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MĂRFURILOR CU DUBLĂ UTILIZARE 

 
("Monitorul oficial RS", nr. 95/2013) 

 
 

I PREVEDERI INTRODUCTIVE 

Obiectul legii 

Art. 1 

Prin prezenta lege se reglementează modul şi condiţiile în care se efectuează operaţiile 
de  export, import, tranzit  al mărfurilor cu dublă utilizare  precum şi prestarea serviciilor 
de brokeraj şi asistenţă tehnică refertitoare la mărfurile cu dublă utilizare. 

Scopul legii 

Art. 2 

Scopul prezentei legi este instituirea controlului asupra domeniului de export şi import al  
mărfurilor  cu dublă utilizare şi prestarea serviciilor de brokeraj şi asistenţă tehnică  
referitoare la mărfurile cu dublă utilizare în vederea realizării şi protejari intereselor de 
apărare, securitate, economice, şi politică externă ale  Rebublici Serbia, credibiltăţii 
internaţionale şi asigurării respectării abligaţiilor internaţionale ale RepublicI Serbia în 
domeniul respectiv. 

Definiţii 

Art. 3 

În sensul prezentei legi, terminologia utilizată are  înţelesul cum urmeaza: 

1) marfă cu dublă utilizare  -  marfă, inclusiv software şi tehnologii, care poate fi utilizată 
atât în scopuri civile cât şi militare, marfă care poate fi  utilizată în scopuri neexplozive  şi 
marfă care poate fi utilizată în orice mod în scopul proliferării şi producerii armelor de 
distrugere în masă ; 

2) Exportul de marfă cu dublă utilizare prezintă: 

(1) transfer expediere respectiv livrare de marfă de pe teritoriul Republicii 
Serbia pe teritoriul altei ţări sau altui teritoriu vamal în conformitate cu 
reglementările vamale; 

(2) Reexport de marfă în sensul reglemetărilor vamale, exceptând marfa în 
tranzit,   



(3) transfer de  software şi tehnologii  prin medii electronice, telefax sau 
telefon pe teritoriul din afara Republicii Serbi, precum şi posibilitatea de a se 
face accesibil software şi tehnologii în formă electronic perosanelor din afara 
Republicii Serbia; 

3) importul de marfă cu dublă utilizare  -  introducerea,  respectiv transferul de marfă cu 
dublă utilizare de pe teritoriu sau teritoriu vamal altei tari pe teritoriul Republicii Serbia în 
conformitate cu reglementările vamale; 

4) Exportator - persoana juridică sau întreprinzătorul: 

(1) în numele câruia se depune declaraţia vamală de export, respectiv 
persoana care în timpul aceceptării declaraţiei are  contract de export încheiat 
cu destinatarul mărfurilor din altă ţară şi are atribuţii de decizionare privind 
expedierea mărfurilor din Republica Serbia. Dacă contractul de export nu este 
incheiat sau dacă o parte contractuală nu acţioneză în nume propriu,  
exportatorul este persoana cu atribuţii de decisionare privind expedierea 
mărfurilor din Republica Serbia 
  
(2) Care  ia decizii privind tranferului,  face posibil transferul sau accesibil 
software-ul sau tehnologii prin mijloace electonice de comuncaţie  inclusiv 
transmiterea prin fax, telefon, poştă electronică sau pe altă cale electronică în 
afară Republicii Serbia,  
(3) Cu sediul sau domiciliul  pe teritoriul Republicii Serbia când exportă marfa 
în numele şi pentru persoană cu sediul în afara Republicii Serbia 

5) Importator - persoana juridică sau întreprinzătorul cu sediul pe teritoriul Republicii 
Serbia care importă marfă cu dublă utilizare în Republica Serbia.  

6)   servicii de brokeraj  -  negociere sau contractare şi intermediere în contractarea 
activităţilor relaţionate la cumpărarea,vănzarea sau achiziţia de mărfuri cu dublă utilizare 
dintr-o ţară şi vânzarea  lor în altă ţară, pre şi vânzarea şi cumpărarea de marfă cu dublă 
utilizare într-o ţară cu transferul acesteia în altă ţară. 

Serviciile de brokeraj subînţeleg  servicii de transport, servicii financiare, precum şi 
serviciile de asigurari,  reasigurari, publicitate şi reclame. 

