; (c) = valoarea exporturilor de 

arme în euro; (d) = numărul total de refuzuri de licenţe; (e) = criteriul Codului de Conduită al UE 
privind exporturile de arme în baza căruia a fost refuzată eliberarea licenţei; între paranteze se 
indică de câte ori a fost invocat criteriul respectiv. 

Rate de schimb 2013: 
 

1 EUR = 1,32810 USD 
1 EUR = 0,84926 GBP 
1 EUR = 1,23110 CHF 
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   3. ACTIVITĂŢI DE INTERMEDIERE 
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Cat. 
ML 

Valoare 
[EUR] 

Număr de 
operaţiuni 

Tara 
exportatoare 

Tara vecina 
de intrare 

Tara vecina 
de ieşire 

Tara 
importatoare 

Destinatar 
final 

Mijloc de 
transport 

 Operaţiuni de tranzit  

ML6 46 087 1 Georgia 
Marea 
Neagră 

Ungaria Canada Canada Rutier 

ML15, 
ML8 

192 741 2 Ucraina Ucraina Bulgaria Bulgaria Bulgaria Rutier 

ML3 45 000 1 Bulgaria Bulgaria Ungaria Canada Canada Rutier 

ML8 185 000 1 Elveţia Ungaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Rutier 

ML3 10 750 1 Cehia Ungaria Bulgaria Turcia Turcia Rutier 

ML8 25 223 1 Cehia Ungaria Bulgaria Georgia Georgia Rutier 

ML3 772 035 1 Brazilia Ungaria 
Marea 
Neagră 

Georgia Georgia Rutier 

ML6 64 800 1 Bulgaria Bulgaria Ucraina Ucraina Ucraina Rutier 

ML8 255 000 1 Franţa Ungaria Bulgaria Turcia Turcia Rutier 

ML3 25 349 1 SUA Ungaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Rutier 

ML3 7 132 990 1 Cehia Ungaria 
Marea 
Neagră 

Egipt Egipt Rutier 

Total 8 754 975 12      
 

 Operaţiuni de transbordare Tip transbordare  

ML6 46 087 1 Georgia 
Marea 
Neagră 

Ungaria Canada Canada 
Maritim - 

Rutier 

ML3 772 035 1 Brazilia Ungaria 
Marea 
Neagră 

Georgia Georgia 
Rutier - 
Maritim 

ML3 7 132 990 1 Cehia Ungaria 
Marea 
Neagră 

Egipt Egipt 
Rutier - 
Maritim 

Total 7 951 112 3      
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    4. OPERAŢIUNI DE TRANZIT ŞI TRANSBORDARE 
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5
 (a) = număr licenţe emise; (b) = valoarea licenţelor emise în euro; (c) = valoarea exporturilor 

de arme în euro; (d) = numărul total de refuzuri de licenţe; (e) = criteriul Codului de Conduită al 
UE privind exporturile de arme în baza căruia a fost refuzată eliberarea licenţei; între paranteze 
se indică de câte ori a fost invocat criteriul respectiv. 

Rate de schimb 2013: 
 

1 EUR = 1,32810 USD 
1 EUR = 0,84926 GBP 
1 EUR = 1,23110 CHF 

 

AFRICA SUB - SAHARIANĂ 

 
ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 10 ML 22 

Total per 
destinaţie 

AFRICA 
DE SUD 

a
5
 1      1 

b 2 566      2 566 

c 2 566      2 566 

 a 1 1 1 1   4 

BURKINA 
FASO 

b 1 164 717 1 801 748 1 298 556 30 871   4 295 892 

 c 1 164 717 1 801 748 1 298 556 30 871   4 295 892 

 

GABON 

a     1 1 1 

b     76 682 20 948 76 682 

c     76 682 0 76 682 

KENYA 

a     1  1 

b     76 000  76 000 

c     76 000  76 000 

 

MOZAMBIC 

a     4 1 5 

b     8 742 866 429 185 9 172 051 

c     1 887 784 8 283 1 896 067 

 a   1    1 

ZAMBIA b   677 660    677 660 

 c   677 660    677 660 
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    5. EXPORTURI DEFINITIVE PE ZONE GEOGRAFICE 



 

 27  

        Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013    

        
 

 
 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 10 ML 22 

Total per 
destinaţie 

 a 2 1 2 1 6 2 14  

Total per 
categorie 

b 1 167 283 1 801 748 1 976 216 30 871 8 895 548 450 133 14 321 799  

 c 1 167 303 1 801 748 1 976 216 30 871 2 040 466 8 283 7 024 887  

 

AFRICA DE NORD 

 ML 3 ML 10 Total per destinaţie 

MAROC 

a 3 1 4 

b 4 657 209 27 998 4 685 207 

c 4 657 209 54 109 4 711 318 

Total per 
categorie 

a 3 1 4 

b 4 657 209 27 998 4 685 207 

c 4 657 209 54 109 4 711 318 

 
 

AMERICA DE NORD 

 
ML 1 ML 2 ML 3 ML 10 ML 11 ML 21 

Total pe 
destinaţie 

CANADA 

a 1      1 

b 2 705      2 705 

c 2 705      2 705 

STATELE 
UNITE 
ALE 
AMERICII 

a 56 4 28 1 1 1 91 

b 23 701 818 1 793 811 24 952 042 6 376 312 656 937 460 176 57 941 096 

c 14 672 172 1 809 849 20 331 447 4 338 573 239 458 0 41 391 499 

Total per 
categorie 

a 57 4 28 1 1 1 92 

b 23 704 523 1 793 811 24 952 042 6 376 312 656 937 460 176 57 943 801 

c 14 674 877 1 809 849 20 331 447 4 338 573 239 458 0 41 394 204 
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ASIA CENTRALĂ 

 ML 1 Total per destinaţie 

KAZAKHSTAN 

a 1 1 

b 4 555 4 555 

c 4 555 4 555 

Total per 
categorie 

a 1 1 

b 4 555 4 555 

c 4 555 4 555 

 

ASIA DE SUD - EST 

 
ML 2 ML 3 ML 7 ML 10 ML 15 ML 17 ML 21 

Total per 
destinaţie 

INDONEZIA 

a   0 3   0 3 

b   0 919 765   0 919 765 

c   370 475 917 600   18 000 1 306 075 

 

MALAEZIA 

a  1      1 

b  387 396      387 396 

c  387 396      387 396 

 a 1   3    4 

THAILANDA b 237 557   236 590    474 147 

 c 237 557   100 520    338 077 

Total per 
categorie 

a 1 1 0 6 1 1 0 10 

b 237 557 387 396 0 1 156 355 1 069 197 203 298 0 3 053 803 

c 237 557 387 396 370 475 1 018 120 0 0 18 000 2 031 548 

 
 

ASIA DE SUD 

 ML 3 ML 10 ML 14 Total per destinaţie 

AFGANISTAN 

a 1  1 2 

b 1 502 146  465 507 1 967 653 

c 1 502 146  465 507 1 967 653 
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  ML 3 ML 10 ML 14 Total per destinaţie 

 a  0  0 

BANGLADESH b  0  0 

 c  1 288 005  1 288 005 

INDIA 

a  3  3 

b  532 543  532 543 

c  1 512 971  1 512 971 

PAKISTAN 

a 2 26  28 

b 116 670 600 451  717 121 

c 116 670 619 389  736 059 

 

Total per 
categorie 

a 3 29 1 33 

b 1 618 816 1 32 994 465 507 3 217 317 

c 1 618 816 3 420 365 465 507 5 504 688 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ (1/3) 

 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 ML 7 ML 9 

AUSTRIA 

a 1        

b 100 000        

c 89 016        

BELGIA 

a 1     5 2  

b 35 000     25 220 124 540  

c 7 000     25 532 38 580  

BULGARIA 

a 3 1 3 3     

b 59 279 42 668 816 262 752 837     

c 398 548 0 816 244 290 704     

REPUBLICA 
CEHĂ 

a   2      

b   326 783      

c   326 783      
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  ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 ML 7 ML 9 

