
HOTĂRÂRE   Nr. 1028 din 18 octombrie 2001 
privind modificarea art. 8 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu 
modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2001 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 674 din 25 octombrie 2001 

 
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Articolul 8 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu 
modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2001, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 15 august 2001, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
    "ART. 8 
    (1) Scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare 
în vederea realizării producţiei proprii în zona defavorizată, prevăzute la art. 6 lit. b) 
din ordonanţă, se acordă de organele vamale în baza următoarelor documente: 
    a) certificatul de investitor în zonă defavorizată; 
    b) cererea agentului economic avizată de agenţia pentru dezvoltare regională în a 
cărei rază de competenţă teritorială se efectuează investiţia; 
    c) declaraţia persoanei în drept să îl reprezinte pe agentul economic, al cărei 
model este prevăzut în anexa nr. 8; 
    d) documentele privind capacitatea de producţie a agentului economic, procesul 
de producţie folosit şi fundamentarea necesarului de materii prime pentru fiecare 
categorie de produs finit ce urmează să fie obţinut, sub semnătura persoanei în drept 
să îl reprezinte pe agentul economic. 
    (2) Pentru produsele agroalimentare se vor elabora norme privind condiţiile în care 
îşi pot desfăşura activitatea agenţii economici care solicită scutirea de la plata taxelor 
vamale pentru materiile prime importate necesare pentru producţia proprie de 
produse alimentare din zonele defavorizate, aprobate prin ordin comun al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului 
finanţelor publice. 
    (3) Avizul acordat de agenţia pentru dezvoltare regională, prevăzut la alin. (1) lit. 
b), face dovada existenţei investiţiei şi a derulării unei activităţi productive în zona 
defavorizată. 
    (4) Organele vamale şi, în cazul produselor agroalimentare, reprezentanţii 
împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor verifică dacă agentul 
economic a utilizat în producţia proprie din zona defavorizată materiile prime pentru 
care a beneficiat de scutire, precum şi dacă a utilizat materiile prime în raport cu 
necesarul pe care îl presupune produsul finit obţinut." 
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