7) broker  - persoana juridică sau intreprinzătorul cu sediul în Republica Serbia care 
prestează servicii de la pct. 6) din prezentul articol; 

8) asisteţa tehnică – servicii referitoare la dezvoltare,  producere, modificare, manipulare, 
ansamblare, testare, reparaţii, întreţinere, depozitare sau detectare de marfă cu dublă 
utilizare sau alte service tehnice care pot fi instrucţiuni, instructaj, trasfer de cunoştiinţe şi 
abiltăţi comerciale sau servici specializate  sau de consultanţă, inclusiv şi asistenţa care 
se acordă verbalin. 

9) prestatorul de asistenţă tehnică -   persoana juridică sau întreprinzătorul cu sediul în 
Republica Serbia care prestează servicii prevăzute la pct. 8) din prezentul articol; 



10) tranzit -  transport  pe cai rutiere,  feroviare aeriane si navigabile precum şi combinat 
de marfă cu dublă utilizare, care intră pe teritoriul Republici Serbia, se trasportă peste 
teritoriul ei (cu sau fără transbordare) şi iasă de pe teritoriul Republici Serbia; 

Prin transbordare  se înţelege descârcarea,  reîncărcarea,  sau schimbarea  mijlocului de 
transport  al mărfurilor cu dublă utilizare pe teritoriul Republici Serbia; 

11) Lista naţională de control al mărfurilor cu dublă utilizare  -   lista prin care se stabileşte 
clasificarea sau codificarea marfurilor cu dublă utilizare pentru al câror export sau import 
este necesar  permis de la autoritatea competenta  ( în continuare: Lista) 

12) Lista natională de control al armamentului şi ecipamentului militar-  lista prin care se 
stabileşte clasificarea sau codifiacrea armamentului şi echipamentului militar pentru al 
căror export sau import este necesar permisul de la autoritatea competenta; 

13) utilizare militară finală este: 

(1) inserare marfă, piese sau componente în marfa cu destinaţie militară din 
Lista naţională de control a armamentului şi echipamentului militar, 

(2) utilizarea echipamentului pentru producţie, cercetare sau analiză  sau a 
componentelor lor pentru dezvoltare, producţie sau întreţinere a mărfurilor cu 
destinaţie militară din Lista naţională de control al armamentului şi 
echipamentului militar, 

(3) utilizarea produsului nefinisat în instalaţiile pentru producţia mărfurilor cu 
destinaţie militară din Lista naţională de control a armamentului şi 
echipamentului militar; 

14) Regimuri internaţionale de control  export-  Aranjamentul Wassennar, Grupul  
Furnizorilor Nucleari, Australia Group, Comitetul Zanger şi Regimul de control al 
Tehnologiilor pentru Rachete. 

                         II DOMENIUL DE APLICARE 

Export şi import de marfă cu dublă utilizare 

Art. 4 

Marfa cu dublă utilizare stabilită prin Listă, se exportă respectiv importa  în baza licenţelor. 

Exportatorul, importatorul broker-ul şi prestatorul de servicii de asistenţă tehnică, înainte 
de a începe activitatile de export, import,  prestarea  serviciilor bokeraj şi de asistenţă 
tehnică, trebuie  să stabilească dacă produsele în cauză sunt clasificate în produse cu 
dublă utilizare, în conformitate cu prezenta lege şi reglementările emise în baza prezentei 
legi.  

Competenţa pentru elaborarea Listei 

Art. 5 

Guvernul, la  propunerea Ministerului competent pentru activităţi de comerţ exterior ( în 
continuare:  Minister) stabileşte  Lista care este conformată cu lista relevantă a Uniuni 



Europene.  