DANEMARCA 

a 2        

b 25 715        

c 4 246        

ESTONIA 

a 1        

b 30 000        

c 0        

FINLANDA 

a 1        

b 45 000        

c 7 844        

FRANŢA 

a 5 1   3 1   

b 46 614 30 400   34 530 52 800   

c 26 530 0   162 380 22 461   

FRANŢA 
(NOUA 
CALEDONIE) 

a 2        

b 5 600        

c 11 230        

GERMANIA 

a 2  1      

b 55 000  125 744      

c 31 940  0      

GRECIA 

a    1     

b    1 129 433     

c    248 011     

IRLANDA 

a 1        

b 25 000         

c 0        

 

ITALIA 

a 2        

b 65 000        

c 29 673        
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  ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 ML 7 ML 9 

LITUANIA 

a 1        

b 30 000        

c 7 793        

OLANDA 

a 1       3 

b 45 000       75 292 402 

c 7 480       73 407 754 

POLONIA 

a 2  0      

b 73 478  0      

c 64 389  470 974      

 

 

SLOVACIA 

a 1   1     

b 30 000   22 611     

c 699   22 611     

SLOVENIA 

a 1  1      

b 35 000  7 968      

c 5 542  0      

 

 

SPANIA 

a 1        

b 30 000        

c 10 456        

 a 1  2 1     

SUEDIA b 30 000  529 386 409 608     

 c 7 322  529 386 2 702     

 

MAREA 
BRITANIE 

a 2  2      

b 102 485  28 763      

c 45 520  26 881      
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  ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 ML 7 ML 9 

 a         

UNGARIA b         

 c         

Total per 
categorie 

a 31 2 11 6 3 6 2 3 

b 868 171 73 068 1 834 906 2 314 489 34 530 78 020 124 540 75 292 402 

c 755 228 0 2 170 268 564 028 162 380 47 993 38 580 73 407 754 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ (2/3) 

 ML 10 ML 11 ML 13 ML 15 ML 16 ML 17 ML 18 

AUSTRIA 

a        

b        

c        

BELGIA 

a   3 2  2  

b   48 225 2 948 469  2 489 411  

c   39 598 72 565  1 082  

BULGARIA 

a 1       

b 2 354       

c 0       

CIPRU 

a         

b         

c         

REPUBLICA 
CEHĂ 

a 2       

b 2 409 457       

c 106 982       

DANEMARCA 

a         

b         

c         
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  ML 10 ML 11 ML 13 ML 15 ML 16 ML 17 ML 18 

ESTONIA 

a         

b         

c         

FINLANDA 

a 0       

b 0       

c 38 086       

FRANŢA  

a 13 0 1 1    

b 830 452 0 4 050 7 272 000    

c 272 306 25 350 203 0    

FRANŢA 
(NOUA 
CALEDONIE) 

a         

b         

c         

GERMANIA 

a 17 2      

b 684 140 166 932      

c 242 056 108 677      

GRECIA 

a     1 1  

b     678 183 721  

c     678 56 765  

IRLANDA 

a         

b         

c         

ITALIA 

a 2  3     

b 237 155  480 111     

c 273 862  64 750     

LITUANIA 

a         

b         

c         
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  ML 10 ML 11 ML 13 ML 15 ML 16 ML 17 ML 18 

OLANDA 

a        

b        

c        

POLONIA 

a         

b         

c         

 a 1       

SLOVACIA b 55 794       

 c 0       

 

SLOVENIA 

a         

b         

c         

 a         

SPANIA b         

 c         

 

SUEDIA 

a 2      1 

b 45 600      200 000 

c 127 790      0 

 

MAREA 
BRITANIE  

a 34    1 2  

b 52 780 911    1 167 546 074  

c 11 185 224    1 167 183 548  

 a 1       

UNGARIA b 9 093       

 c 9 093       

Total per 
categorie 

a 73 2 7 3 2 5 1 

b 57 054 956 166 932 532 386 10 220 469 1 845 3 219 206 200 000 

c 12 255 399 134 027 104 551 72 565 1 845 241 395 0 
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UNIUNEA EUROPEANĂ (3/3) 

 ML 21 ML 22 Total per destinaţie 

AUSTRIA 

a   1 

b   100 000 

c   89 016 

BELGIA 

a 0  15 

b 0  5 670 865 

c 139 774  324 131 

BULGARIA 

a  1 12 

b  1 262 044 2 935 444 

c  2 354 1 507 850 

REPUBLICA 
CEHĂ 

a  1 5 

b  282 490 3 018 730 

c  282 490 716 255 

DANEMARCA 

a   2 

b   25 715 

c   4 246 

ESTONIA 

a   1 

b   30 000 

c   0 

FINLANDA 

a   1 

b   45 000 

c   45 930 

FRANŢA 

a   25 

b   8 270 846 

c   509 230 

FRANŢA 
(NOUA 
CALEDONIE) 

a   2 

b   5 600 

c   11 230 
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  ML 21 ML 22 Total per destinaţie 

GERMANIA 

a   22 

b   1 031 816 

c   382 673 

GRECIA 

a   3 

b   1 313 832 

c   305 454 

IRLANDA 

a   1 

b   25 000 

c   0 

 

ITALIA 

a   7 

b   782 266 

c   368 285 

LITUANIA 

a   1 

b   30 000 

c   7 793 

OLANDA 

a  1 5 

b  527 345 75 864 747 

c  527 345 73 942 579 

POLONIA 

a   2 

b   73 478 

c   535 363 

 

 

SLOVACIA 

a   3 

b   108 405 

c   23 310 

SLOVENIA 

a   2 

b   42 968 

c   5 542 
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  ML 21 ML 22 Total per destinaţie 

 

 

SPANIA 

a   1 

b   30 000 

c   10 456 

 a   7 

SUEDIA b   1 214 594 

 c   667 200 

 

MAREA 
BRITANIE 

a   41 

b   53 459 400 

c   11 442 340 

 a   1 

UNGARIA b   9 093 

 c   9 093 

Total per 
categorie 

a 0 3 160 

b 0 2 071 879 154 087 799 

c 139 774 812 189 90 907 976 

 

ALTE ŢĂRI EUROPENE (1/2) 

 ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 6 ML 9 ML 10 

AZERBAIDJAN 

a 0 2      

b 0 71 734      

c 389 429 32 211      

CROAŢIA 

a   1    0 

b   20 330    0 

c   20 330    37 685 

 

ELVEŢIA 

a 0  0  1   

b 0  0  70 247   

c 78 200  280 374  70 247   



 

 38  

        Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013    

        
  ML 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML 6 ML 9 ML 10 

 

REPUBLICA 
MACEDONIA 

a       1 

b       29 365 

c       0 

NORVEGIA 

a 4     1  

b 8 347     15 401 000  

c 13 569     0  

REPUBLICA 
MOLDOVA 

a       0 

b       0 

c       287 072 

SERBIA 

a 0       

b 0       

c 757       

SERBIA 

a        

b        

c        

 

TURCIA 

a  1 1 6    

b  128 544 179 580 2 352 110    

c  3 150 1 162 883 1 369 875    

 

UCRAINA 

a       1 

b       55 470 

c       30 470 

Total per 
categorie 

a 4 3 2 6 1 1 2 

b 8 347 200 278 199 910 2 352 110 70 247 15 401 000 84 835 

c 481 955 35 361 1 463 587 1 369 875 70 247 0 355 227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39  

        Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013    

        

ALTE ŢĂRI EUROPENE (2/2) 

 ML 13 ML 14 Total per destinaţie 

AZERBAIDJAN 

a   2 

b   71 734 

c   421 640 

CROAŢIA 

a   1 

b   20 330 

c   58 015 

ELVETIA 

a      1 

b      70 247 

c      428 821 

REPUBLICA 
MACEDONIA 

a  3 4 

b  5 948 347 5 977 712 

c  0 0 

 