Clauza atotcuprinzătoare 

Art. 6 

Exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt cuprinse prin Listă se efectuează în 
baza licentei/permisului în caz că persoana care intenţionează să efectueze export este 
informată de Minister: 

1) că produsul este sau poate fi utilizat, în întregime sau in parte, pentru dezvoltarea, 
producerea, modificarea, manipularea, ansamblarea, testarea, repararea, dispunerea, 
aplicarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, sau proliferarea armelor de distrugere în 
masă; 

2) că marfa va fi  utilizată sau poate fi, in  întregime sau in parte,   folosita pentru 
destinaţie finală militară  în ţara cumpăratorului sau ţara utilizatorului final, dacă ţara  este 
sub embargou privind armamentul şi echipamentul militar în baza hotărârii Consiliului de 
Securitate al Naţiunilor Unite, Organizaţiei Securitate şi Colaborare in Europa şi altor 
organizaţii internaţionale care obligă Republica Serbia sau în baza pevederilor relevante 
din legislaţia naţională; 

3) că produsul va fi  sau poate fi utilizat, în întregime sau in parte,  ca piesa sau 
componentă a  armamentelor şi echipamentelor militare din Lista naţională privind control 
armamentului şi echipamentului militar,  exportat de pe teritoriul Republicii Serbia fără 
licenta sau în contradicţie cu condiţiile din licenta eliberat în conformitate cu legea. 

În caz că importatorul are cunoştiinţă sau are motive să suspecteze că marfa cu dublă 
utilizare pe care intenţioneză să o exporte dar care nu este menţionată în Listă, este 
destinată sau se poate utiliza, în întegime sau in parte, pentru vreuna din destinaţiile din 
alineatul unu al prezentului articol este dator să notifice Ministerul despre aceasta, care va 
stabili dacă pentru acest export este necesara licenta. 

În cazul cănd sunt întrunite condiţiile alin 1 şi 2 al prezentului articol este necesara licenta 
şi pentru export de marfă cu dublă utilizare  aflată pe Listă 

Tranzit 

Art. 7 

Ministerul puoate prin decizie să interzică tranzitul de marfă cu dublă utilizare menţionată 
în Listă sau marfă care este sau poate fi destinată în întegime sau in parte pentru 
destinaţia stabilită în art.6 alin. 1 pct. 1 din prezenta lege. 

Ministerul notifică fără amănare cu privire la decizia de la alin  1 din prezentului articol 
organele competente de afaceri interne şi autoritatile vamale 

Decizia de la alin. 1 al prezentului articol este definitivă şi împotriva acesteia se poate 
intenta procedura de contencios administrativ. 

 

 



Servicii de brokeraj 

Art. 8 

Pentru servicile de brokeraj relaţionate la marfa cu dublă utilizare menţionată în Listă este 
necesar permis dacă brokerul este informat de către minister că marfa respectivă este 
sau poate fi destinată, în întregime sau parţialin.  pentru vreo  utilizare menţiontă în 
articolul 6 alin 1 pct. 1 din prezenta lege. 

Dacă broker-ul  are conoştiinţă sau motiv să suspecteze că marfa cu dublă utilizare 
menţionată în Listă este, în întregime sau in parte,  destinată în scopurile din art. 6 alin. 1 
pct. 1 din prezenta lege,  este dator să notifice despre aceasta Ministerul care va stabili 
dacă pentru aceste servicii de brokeraj este necesara autorizare. 

Serviciile de brokeraj de la alin 1 şi 2 al prezentului articol se pot presta numai dacă 
Ministerul elibereaza autorizare sau dacă se stabileşte că pentru serviciile respective nu 
este necesara autorizare. 

Asistenţa tehnică 

Art. 9 

Pentru asistenţa tehnică referitoare la marfa cu dublă utilizare menţionată în Listă în afara 
teritoriului Republicii Serbia  este necesara autorizare dacă prestatorul servicilor de 
asistenţă tehnică este informat de către Minister că asistenţa tehnică  intenţionată este 
destinată în scopuri menţionate în art.6 alin. 1 pct. 1 din prezenta lege. 

Dacă prestatorul serviciilor de asistenţă tehnică are cunoştinţă sau are motiv să 
suspecteze că asistenţa tehnică intenţiontă în legătură cu marfa cu dublă utilizare 
menţionată în Listă, în întregime sau in parte, este destinată în scopurile din art.6 aliin.1 
pct.1 din prezenta lege, este dator să notifice  despre aceasta Ministerul care va stabil 
dacă pentru  serviciile de asistenţă tehnică este necesara autorizare. 

Asistenţa tehnică de la alin 1 şi 2 al prezentului articol se poate presta dacă Ministerul 
eliberează autorizare sau dacă stabileşte că nu este necesara o astfel de autorizare. 