REPUBLICA 
MOLDOVA 

a   0 

b   0 

c   287 072 

 

NORVEGIA 

a   5 

b   15 409 347 

c   13 569 

SERBIA 

a   0 

b   0 

c   757 

 

TURCIA 

a 1  9 

b 17 000  2 677 234 

c 0  2 535 908 

 

UCRAINA 

a   1 

b   55 470 

c   30 470 
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  ML 13 ML 14 Total per destinaţie 

Total per 
categorie 

a  1  3  23 

b  17 000  5 948 347  24 282 074 

c  0  0  3 776 252 

 

ORIENTUL MIJLOCIU (1/2) 

 ML 1 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 ML 10 ML 11 ML 13 

EGIPT 

a 1 1       

b 9 800 2 808 696       

c 9 800 503 275       

 

EMIRATELE 
ARABE 
UNITE 

a      1   

b      543 173   

c      0   

IRAK 

a        1 

b        5 007  

c        0 

ISRAEL 

a   3 1 2 3 6 1 

b   425 958 344 846 7 153 076 3 063 775 7 913 335 6 550 

c   39 491 28 650 4 305 528 1 119 098 6 082 522 6 550 

IORDANIA 

a      0   

b      0   

c      2 308 009   

LIBAN 

a  2    11   

b  646 036    2 461 147   

c  117 461    1 650 844   

 

OMAN 

a      5   

b      45 390   

c      79 910   

          

          



 

 41  

        Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013    

        
  ML 1 ML 3 ML 4 ML 5 ML 6 ML 10 ML 11 ML 13 

 

Total per 
categorie 

a 1 3 3 1 2 20 6 1 

b 9 800 3 454 732 425 958 344 846 7 153 076 6 113 485 7 913 335 5 007 

c 9 800 620 736 39 491 28 650 4 305 528 5 157 861 6 082 522 0 

 

ORIENTUL MIJLOCIU (2/2) 

 
ML 14 ML 15 ML 17 ML 18 ML 21 ML 22 

Total per 
destinaţie 

EGIPT 

a       2 

b       2 818 496 

c       513 075 

 

EMIRATELE 
ARABE 
UNITE 

a       1 

b       543 173 

c       0 

IRAK 

a       1 

b       5 007 

c       0 

ISRAEL 

a 1 12 3 1 1  33 

b 6 550 6 478 205 2 036 142 4 442 527 069  27 953 398 

c 6 550 2 293 650 1 431 717 965 189 543 310  16 815 705 

IORDANIA 

a       0 

b       0 

c       2 308 009 

LIBAN 

a      1 14 

b      6 600 3 113 783 

c      6 600 1 774 905 

 

OMAN 

a       5 

b       45 390 

c       79 910 
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 ML 14 ML 15 ML 17 ML 18 ML 21 ML 22 
Total per 

destinaţie 

 

Total per 
categorie 

a 1 12 3 1 1 1 56 

b 6 550 6 478 205 2 036 142 4 442 527 069 6 600 34 479 247 

c 6 550 2 293 650 1 431 717 965 189 543 310 6 600 21 491 604 

 

OCEANIA 

 ML 1 ML 2 ML 3 Total per destinaţie 

AUSTRALIA 

a 6 1 1 8 

b 19 016 1 054 8 959 29 029 

c 18 413 1 054 8 959 28 426 

Total per 
categorie 

a 6 1 1 8 

b 19 016 1 054 8 959 29 029 

c 18 413 1 054 8 959 28 426 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999*) 
privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 

cu produse militare, republicată 
 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1. – (1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele 
operaţiuni cu produse militare: 
a) exportul, importul şi transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;  
b) intermedierea; 
c) tranzitul prin România;  
d) transbordările efectuate pe teritoriul României. 
(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile prevăzute la alin. (1) 
efectuate în legătură cu participarea: 
a) forţelor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la misiuni, operaţii, 
exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale, în afara teritoriului României;  
b) forţelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităţilor 
române pentru intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul pe teritoriul României. 
(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică tranzitului şi transbordării atunci când acestea 
sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.  
(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică controlului operaţiunilor prevăzute la alin. (1) 
cu arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile destinate uzului civil, 
efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3. 
Art. 2. - Se supun controlului, de asemenea, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare care fac 
obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1. 

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor persoanelor care efectuează 
operaţiunile prevăzute la art. 1. 
(2) Prin persoană se înţelege orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, inclusiv autorităţile 
publice. 

                                                 
*
 Republicată în temeiul art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 /2012 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, 
rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2012, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 104/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 18 aprilie 2013, 
dându-se textului o nouă numerotare. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice a 
fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999 şi a mai fost modificată şi 
completată prin: 
- Ordonanţa Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 
privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
43 din 31 ianuarie 2000, respinsă prin Legea nr. 594/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 
din 24 decembrie 2003;  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 
privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
177 din 25 aprilie 2000, respinsă prin Legea nr. 599/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 
din 24 decembrie 2003;  
- Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003; 
- Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi 
importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.239 din 22 decembrie 
2004;  
- Legea nr. 7/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 28

1
 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind 

regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2010. 
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(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice române aflate în afara teritoriului naţional, în 
conformitate cu dreptul internaţional. 
Art. 4. - Operaţiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licenţă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă.  

Art. 5.- În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) produse militare – armamente, muniţii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene şi 
maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, 
componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea 
acestora; 
b) export – ieşirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o 
persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport şi asistenţă tehnică; 
c) import – introducerea unui produs militar pe teritoriul României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o 
persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă; 
d) transfer – orice expediere ori mutare a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-
un alt stat membru al Uniunii Europene; 
e) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca provenienţă alte state şi sunt destinate 
altor state; 
f) transbordare – operaţiunea de schimbare a mijlocului de transport în timpul unei operaţiuni de tranzitare 
ori pe parcursul unei operaţiuni de intrare sau ieşire în ori din teritoriul României; 
g) asistenţă tehnică – orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, 
întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecţionare, transmisia de 
informaţii sau calificări operaţionale ori servicii de consultanţă pentru produse militare. Asistenţa tehnică 
include şi formele de asistenţă transmise oral; 
h) operaţiuni de comerţ exterior – operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b); 
i) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice – transmisia de software sau tehnologie 
prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinaţie din afara României; aceasta nu 
vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau 
părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o 
manieră să obţină acelaşi rezultat; 
j) intermediere – activităţile desfăşurate de o persoană privind: 
(i) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse 
militare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă; 
(ii) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o ţară 
terţă către o altă ţară terţă; 
(iii) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul 
României de produse militare; 
k) exportator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane: 
(i) pe seama căreia este făcută declaraţia de export şi care este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, 
fie o persoană învestită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată 
declaraţia; 
(ii) care, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparţine unei persoane 
stabilite în afara Uniunii Europene în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, este partea 
contractantă stabilită în Uniunea Europeană; 
l) importator – orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia 
produsele militare sunt puse în liberă circulaţie, sunt supuse unei activităţi de perfecţionare activă, sunt 
transformate sub control vamal ori sunt admise temporar; 
m) furnizor – orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are 
răspunderea juridică pentru transfer; 
n) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are 
răspunderea juridică pentru primirea unui transfer; 
o) înregistrare – operaţiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru 
desfăşurarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare; 
p) certificare – operaţiune prin care se stabileşte credibilitatea unei întreprinderi destinatare;  
r) licenţă de transfer - autorizaţie eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse 
militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; 
s) licenţă de export - autorizaţie eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o 
persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă; 
ş) licenţă de import - autorizaţie eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană 
juridică sau fizică dintr-o ţară terţă; 
t) licenţă de intermediere – autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de 
intermediere cu produse militare; 
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ţ) licenţă de tranzit – autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de tranzit 
cu produse militare; 
u) licenţă de transbordare – autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de 
transbordare.  
Art. 6. – Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art. 7. – (1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistenţa tehnică de produse militare care nu 
figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi 
altor operaţiuni prevăzută la art. 6 se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat 
de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit 
în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, 
să contribuie la: 
a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau 
b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să 
ducă la ţintă arme de distrugere în masă. 
(2)  Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în 
lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre 
scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra 
oportunităţii de a supune licenţierii exportul, reexportul sau transferul respectiv. 
(3)  Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă 
de urgenţă prin ordin al ministrului 
afacerilor externe şi se comunică persoanelor interesate. 
Art. 8. – Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se realizează 
cu respectarea: 
a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României; 
b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României; 
c) principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 
de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament 
militar; 
d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme instituite printr-o rezoluţie 
a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul 
Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau instituite de alte 
state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO; 
e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi 
a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare; 
f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de neproliferare la care România este 
parte şi a altor angajamente internaţionale asumate de România ca stat participant la regimurile 
internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor; 
g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în 
acest domeniu.  
Art. 9 – MAE prin ANCEX, este autoritatea naţională în domeniul operaţiunilor cu produse militare 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu. 

CAPITOLUL II  
Regimul de înregistrare, certificare şi licenţiere 

Art. 10. – (1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu 
produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii. 
(2) Soluţionarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este 
condiţionată de obţinerea avizului Ministerului Apărării Naţionale. 

Art. 11. – Persoanele prevăzute la art. 3, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele 
generale de transfer de produse militare, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, 
numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX. 
Art. 12. - Pentru fiecare operaţiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate 
să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licenţe, potrivit prevederilor art. 13. 

Art. 13. – (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi 
încadrate în una dintre următoarele categorii: 
a) licenţă individuală – se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operaţiuni cu 
unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau 
furnizor; 
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b) licenţă globală – se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu 
unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori sau 
furnizori; 
c) licenţă generală – se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate şi, după caz, certificate de MAE 
prin ANCEX, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe, pentru efectuarea de operaţiuni 
repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, 
exportatori furnizori. 
(2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţă de transfer, dacă destinatarii 
sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licenţe de export, import, 
intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii 
Europene. 
(3) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licenţe individuale, 
globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare. 
(4) Operaţiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim 
de raportare internaţională se efectuează numai pe baza unei licenţe individuale. 
Art. 14. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX 
înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum şi licenţă de export, import, transfer, intermediere, tranzit 
sau de transbordare de produse militare. Licenţa generală de transfer autorizează furnizorii români să 
efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţa de 
transfer.  
(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licenţelor se stabilesc 
prin norme metodologice de aplicare.  
(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul 
final al produselor militare, precum şi destinaţia şi utilizarea finală ale acestora.  
(4) Cererile de înregistrare şi cererile de certificare se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de 
la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.  
(5) Cererile de licenţă de export, import, transfer şi intermediere se soluţionează în termen de maximum 
90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii. 
(6) Cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare se soluţionează în termen de maximum 30 zile de la 
data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii. 
(7) Cererile de înregistrare, certificare sau de licenţă, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la 
oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii 
persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.  
(8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi a informaţiilor prezentate în sprijinul cererilor de 
înregistrare, certificare sau de licenţă revine solicitanţilor menţionaţi la alin. (7). 
Art. 15. - Persoanele înregistrate, certificate, după caz, precum şi titularii licenţelor au obligaţia să declare 
MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de 
înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective. 
În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emis 
documentul de înregistrare, de certificare ori licenţa, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor 
modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licenţă, 
după caz. 
Art. 16. - (1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.  
(2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii. 
(3) Valabilitatea licenţelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor 
licenţe poate fi prelungită pentru maximum un an. 
(4) Valabilitatea licenţelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe 
poate fi prelungită pentru maximum 2 ani. 
(5) Valabilitatea licenţelor generale de transfer se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, 
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(6) Valabilitatea licenţelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. 
Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani. 
(7) Valabilitatea licenţelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la 
data emiterii.  
(8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, precum şi licenţele pot fi utilizate numai de 
titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute 
în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect. 
Art. 17. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, 
pentru vămuire, numai la unităţile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin 
ANCEX. 
(2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unităţile 
vamale prevăzute la alin. (1). 
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CAPITOLUL III  

Regimul de control în relaţiile cu partenerii externi 
 

Art. 18. - (1) În cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă este obligat 
să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, 
certificatul utilizatorului final emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv 
a destinatarului, sau declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte 
destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere 
produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. 
Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la 
cererea de licenţă de export sau transfer. 
(2) Solicitantul de licenţă de export, transfer sau intermediere are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX 
datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de 
export, transfer ori de intermediere respectivă.  
(3) În cazul exporturilor, sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi 
înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de export ori intermediere se 
poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la 
MAE prin ANCEX. 
(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, 
posesorul de licenţă de export, transfer sau intermediere trebuie să obţină de la partenerul extern 
certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori 
destinatară, sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.  
(5) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în 
termenul prevăzut la alin. (4). 

Art. 19. - (1) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă, la cererea 
partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internaţional de 
import ori certificarea unui document echivalent. 
(2) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia de a informa MAE prin ANCEX despre 
declaraţiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală pe care le-a transmis anterior 
partenerului extern.  
(3) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de 
identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de import sau 
de transfer respectivă. 
(4) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state 
care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de import se poate efectua numai dacă partenerul 
extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX. 
(5) După efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai târziu de două luni de la acest moment, 
posesorul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea 
certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent. 
(6) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea 
Naţională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare.  

Art. 20. – (1) În cazul intermedierii definite la art. 5, lit. j), pct. (i) şi (ii), solicitantul de licenţă trebuie să 
prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea 
competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte 
destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi să nu reexporte sau să retransfere produsele militare decât cu 
aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.  
(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificată, se anexează, 
în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de intermediere. 
(3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din 
partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licenţă pentru a fi transmis către autorităţile de 
licenţiere din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz. 

Art. 21. - (1) După efectuarea exportului sau transferului, după caz, aferent intermedierii prevăzute la art. 
20 alin. (1), dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie să obţină de la partenerul 
extern certificatul de control al livrării ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea 
competentă din ţara importatoare ori destinatară, după caz, atestând că produsele militare au ajuns la 
destinaţie.  
(2)  Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în 
termenul prevăzut la alin. (1).  
(3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrării sau 
documentul echivalent se returnează intermediarului pentru a fi transmis autorităţilor de licenţiere din ţara 
exportatorului ori a furnizorului, după caz. 



 

 48  

        Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013    

        
Art. 22. – (1) În cazul intermedierilor definite la art. 5, lit. j), pct. (iii), persoanele înregistrate trebuie să 
notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi asupra 
persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operaţiuni care presupun 
scoaterea din sau introducerea pe teritoriul României de produse militare. 
(2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relaţiile sale comerciale cu 
exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alţi intermediari, inclusiv operaţiunile şi activităţile 
pertinente derulate după emiterea licenţei corespunzătoare activităţilor de intermediere, dar nu mai târziu 
de 10 zile lucrătoare de la derularea acestora. 
Art. 23. – (1) Persoanele prevăzute la art. 3, care desfăşoară operaţiuni de comerţ exterior cu produse 
militare, au obligaţia să furnizeze datele deţinute, prin raportări periodice, cu privire la activitatea 
desfăşurată, în conformitate cu solicitările MAE prin ANCEX. 
(2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum şi formatul raportării se stabilesc 
prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(3) MAE prin ANCEX solicită persoanelor juridice sau fizice, în procesul de examinare a cererilor de 
înregistrare, certificare ori licenţiere, să raporteze modul în care s-au derulat operaţiunile de comerţ 
exterior anterioare, în situaţia în care: 
a) operaţiunea de comerţ exterior nu a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2); 
b) operaţiunea de comerţ exterior a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2), dar în 
procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, 
utilizatorul final, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare. 
 