Cănd asistenţa tehnică se acordă sub formă de informaţie “public accesibilă” sau face 
parte din “ cercetări ştiinţifice de bază”, nu sunt aplicabile prevederile alin. 1, 2 şi 3 din 
prezentul articol. 

III LICENŢE 

                                                Eliberarea licenţelor 

Art.  10 

Licenţa din art. 4 alin.  1  art.  6 şi 8 şi  art.  9. alin. 1, 2. şi 3.  din prezenta lege prezintă 
act eliberat de Minister.   

Licenţa de la alin.  1 din prezentul articol,  este individuală, cu termen de valabilitate de    
un an. Excepţie de la alin. 2 al prezentului articol, dacă realizarea operaţiilor durează mai 
mult de un an, licenţa se  poate elibera cu  termen  de valabilitate pînă finalizarea 
operaţiunilor prevăzute prin contract. 



În cazul din alin. 3 al prezentului articol, titularul licenţei  este dator o dată pe an să 
raporteze Ministerului despre realizarea operaţiunilor.  

Licenţa eliberată în conformitate cu alin 1 şi 3 din prezentul articol nu este transferabilă 
altor persoane.   

Cerere de  eliberare licenţă  

Art.  11 

Cererea de  eliberare a licenţei pentru export de marfă cu dublă utilizare,  respectiv pentru 
prestarea serviciilor de brokeraj şi asistenţă tehnică  se depune la Minister pe formularul  
prevăzut. 

Cererea de la alin.  1 al prezentului articol cuprinde:  

1) numele comercial, adresa şi numărul matricol al solicitantului; 

2) denumirea, descrierea, codul tarifar, numărul de identificare şi cantiatea de marfă din 
Listă; 

3) destinaţia utilizării mărfii; 

4) valoarea totală a mărfii ; 

5) date referitoare la ceilalţi participanţi în circulaţie: producătorul, vânzătorul, proprietarul, 
cumpărătorul, reprezentantul autorizat în procedura vamală, transportatorul şi alţi 
participanţi; 

6)  numele comercial şi adresa utilizatorului final; 

7) modul de plată, respectiv încasare; 

8)  propunerea privind termenul de valabilitate a licenţei; 

9) alte date la cererea Ministerului. 

Formularul şi conţinutul cererii pentru eliberare licenţă, formularul licenţei, precum şi alte 
formulare ale documentelor însoţitoare privind activităţile de export şi import al mărfurilor 
cu dublă utilizare sunt  stabilite de Minister.  

Certificat de utilizator final 

Art.  12 

Pe lângă cererea de eliberare a licenţei din art. 11 alin. 1 al prezentei legi, solicitantul  
este dator să  depună în original certificatul de utilizator final  (End User Certificate)  
obţinut de la autoritatea de stat din ţara  utilizatorului final, care nu este mai  veche de 
şase luni, precum şi traducerea  certificatului original de către translator autorizat  

Certificatul original de utilizator final cuprinde următoarele date: 

 



1) numele comercial şi adresa exportatorului ; 

2) numele comercial şi adresa utilizatorului final al mărfii; 

3) statul destinaţiei finale; 

4)  descriere, cantitatea şi destinaţia mărfii; 

5) declaraţie că marfa nu va fi utilizată în alte scopuri, că nu se va face reexport sau pune 
în vreun alt mod în circulaţie fără aprobarea scrisă a ministerului competent din statul  
furnizorului; 

6) semnătura, numele şi funcţia  pesoanei autorizate; 

7) numărul şi data  eliberării. 

Soluţionarea cererii de eliberare licenţă 

Art.  13 

Ministerul  înaintează cererea completă pentru eliberarea licenţei ministerului competent 
de apărare, ministerului competent de externe, şi ministerul competent de interne precum 
şi autoritatilor administraţie de stat  competente pentru activităţile de securitate naţională, 
pentru obtinerea avizului lor. 

Dacă vreunul din organelle menţionate   de la alin.  1 al prezentului articol  nu acorda 
avizul pentru eliberarea licenţei, decizia revine Guvernului. 

Ministerul este dator să elibereze licenţa în termen de 10 zlile de la obţinerea ultimului 
aviz din partea autoritatilor de stat de la alin.  1 şi 2  din prezentul articol.  