CAPITOLUL IV  
Organizarea şi funcţionarea sistemului de control 

 

Art. 24. - 1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, MAE prin ANCEX 
coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 
produse militare, în calitate de autoritate naţională. 
(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuţii principale:  
a) iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate 
în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă;  
b) înregistrează şi, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operaţiuni de comerţ 
exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1); 
c) auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a conformităţii la persoanele 
înregistrate şi, după caz, certificate, care vor beneficia de licenţe generale de transfer; 
d) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea 
ori finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum şi respectarea 
destinaţiei şi utilizării finale ale acestora;  
e) verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la 
art. 1;  
f) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import sau documentele echivalente emise 
ori certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea 
eliberării licenţelor de export, de transfer ori a licenţelor de intermediere cu produse militare; 
g) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat de autorităţile 
competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;  
h) eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de 
control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;  
i) examinează şi aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licenţă privind 
exportul, importul, transferul şi intermedierea de produse militare; 
j) eliberează licenţele de export, import, transfer şi intermediere cu produse militare;  
k) examinează, aprobă şi eliberează cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare de produse militare 
pe teritoriul României;  
l) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea sau interzicerea 
derulării operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse 
militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;  
m) aplică regimul de sancţiuni prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin corpul de control constituit 
prin decizie a directorului general; 
n) informează periodic Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării asupra operaţiunilor cu produse 
militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă;  
o) redactează şi publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condiţiile 
legii; 
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p) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a operatorilor 
economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;  
q) acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane 
interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare 
de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă;  
r) verifică modul de îndeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România prin tratatele, 
acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni 
cu produse militare;  
s) reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu 
responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;  
ş) este punct naţional de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi în domeniile 
ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale 
acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000; 
t) este punct naţional de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi privind Instrumentul 
internaţional care permite statelor să identifice şi să urmărească, rapid şi sigur, armele de calibru mic şi 
armamentele uşoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acţiune al ONU 
de prevenire, combatere şi eradicare a comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armamente uşoare, în 
toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001; 
ţ) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:  
(i) informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă de produse 
militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele 
declarate;  
(ii) actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;  
(iii) sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele 
competente din fiecare ţară;  
u) iniţiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi 
altor operaţiuni, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România; 
v) iniţiază, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice române, acţiuni de promovare a intereselor 
României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor, importurilor şi 
altor operaţiuni cu produse militare;  
w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. 

Art. 25. - (1) MAE prin ANCEX îşi exercită atribuţiile de control prin echipe de control, formate din 
specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi.  
(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în 
alte instituţii specializate în domeniu în vederea clasificării ori nu ca produs militar supus regimului de 
control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, se suportă de către persoana în beneficiul căreia se 
desfăşoară activitatea de clasificare.  
(3) MAE prin ANCEX, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor sale legale, are acces, în 
condiţiile legii, la documentele, datele şi informaţiile necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora.  
(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea motivată a MAE prin ANCEX, 
documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul 
neîngrădit al echipei de control în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării 
aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1,  precum 
şi a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare.  
(5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a 
păstra timp de 15 ani documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.  
(6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoştinţă de 
informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor 
şi să le facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite, în condiţiile legii. 
(7) În cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac 
obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de 
a păstra cel puţin 20 ani documentele privind operaţiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care 
manufacturează produse militare care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, 
termenul de păstrare al documentelor este de cel puţin 30 ani. 

Art. 26. - (1) În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 
produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de 
director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei, 
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi ai 
Autorităţii Naţionale a Vămilor. 
(2) Preşedinţia Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin ANCEX. 
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(3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin ANCEX.  
(4) Consiliul interministerial avizează conform cererile de licenţă pentru: 
a)  exportul, importul şi transferul de produse militare; 
b) intermedierea de produse militare. 
(5) Organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor 
externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 27. - Cererile de înregistrare, certificare şi de licenţă se aprobă sau se resping prin decizie a 
directorului general al MAE prin ANCEX. 
Art. 28. - Rezolvarea cererilor de înregistrare, certificare şi de licenţă este condiţionată şi de prezentarea, 
după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autorităţile publice abilitate. 

Art. 29. - (1) MAE prin ANCEX refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare 
prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în 
contradicţie cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României de aplicare a embargourilor privind 
comerţul cu arme impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa. 
(2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute 
la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau 
destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerţul cu arme ori unor măsuri restrictive, 
după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO. 

Art. 30. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, MAE prin ANCEX este beneficiar 
autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de organele de stat abilitate, 
potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative.  
(2) MAE prin ANCEX are acces, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse 
militare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi 
cu asemenea produse.  
(3) Instituţiile şi autorităţile publice care în exercitarea competenţelor legale obţin date şi informaţii 
referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia, în condiţiile legii, să le 
comunice de îndată către MAE prin ANCEX.  
(4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Ministerul Afacerilor Interne sau alte instituţii abilitate efectuează 
verificări specifice şi o informează în vederea luării măsurilor legale.  
(5) Autoritatea Naţională a Vămilor va pune la dispoziţia MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate 
datele necesare referitoare la exportul, importul şi alte operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 
alin. (1). 
 

CAPITOLUL V  
Sancţiuni 

 

Art. 31. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la operaţiunile cu produse 
militare, precum şi a celor privind sinceritatea declaraţiilor, care constituie infracţiuni potrivit legii, se 
pedepseşte conform prevederilor Codului penal.  

Art. 32. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, atrage, după caz, răspunderea 
disciplinară, contravenţională, penală sau civilă, în condiţiile legii. 

Art. 33. - Nerespectarea destinaţiei sau a utilizării finale a produselor militare, înscrise în documente în 
baza declaraţiei prevăzute la art. 14 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
20.000 lei la 30.000 lei. 

Art. 34. – Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 15, art. 18 alin. (4) şi (5), art. 21 alin. (1) şi (2), art. 22 
şi art. 25 alin. (4), (5) şi (6) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 
lei.  

Art. 35. – (1) Încălcarea prevederilor art. 23 alin.(1) şi ale art. 25 alin. (7) constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. 

(2) În cazul repetării faptei prevăzută la alin. (1) de cel puţin o dată în intervalul unui an de la săvârşirea 
primei contravenţii, sancţiunea este amendă de la 10.000 la 20.000 lei. 

Art. 36. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 33, 34 şi 35 se fac de 
către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, împuterniciţi ca agenţi constatatori prin mandat de 
control emis de directorul general al MAE prin ANCEX.  
(2) MAE prin ANCEX sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt 
considerate, potrivit legii, infracţiuni. 
Art. 37. - Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi persoanelor juridice. 
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Art. 38. - Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se 
prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. 
Art. 39. – Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu 
contravin prezentei ordonanţe de urgenţă. 
Art. 40. – Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să producă 
consecinţe grave regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi 
îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, MAE prin 
ANCEX suspendă sau retrage documentele de înregistrare ori certificare, precum şi licenţele pe care le-a 
eliberat, în condiţiile legii. 
 

CAPITOLUL VI  
Dispoziţii finale 

 
Art. 41. – MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor 
organismelor create la nivel naţional, care desfăşoară activităţi ce au legătură cu regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. 
Art. 42. – Formularele-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Art. 43. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României. 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 
31/1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 şi aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare. 
 

NOTĂ:  
Reproducem mai jos prevederile art. II III şi IV, precum şi menţiunea privind transpunerea normelor 
comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012, care nu sunt încorporate în prezenta 
formă republicată şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator: 
 

„Art. II. - (1) Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX 
elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. III. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu excepţia art.I pct. 35 - 37, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  
Art. IV. - Autorizaţiile, licenţele şi permisele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului înscris pe acestea.”  

* 

 

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în 
interiorul Comunităţii, publicată in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 146/1 din 10 iunie 2009. 
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Poziţia Comună 2008/944/PESC a Consiliului UE 
din 8 decembrie 2008 

de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor 
de tehnologie şi echipament militar 

 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special 
articolul 15, întrucât: 
 

(1) Statele membre intenționează să se bazeze pe criteriile comune adoptate în cadrul Consiliilor 
Europene de la Luxemburg și Lisabona din 1991 și 1992, precum și pe Codul de conduită al Uniunii 
Europene privind exporturile de armament, adoptat de Consiliu în 1998. 
 

(2) Statele membre recunosc responsabilitatea specială a statelor exportatoare de tehnologie și 
echipament militar. 
 
(3) Statele membre sunt hotărâte să stabilească standard comune înalte, care să fie considerate drept un 

minim în domeniul gestionării și limitării transferurilor de tehnologie și echipament militar de către toate 
statele membre, precum și să consolideze schimbul de informații relevante în vederea obținerii unei 

transparențe mai mari. 
 

(4) Statele membre sunt hotărâte să împiedice exportul de tehnologie și echipament militar care ar putea fi 
folosite în scopuri de represiune internă sau de agresiune internațională ori care ar putea să contribuie la 
instabilitatea regională. 
 

(5) Statele membre intenționează să consolideze cooperarea și să promoveze convergența în domeniul 
exporturilor de tehnologie și echipament militar în cadrul politicii externe și de securitate comună (PESC). 
 
(6) Au fost luate măsuri complementare împotriva transferurilor ilicite în cadrul Programului UE pentru 

prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme convenționale. 
 

(7) La 12 iulie 2002, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2002/589/PESC
6
 privind contribuția Uniunii 

Europene la combaterea acumulării și difuzării destabilizatoare a armelor ușoare și de calibru mic. 
 

(8) La 23 iunie 2003, Consiliul a adoptat Poziția comună 2003/468/PESC
7
 privind controlul brokerajului de 

arme. 
 
(9) În decembrie 2003, Consiliul a adoptat o strategie împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, 

iar în decembrie 2005, Consiliul a adoptat o strategie pentru combaterea acumulării și difuzării 
destabilizatoare a armelor ușoare și de calibru mic, precum și a muniției aferente acestora, acestea 
presupunând un interes comun sporit al statelor membre ale Uniunii Europene în vederea unei abordări 

coordonate a controlului exporturilor de tehnologie și echipament militar. 
 
(10) Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit de arme 

ușoare și de calibru mic, în toate aspectele sale, a fost adoptat în 2001. 
 

(11) Registrul Organizației Națiunilor Unite pentru armele convenționale a fost instituit în 1992. 
 
(12) Statele au dreptul să transfere mijloace de autoapărare în conformitate cu dreptul de autoapărare 
recunoscut de Carta ONU. 
 

(13) Este recunoscută dorința statelor membre de a menține industria de apărare ca parte a bazei lor 
industriale, precum și a eforturilor lor de apărare. 
 

 

                                                 
6
 JO L 191, 19.7.2002, p. 1. 

7
 JO L 156, 25.6.2003, p. 79. 
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(14) Consolidarea unei baze tehnologice și industriale de apărare europeană care să contribuie la punerea 

în aplicare a politicii externe și de securitate comună, în special a politicii europene de securitate și apărare 

comune, ar trebui să fie însoțită de cooperare și convergență în domeniul tehnologiei și echipamentului 
militar. 
 

(15) Statele membre intenționează să consolideze politica de control a exporturilor de tehnologie și 
echipament militar a Uniunii Europene, prin adoptarea prezentei poziții comune, care actualizează și 
înlocuiește Codul de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament adoptat de Consiliu la 8 
iunie 1998. 
 
(16) La 13 iunie 2000, Consiliul a adoptat Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, 
care este actualizată în mod regulat, avându-se în vedere, după caz, listele naționale și internaționale 
similare

8
. 

 

(17) Uniunea trebuie să asigure coerența de ansamblu a activităților sale pe plan extern în contextul 

relaţiilor sale externe, în conformitate cu articolul 3 paragraful al doilea din tratat; în această privință, 
Consiliul ia notă de propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului 

din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru exporturile de produse și tehnologii cu dublă 
utilizare

9
. 

 
ADOPTĂ PREZENTA POZIŢIE COMUNĂ: 
 
Articolul 1 
(1) Fiecare stat membru evaluează, de la caz la caz, în raport cu criteriile prevăzute la articolul 2, cererile 

de licență de export care i-au fost prezentate cu privire la elementele incluse în Lista comună a UE 
cuprinzând produsele militare menționată la articolul 12. 
 

(2) Cererile de licență de export menționate la alineatul (1) includ: 
 
- cereri de licență pentru exporturi fizice, inclusiv cele pentru producția autorizată de echipament militar 

în țări terțe; 

- cereri de licență de brokeraj; 

- cereri de licență de „tranzit” sau „transbordare”; 
- cereri de licență pentru orice tip de transferuri nemateriale de software și tehnologie prin intermediul 

mediilor electronice, fax sau telefon. 

Legislația statelor membre indică în ce cazuri este necesară o licență de export cu privire la aceste cereri. 
 
Articolul 2 
Criterii 

(1) Primul criteriu: Respectarea obligațiilor și angajamentelor internaționale ale statelor membre, în 

special a sancțiunilor adoptate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Uniunea Europeană, a acordurilor 
de neproliferare sau privind alte aspecte asemănătoare, precum și a altor obligații internaționale. O licență 
de export este refuzată în cazul în care aprobarea nu ar fi consecventă, printre altele, cu: 
 

(a) obligațiile internaționale ale statelor membre și angajamentele acestora de a aplica embargourile cu 
privire la arme impuse de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa; 

(b) obligațiile internaționale care revin statelor membre în temeiul Tratatului de neproliferare a armelor 
nucleare, al Convenției privind armele biologice și toxice și al Convenției privind armele chimice; 
(c) angajamentul statelor membre de a nu exporta nici un fel de mine antipersonal; 
(d) angajamentele statelor membre în cadrul Grupului Australia, al Regimului de control al tehnologiilor 
pentru rachete, al Comitetului Zangger, al Grupului furnizorilor nucleari, al Aranjamentului de la Wassenaar 

și al Codului de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice. 
 
(2) Al doilea criteriu: Respectarea drepturilor omului în țara de destinație finală, precum și respectarea de 

către acea țară a legislației internaționale în domeniul drepturilor omului. 
 
- După ce au evaluat atitudinea țării beneficiare cu privire la principiile relevante stabilite prin 

instrumente internaționale în domeniul drepturilor omului, statele membre: 
 

                                                 
8
 Modificată ultima dată la 10 martie 2008, JO C 98, p. 1. 

9
 JO L 159, 30.6.2000, p. 1. 
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(a) refuză acordarea unei licențe de export în cazul în care există un risc clar că tehnologia sau 
echipamentul care urmează a fi exportate ar putea fi folosite în scopuri de represiune internă; 

(b) exercită o atenție și vigilență deosebite în acordarea licențelor, pentru fiecare caz în parte și ținând 
seama de natura tehnologiei sau echipamentului militar,  pentru țările în care organismele competente ale 

Organizației Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau Consiliul Europei au constatat grave încălcări ale 
drepturilor omului. 
 
În acest scop, tehnologia sau echipamentul care ar putea folosi în scopuri de represiune internă ar include, 
printre altele, tehnologia sau echipamentul pentru care există dovezi că acestea sau alte tehnologii sau 
echipamente similare au fost folosite în scopuri de represiune internă de către utilizatorul final sau atunci 
când există motive să se creadă că tehnologia sau echipamentul vor fi deviate de la scopul lor final sau de 

la utilizatorul final și folosite în scopuri de represiune internă. În conformitate cu articolul 1 din prezenta 
poziție comună, natura tehnologiei sau echipamentului va fi analizată cu atenție, în special dacă se 

intenționează utilizarea acestora în scopuri de securitate internă. Represiunile interne includ, printre altele, 

tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante, execuții sumare sau arbitrare, 
dispariții, detenții arbitrare și alte încălcări majore ale drepturilor omului și libertăților fundamentale, astfel 

cum au fost stabilite de instrumentele internaționale relevante în domeniul drepturilor omului, inclusiv 

Declarația universală a drepturilor omului și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. 
 