Verificarea datelor 

Art.  14 

Ministerul şi autoritatile prevazute la art. 13 alin.  1  din prezenta lege în  procedura de 
soluţionare a cererii pentru acordarea avizului culeg şi verifică datele personale şi conexe, 
în conformitate cu legea prin care se reglementează domeniul protecţiei datelor cu 
caracter personal . 

În procedura de la alin.  1 al prezentului articol Ministerul poate  discuta cu persoana la 
care se referă datele, cu persoanele apropiate sau în legătură cu el şi alte persoane, se 
pot culege date de la alte autoritati, organizaţii şi servicii  sau din registre, evidenţe, 
culegeri şi baze de date care se ţin în baza legii şi întreprinde alte măsuri  potrivit legii şi 
altor reglementări.  

Examinarea cererii de  eliberare licenţă   

Art.  15 

Ministerul şi autoritatile prevăzute la art. 13 alin.  1  din prezenta lege, cu ocazia deliberării 
asupra  eliberării licenţei prevazute la art. 10 din prezenta lege examinează dacă prin 
exportul sau importul mărfurilor cu dublă  utilizare, 



respectiv prestarea  serviciilor de brokeraj şi asistenţă tehnică  relationate la marfa cu 
dublă utilizare:  

1) se periclitează respectarea obligaţiilor internaţionale ale Republicii Serbia, emanate din 
calitatea de membru  al Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru securitate şi copoperare în 
Europa şi altor organizaţii internaţionale,  care obligă Republica Serbia, respectiv stat 
membru în regimuri internaţionale de control al exporturilor.      

2) se periclitează respectarea drepturilor omului în ţara utilizatorului final;  

3) se periclitează menţinerea păcii, securităţii  şi stabilităţii;  

4)  se periclitează interesele  de securitate şi apărare ale Republicii Serbia, siguranta 
publică şi  ordinea constituţională; 

5) este contrar interesului economic si de politică externă al Republicii Serbia;  

6) facilitează  izbucnirea sau continuarea conflictelor armate sau altor conflicte în ţara 
utilizarii finale;  

7) facilitează utilizarea mărfi pentru  incitarea turbulenţelor în ţara utilizării finale a mărfii;     

8) contribuie la riscul de redirecţionarea a acesteia; 

9) are impact negative asupra securităţii naţionale, precum şi asupra poziţiei statului  
utilizatorului final faţă de terorism  şi  criminalitatea internaţională organizată, caracterul 
alianţelor ei şi respectarea dreptului internaţional, şi 

10) dacă documentele anexate corespund destinaţiei finale menţionate în cerere.  

Excepţii 

Art.  16 

Ministerul poate exceptand de la prevederile art. 13-15 l prezentei legi, în baza procedurii 
speciale să elibereze licenţă de export sau import de marfă cu dublă utilizare, fără 
obţinerea avizului prevazut la art. 13 alin. 1 din prezenta lege, dacă se efectuează:  

1) export sau import de marfa care aparţine forţelor de securitate sau de apărare ale 
Republicii Serbia, respectiv forţelor de securitate sau de apărare ale altor ţări, care intră, 
trece peste, sau iasă de pe teritoriul Republicii Serbia în vederea:  

(1) împlinirii obligaţiilor Republicii Serbia emanate din tratatele internaţionale şi 
calitatea de membru  în organizaţiile internaţionale.  

(2) Participare în operaţii multinaţionale, 

(3) participare la exerciţiile militare internaţionale care se execută pe şi în 
afara teritoriului Republicii Serbia;



2) export sau import de marfă în scopul acordarii asistenţei umanitare sau donaţii în 
situaţii de urgenţă. 

La cererea de eliberare licenţă pentru  realizarea activităţilor de la alin. 1 din prezentul 
articol, se  va anexa declaraţia utilizatorului final sau alt document prin care se certifică  
utilizarea mărfii, respectiv decizia organului competent privind recepţia sau acordarea de 
asistenţă umanitară sau donaţie. 

Ministerul va elibera licenţa de la alin. 1 din prezentul articol în termen de 24 ore de la 
data primirii declaraţiei utilizatorului final, respectiv al altui document prin care se certifică 
utilizarea mărfii.  