- După ce au evaluat atitudinea țării de destinație cu privire la principiile relevante stabilite prin 

instrumente de legislație internațională în domeniul drepturilor omului, statele membre: 
 
(c) refuză acordarea unei licențe de export în cazul în care există un risc clar că tehnologia sau 

echipamentul care vor fi exportate ar putea fi folosite pentru comiterea de încălcări grave ale legislației 

internaționale din domeniul drepturilor omului. 
 
(3) Al treilea criteriu: Situația internă din ţara de destinaţie finală, respectiv existenţa unor tensiuni sau 
conflicte armate. 
 
Statele membre refuză acordarea unei licenţe pentru un export de tehnologie sau echipament militar care 
ar putea provoca sau prelungi conflictele armate ori ar agrava tensiuni sau conflicte existente în ţara de 
destinaţie finală. 
 
(4) Al patrulea criteriu: Menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii regionale. Statele membre refuză 
acordarea unei licenţe pentru un export în cazul în care există un risc clar că destinatarul intenţionat ar 
utiliza tehnologia militară sau echipamentul care urmează a fi exportat într-un mod agresiv, împotriva unei 
alte ţări sau pentru a impune cu forţa o revendicare teritorială. Atunci când analizează aceste riscuri, 
statele membre iau în considerare, printre altele: 
 
(a) existenţa sau posibilitatea existenţei unui conflict armat între destinatar şi o altă ţară; 
(b) o revendicare de teritoriu aparţinând unei ţări vecine pe care, în trecut, destinatarul a încercat sau a 
ameninţat că o va impune cu forţa; 
(c) posibilitatea ca tehnologia sau echipamentul militar să fie folosite în alte scopuri decât pentru 
securitatea naţională şi apărarea destinatarului; 
(d) necesitatea de a nu afecta în mod negativ şi semnificativ stabilitatea regională. 
 
(5) Al cincilea criteriu: Securitatea naţională a statelor membre şi a teritoriilor ale căror relaţii externe sunt 
sub autoritatea unui stat membru, precum şi cea a ţărilor prietene şi aliate. Statele membre iau în 
considerare: 
 
(a) efectul potenţial al tehnologiei sau echipamentului militar care urmează a fi exportat asupra intereselor 
lor de securitate şi apărare, precum şi asupra celor ale statelor membre şi ale ţărilor prietene şi aliate, 
recunoscând, în acelaşi timp, că acest factor nu poate afecta analizarea criteriilor referitoare la respectarea 
drepturilor omului şi ale păcii, securităţii şi stabilităţii regionale; 
 
(b) riscul utilizării tehnologiei sau echipamentului militar vizat împotriva propriilor forţe sau împotriva celor 
ale statelor membre sau ale ţărilor prietene şi aliate. 
 
(6) Al şaselea criteriu: Comportamentul ţării cumpărătoare cu privire la comunitatea internaţională, în 
special în ceea ce priveşte atitudinea sa faţă de terorism, natura alianţelor sale şi respectarea legislaţiei 
internaţionale. Statele membre iau în considerare, printre altele, istoricul ţării cumpărătoare cu privire la: 
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(a) sprijinirea sau încurajarea terorismului şi a criminalităţii organizate internaţionale; 
(b) respectarea angajamentelor sale internaţionale, în special în ceea ce priveşte neutilizarea forţei, 
precum şi ale celor luate în contextul legislaţiei internaţionale în domeniul drepturilor omului; 
(c) angajamentul său în favoarea neproliferării şi a altor domenii ale dezarmării şi controlului armelor, în 
special semnarea, ratificarea şi punerea în aplicare a controalelor asupra armelor şi a convenţiilor de 
dezarmare menţionate la primul criteriu litera (b). 
 
(7) Al şaptelea criteriu: Existenţa riscului ca tehnologia sau echipamentul militar să fie deviate în cadrul 
ţării cumpărătoare sau reexportate în condiţii indezirabile. La evaluarea impactului tehnologiei sau 
echipamentului militar care urmează să fie exportat asupra ţării destinatare şi a riscului ca astfel de 
tehnologie sau echipament să fie deviate către un utilizator final indezirabil sau o utilizare finală 
indezirabilă se au în vedere următoarele: 
 
(a) interesele legitime de apărare şi siguranţă naţională ale ţării de destinaţie, inclusiv orice participare la 
activităţi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau alte activităţi de menţinere a păcii; 
(b) capacitatea tehnică a ţării de destinaţie de a utiliza astfel de tehnologie sau echipament; 
(c) capacitatea tehnică a ţării de destinaţie de a efectua controale eficiente ale exporturilor; 
(d) riscul ca astfel de tehnologie sau echipament să fie reexportat către destinaţii indezirabile şi istoricul 
ţării de destinaţie cu privire la respectarea oricăror prevederi referitoare la reexporturi sau la aprobarea 
reexporturilor pe care statul membru consideră necesar să le impună; 
(e) riscul ca astfel de tehnologie sau echipament să fie deviat către organizaţii teroriste sau către terorişti 
individuali; 
(f) riscul de inginerie inversă sau de transfer neintenţionat de tehnologie. 
 
(8) Al optulea criteriu: Compatibilitatea exporturilor de tehnologie sau echipament militar cu capacitatea 
tehnică şi economică a ţării de destinaţie, ţinând seama că este de dorit ca ţările să răspundă nevoilor 
legitime de securitate şi apărare cu o cât mai mică deviere de resurse economice şi umane pentru 
armament.  În perspectiva informaţiilor provenite din surse relevante, cum ar fi rapoartele întocmite de 
Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, de Banca Mondială, de Fondul Monetar 
Internaţional şi de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, statele au în vedere faptul că 
exportul preconizat ar putea împiedica dezvoltarea durabilă a ţării de destinaţie. În acest context, acestea 
au în vedere nivelul relativ al cheltuielilor sociale şi militare ale ţării de destinaţie, luând în considerare de 
asemenea şi orice ajutor UE sau bilateral. 
 
Articolul 3 
Prezenta poziţie comună nu aduce atingere dreptului statelor membre de a aplica politici naţionale mai 
restrictive. 
 
Articolul 4 
(1) Statele membre pun în circulaţie detalii referitoare la cererile de licenţă de export care au fost refuzate 
în conformitate cu criteriile prezentei poziţii comune, împreună cu explicaţii privind motivele pentru care 
licenţa a fost refuzată.  Înainte ca orice stat membru să acorde o licenţă care a fost refuzată de un alt stat 
sau alte state membre, pentru o tranzacţie identică în esenţă, în decursul ultimilor trei ani, acesta consult 
mai întâi statul sau statele membre care au exprimat refuzul. În cazul în care, în urma consultărilor, statul 
membru decide, totuşi, să acorde licenţa, acesta notifică statul sau statele membre care au exprimat 
refuzul, prezentând o explicaţie detaliată a raţionamentului său. 
 
(2) Decizia de a transfera sau refuza transferul oricărei tehnologii sau echipament militar rămâne de 
competenţa naţională a fiecărui stat membru. Se consideră ca refuz de a acorda o licenţă atunci când 
statul membru a refuzat să autorizeze vânzarea sau exportul efectiv al tehnologiei sau echipamentului 
militar în cauză, dacă altfel vânzarea ar fi avut loc sau contractul respectiv ar fi fost încheiat. În acest sens, 
un refuz notificabil poate include, în conformitate cu procedurile naţionale, refuzul permisiunii de a începe 
negocierile sau un răspuns negativ la o solicitare iniţială oficială în legătură cu o anumită comandă. 
 
(3) Statele membre păstrează confidenţialitatea cu privire la astfel de refuzuri şi consultări şi nu le folosesc 
pentru avantaje comerciale. 
 