Respinerea cererii de eliberare licenţă 

Art.  17 

Ministerul prin decizie respinge cererea de eliberare licenţă dacă stabileşte:    

1) că autoritatile din art. 13 alin. 1 al  prezentei legi nu au acordat avizul, sau Guvernul a 
hotărât să nu se elibereze licenţa; 

2) că marfa  nu corespunde datelor menţionate în cerere; 

3) că datele menţionate în cerere sunt  incomplete sau inexacte;  

Încetarea valabilităţii licenţei 

Art. 18 

Ministerul deliberează decizie privind încetarea valabilitatii licenţei, dacă:   

1) Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite sau alte organizaţii internaţionale la care 
Republica Serbia este membră,  instituie măsuri restrictitive faţă de statul pentru care este 
eliberată licenţa sau intervin alte împrejurări modificate care pot influenţa statutul  de 
politică externă sau interesele de apărare ale ţării; 

2) stabileşte ca una sau mai multe condiţii în baza cărora este eliberată licenţa nu mai 
există;   

Pentru cazurile de la alin. 1 din prezentul articol, Republica Serbia  nu este responsabilă 
pentru posibila daună cauzată de încetarea valabilităţii licenţei. 

Retragerea licenţei 

Art.  19 

Ministerul prin decizie retrage licenţa, dacă: 

1) exportatorul, importatorul, broker-ul şi prestatorul de servicii de asistenţă tehnică  nu 
procedează în conformitate cu licenţa:   

 



2)  stabileşte că licenţa este eliberată în baza datelor inexacte  sau incomplete;   

Pentru cazurile de la alin.  1 din prezentul articol, Republica Serbia nu este responsabilă 
pentru dauna posibilă cauzată de retragerea licenţei.    

Modificarea licenţei 

Art.  20 

Ministerul poate modiifca licenta excepţional, la iniţiativa proprie sau la cererea 
exportatorului, importatorului, broker-ului şi prestatorului de servicii de asistenţă tehnică. 

Ministerul poate în cazul  unei modificari substanţiale, dar în funcţie de împrejurările 
concrete,  solicita un nou aviz de la minsterele şi autoritatile din art. 13 alin. 1 al prezentei  
legi.  

În cazul de la alin. 1 din prezentul articol, Republica Serbia nu este responsabilă pentru 
posibilele daune cauzate de modificarea licenţei.                         

Procedura de contencios administrativ 

Art.  21 

Decizia din art.  17-20  al prezentei legi este definitivă şi poate fi atacată  prin intentarea  
procedurii de contencios administrativ.   

Restricţii de export şi reexport   

Art.  22 

Dacă licenţa de export este eliberată sub condiţii speciale, exportatorul este dator  să  
transmita Ministerului dovadă că-I este cunoscut cumpărătorul, respectiv utilizatorul final 
al mărfii cu dublă utilizare.  

Dacă utilizatorul final al mărfii exportată din Republica Serbia în baza licenţei eliberată sub 
condiţii speciale,  solicita aprobarea Ministerului  pentru reexport sau vânzarea din 
continuare a mărfii, aprobarrea se poate acorda prin procedura prevăzută  pentru 
eliberarea licenţei din art. 13 şi 15 al prezentei legi.   

Dacă  utilizatorul final al mărfii, importată în Republica Serbia sub condiţia de interdicţie a 
reexportului fără acordul prealabil al statului de origine sau al vânzătorului de marfă, 
intenţionează să efectueze reexportul mărfii respective,  este dator să depună la Minister 
pe lângă cererea de eliberare licenţă  şi dovada că a procedat în conformitate cu condiţia 
stabilită.    

Obligaţiile exportatorului, importatorului, brokerului şi prestatorului de 
asistenţă tehnică   

Art.  23 

Exportatorul, importatorul, brokerul şi prestatorul de asistenţă tehnică au obligatia să:



1) ţină evidenţa privind exportul, importul  realizat, serviciile de brokeraj şi asistenţă 
tehnică prestate (documentaţie comercială, financiară ş.a.)  în baza căreia se poate 
identifica marfa cu dublă utilizare,  cantitatea mărfii cu dublă utilizare, numele comercial 
complet şi adresa exportatorului, importatorului brokerului şi prestatorului de asistenţă 
tehnică, a destinatarului şi utilizatorului final, precum şi  utilizarea/destinaţia mărfii, 
specificarea serviciilor de brokeraj sau asistenţa tehnică; 

2) să facă posibilă autoritatilor competente culegerea informaţiilor privind fiecare comandă 
sau transacţie  referitoare la marfa cu dublă utilizare, respectiv să exercite supravegherea 
şi controlul  exportului, importului, prestării serviciilor de brokeraj şi asistenţă tehnică, 
mijloacelor de transport,  ş.a.; 

3) sa păstreze documentaţia de la pct. 1) din prezentul articol cel puţin 10 ani de la data  
realizării  afacerii respective. 