Articolul 5 
Licenţele de export se acordă numai pe baza unei cunoaşteri prealabile a utilizării finale în ţara de 
destinaţie finală. În general, acest lucru necesită o verificare amănunţită a certificatului sau documentaţiei 
corespunzătoare şi/sau a oricărei alte forme de autorizaţie emise de către ţara de destinaţie finală. Atunci 
când se analizează cererile pentru licenţe de export de tehnologie sau echipament militar în scopuri de  
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producţie în ţări terţe, statele membre ţin seama, în special, de utilizarea potenţială a produsului finit în ţara 
de producţie şi de riscul ca produsul finit să fie deviat sau exportat unui utilizator final indezirabil. 
 
Articolul 6 
Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1334/2000, criteriile de la articolul 2 din prezenta poziţie 
comună şi procedura de consultare prevăzută la articolul 4 se aplică, de asemenea, statelor membre în 
ceea ce priveşte produsele şi tehnologia cu dublă utilizare, precizate în anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 
1334/2000, atunci când există motive întemeiate să se creadă că utilizatorul final al unor astfel de produse 
sau tehnologii vor fi forţele armate sau forţe interne de securitate sau alte entităţi similare din ţara de 
destinaţie. Trimiterile din prezenta poziţie comună la tehnologie sau echipament militar se interpretează ca 
incluzând astfel de produse sau tehnologii. 
 
Articolul 7 
Pentru a maximiza eficienţa prezentei poziţii comune, statele membre conlucrează în cadrul PESC pentru 
a-şi consolida cooperarea şi pentru a promova convergenţa în domeniul exporturilor de tehnologie şi 
echipament militar. 
 
Articolul 8 
(1) Fiecare stat membru transmite tuturor celorlalte state membre, în condiţii de confidenţialitate, un raport 
anual cu privire la exporturile sale de tehnologie şi echipament militar şi la punerea în aplicare a prezentei 
poziţii comune. 
 
(2) Un raport anual al UE, întocmit pe baza contribuţiilor tuturor statelor membre, se înaintează Consiliului 
şi se publică în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. 
 
(3) În plus, fiecare stat membru care exportă tehnologie sau echipament de pe Lista comună a UE 
cuprinzând produsele militare publică un raport naţional privind exporturile sale de tehnologie şi 
echipament militar, conţinutul acestuia fiind în conformitate cu legislaţia internă şi, după caz, va furniza 
informaţii pentru raportul anual al UE privind punerea în aplicare a prezentei poziţii comune, astfel cum 
este prevăzut în ghidul de utilizare. 
 
Articolul 9 
Statele membre analizează împreună, după caz, în cadrul PESC, situaţia destinatarilor potenţiali sau reali 
ai exporturilor de tehnologie şi echipament militar din statele membre în lumina principiilor şi a criteriilor 
prezentei poziţii comune. 
 
Articolul 10 
Deşi statele membre pot lua în considerare, după caz, efectul avut de exporturile propuse asupra 
intereselor lor economice, sociale, comerciale şi industriale, aceşti factori nu aduc atingere aplicării 
criteriilor de mai sus. 
 
Articolul 11 
Statele membre depun toate eforturile pentru a încuraja alte state care exportă tehnologie sau echipament 
militar să aplice criteriile prezentei poziţii comune. Acestea fac în mod regulat schimb de experienţă cu 
acele ţări terţe care aplică criteriile în politicile lor de control al exporturilor de tehnologie şi echipament 
militar, precum şi în ceea ce priveşte aplicarea criteriilor. 
 
Articolul 12 
Statele membre se asigură că legislaţia internă le permite să controleze exportul de tehnologie şi 
echipament de pe Lista comună a UE cuprinzând produsele militare. Lista comună a UE cuprinzând 
produsele militare funcţionează drept punct de referinţă pentru listele naţionale de tehnologie şi 
echipament militar ale statelor membre, dar nu le înlocuieşte în mod direct. 
 
Articolul 13 
Ghidul de utilizare al Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de echipament militar, 
care este revizuit în permanenţă, serveşte drept orientare pentru punerea în aplicare a prezentei poziţii 
comune. 
 
Articolul 14 
Prezenta poziţie comună produce efecte de la data adoptării. 
 
Articolul 15 
Prezenta poziţie comună se revizuieşte la trei ani de la data adoptării sale. 
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Articolul 16 Prezenta poziţie comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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Lista naţională 
cuprinzând produsele militare supuse regimului de control 

al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni10 
(sinteză) 

  
ML1  Arme cu ţeavă lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un 

calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (0,5 inch) şi accesorii precum şi componente special 
concepute pentru acestea. 

 
ML2  Arme cu ţeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru 

mai mare de 12,7 mm (calibru 0,5 inch), lansatoare şi accesorii, precum şi componente special 
concepute pentru acestea: 

 
ML3  Muniţii şi dispozitive de reglare a focosului, precum şi componente special concepute pentru 

acestea: 
 
ML4  Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive şi încărcături explozive şi 

echipamente şi accesorii special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente special 
concepute pentru acestea: 

 
ML5  Sisteme de conducere a focului şi echipamente şi sisteme aferente de alertare şi avertizare, 

echipamente de testare, reglare şi contra-acţiune, special concepute pentru utilizări militare, 
precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea: 

 
ML6  Vehicule terestre şi componente pentru acestea. 
 
ML7  Agenţi toxici chimici sau biologici, „agenţi pentru controlul dezordinilor”, materiale radioactive, 

echipamente, componente şi materiale aferente. 
 
ML8  „Materiale energetice” şi substanţele aferente. 
 
ML9  Nave de război, echipamente şi dispozitive auxiliare navale speciale, precum şi componente 

pentru acestea, special concepute pentru utilizări militare: 
 
ML10 „Aeronave”, „vehicule mai uşoare decât aerul”, vehicule aeriene nepilotate, motoare de aviaţie şi 

echipamente pentru „aeronave”, echipamente şi componente aferente, special concepute sau 
modificate pentru utilizări militare. 

 
ML11  Echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare, care nu sunt supuse 

controlului în altă parte în Lista de produse militare, după cum urmează, precum şi componente 
special concepute pentru acestea. 

 
ML12 Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză şi echipamente aferente, precum şi 

componente special concepute pentru acestea. 
 
ML13 Echipamente şi construcţii blindate sau de protecţie şi componente. 
 
ML14 Echipamente specializate pentru instruire militară sau pentru simularea de scenarii militare, 

simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor şi armamentului supus 
controlului prin ML1. sau ML2., precum şi componente şi accesorii special concepute pentru 
acestea. 

 
ML15 Echipamente pentru formarea de imagini sau de contra-acţiune, după cum urmează, special  

 

                                                 
10

 Adoptată prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 996/2014 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
328 din 28 aprilie  2014). 

 

       Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013 

      Anexa 3 



 

 59  

        Controlul exporturilor de arme / Raport anual 2013    

        
concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru 
acestea: 

 
ML16 Produse forjate, turnate şi alte semifabricate a căror folosire într-un produs supus controlului este 

identificabilă prin compoziţia materialului, geometrie sau funcţionare şi care sunt special 
concepute pentru oricare dintre produsele supuse controlului conform ML1 la ML4, ML6, ML9, 
ML10, ML12 sau ML19. 

 
ML17 Alte echipamente, materiale şi biblioteci, precum şi componente special concepute pentru 

acestea. 
 
ML18 Echipamente pentru producţia produselor cuprinse în Lista de produse militare. 
 
ML19 Sisteme de arme cu energie dirijată, echipamente aferente sau de contra-acţiune şi modele de 

testare, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea. 
 
ML20 Echipamente criogenice şi „supraconductoare”, precum şi componente şi accesorii special 

concepute pentru acestea. 
 
ML21 „Software” pentru “dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” produselor din listă. 
 
ML22 „Tehnologie” pentru „dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” produselor din listă. 
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