Ministerul poate prevede şi alte date care trebuie să fie cuprinse prin documentaţia de la 
alin. 1 pct.  1) din prezentul articol, referitoare la export,  respectiv import de marfă cu 
dublă utilizare, prestarea  serviciilor de brokeraj sau asistenţă tehnică. 

Rapoarte 

Art.  24 

Exportatorul, importatorul, brokerul şi prestatorul de servicii de asistenţă tehnică este 
dator în termen de 15 zile de la data exportului, importului sau prestării serviciilor de 
brokeraj sau de asistenţă tehnică să trimită raport  Ministerului privind exportul, importul 
realizat sau serviciile de brokeraj şi asistenţă tehnică prestate, precum şi să menţioneze 
numărul de licenţă în baza căreia s-a efectuat afacerea respectivă.    

Ministerul stabileste forma şi cuprinsul raportului de la alin. 1 din prezentul articol. 

Dacă dupa eliberarea licenţei se modifică datele din documentaţie, exportatorul, 
importatorul,  brokerul şi prestatorul de servicii  de asistenta tehnica  sunt datori să notifice 
Ministerul despre aceasta în formă scrisă, în dată,  dar cel târziu în termen de  şapte zile 
de la data intervenirii sau a luării de cunoştinţă despre modificarea respectiva.  

Certificate 

Art.  25 

Ministerul la cereraa solicitantului eliberează certificat de utilizator final (End User 
Certificate) şi certificat internaţional  de import (International Import Certificate) pentru 
marfa cu dublă utilizare.   

Ministerul la cerera solicitantului eliberează  certificate/adeverinţă de livrare a mărfii cu 
dublă utilizare .(Delivery Verification Certificate). 

Ministerul stabileşte forumlarele şi conţinutul cererii de eliberare a certificatelor şi 
adeverinţelor de la alin. 1 şi 2 din prezentul articol.  



Ministerul sau utilizatorul final poate, excepţional, să certifice şi Certificatul de utilizator 
final prevăzut de către statul exportatorului. 

Exportatorul este dator să depuna la Minister o copie a certificatului de la alin. 4  din 
prezentul articol,  pe langa cererea de eliberare a licenţei. 

Raport anual 

Art.  26 

Ministerul ţine baza de date privind licenţele eliberate, respinse, retrase şi modificate  care 
au încetat să mai fie valabile, deciziile privind interdicţia tranzitului, precum şi privind   
realizarea licenţelor emise şi certificatelor şi adeverinţelor eliberate.  

Ministerul lunar informeaza autoritatile din art. 13 alin. 1 al prezetnei legi, precum şi 
autoritatile vamale despre licenţele eliberate, respinse, retrase, modificate care au încetat 
să fie valabile, precum şi despre deciziile de interdicţie a tranzitului. 

Ministerul  pregateste raport anual privind realizarea  exportului, importului de marfă cu 
dublă utilizare,  prestarea serviciilor de prokeraj şi asistenţă tehnică, inclusiv datele  
privind interdicţia de tranzit,  şi îl înaintează Guvernului.  

Guvernul, după ce aprobă raportul de la alin. 3 din prezentul articol, îl înaintează Adunării 
Poporului.   

                                              Schimbul de informaţii 

Art.  27 

Ministerul face schimb de informaţii cu alte state privind exportul şi importul de marfă cu 
dublă utilizare,  serviciile de brpkeraj şi asistenţă tehnică prestate şi interdicţia pentru 
tranzitul de marfă cu dublă utilizare, în conformitate cu obligaţiile internaţionale ale 
Republicii Serbia.     

IV  CONTROL 

Art. 28 

Autoritatile vamale,  autoritatile competente in securitate şi  inspecţie, ale Republicii 
Serbia,   exercită control permanent asupra desfăşurării afacerilor în sensul prezentei legi, 
în cadrul atribuţiilor lor.     

Ministerele, organizaţiile speciale, pe lângă obligaţia de păstrare a datelor confidenţiale,  
au dreptul  şi obligaţia să facă schimb de date referitoare la exportatori, importatori, 
precum si privind marfa  cu dublă utilizare exportată, respectiv importată,  necesare 
pentru exercitarea controlului potrivit prevederilor prezentei legi.   

Exportatorii, importatorii, băncile şi alte organizaţii financiare, precum şi alte persoane 
care dispun de informaţii necesare pentru exercitarea controlului  asupra exportului şi 
importului de marfă cu dublă utilizare, sunt datori să înainteze spre examinare registrele 
contabile, corepondenta sau  oricare alte informaţii, Ministerului, autoritatilor vamale şi 
parchetului, la cererea acestora.    



La brokeri, prestatori de asistenţă tehnică, trasnportatori şi reprezentantul vamal în 
procedura vamală se aplică prevederile alin. 2 şi 3 din prezentul articol.  

V  SANCŢIUNI 

Contravenţii 

Art.  29 

Persoana juridică sau întreprinzătorul care desfăşoară activităţi de export, import, prestare 
servicii de brokeraj şi asistenţă tehnică şi tranzit, se va pedepsi cu amendă la nivelul de 
douzeci de ori mai mare sumă decât valoarea mărfii, respectiv a servicilor prestate 
prezentand obiectul contravenţiei, întrucât: 

1)  nu notifică Ministerul că este vorba de marfă cu dublă utilizare în sensul art. 6 alin. 2 
prin prezenta lege;  

2) efectuează tranzit de marfă cu dublă utilizare contrar deciziei din art. 7 al prezentei legi;  

3) prestează servicii de brokeraj fără autorizarea de catre Minister (art. 8); 

4) prestează servicii de asistenţă tehnică fără autorizarea de catre Minister (art. 9);   

5) export, respectiv import de marfă cu dublă utilizare sau prestează servicii de brokeraj şi 
asistenţă tehnică fără licenta în sensul art. 10 din prezenta lege; 

6) procedează contrar prevederilor art. 23 şi 24 din prezenta lege.   

Pentru contravenţiile de la alin. 1 din prezentul articol se va pedepsi persoana 
responsabilă la persoana juridică,  cu amendă  de la cinci ori până la douzeci de ori mai 
mare decât valoarea mărfii. 

Pentru contravenţii de la alin.1 pct.  1) şi 5) al prezentului articol, pe lângă amenda 
pecuniară, se poate pronunţa şi măsura de protecţie fata de persoana juridica, 
întreprinzător şi persoana responsabila cu caracter de interdictie pentru  desfăşurarea 
activităţii de export,  respectiv import de marfă cu dublă utilizare, prestarea serviciilor de 
brokeraj şi  asistenţă tehnică.   

Măsurile de la alin. 3  din prezentul articol fata de persoana juridica şi întreprinzător,  
durează  trei ani, iar fata de  persoana responsabilă până la un an şi încep sa fie valabile 
de la data definitivării sentinţei.   

VI PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE 

Art.  30 

Drepturile din actele individuale emise de autoritătile competente, care nu sunt în 
întregime folosite sau sunt in parte folosite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
se pot folosi până la expirarea termenului stabilit prin actele respective. 



Aplicarea şi monitorizarea aplicării prezentei legi, precum şi a reglementărilor adoptate în 
baza acesteia, se exercită de Minister în colaborare şi prin consultare cu reprezentanţii 
autorităţilor din art. 1 al prezentei legi.    

Art.  31 

Actele sublegislative privind punerea în aplicare a prezentei legi se vor emite în termen de 
trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.   

Art.  32 

La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează să fie valabile prevederile Legii privind 
comerţul exterior cu armament, echipament militar şi marfă cu dublă utilizare (Monitorul 
oficial SCG /Serbia şi Muntenegru nr. 7/05 şi 8/05 – rectificata) în partea care se referă la 
marfa cu dublă utilizare.    

Art.  33 

Prezenta lege intră în vigoare a opta zi după publicarea în “Monitorul oficial al Republicii 
Serbia”.    


