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RO 1  RO 

ANEXA 1 

MODIFICĂRI ALE CONVENȚIEI VAMALE PRIVIND TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL DE 

MĂRFURI SUB ACOPERIREA CARNETELOR TIR (CONVENȚIA TIR DIN 1975) 

 

I. Modificări ale textului principal al Convenției TIR, în conformitate cu procedura de 

modificare de la articolul 59: 

 

Articolul 6 alineatul (1) 

 

Pentru fiecare a se înlocui cu autoritățile vamale sau alte autorități competente dintr-o  

 

 

Articolul 18 alineatul (3) 

 

Pentru patru a se înlocui cu opt 

A se adăuga un nou alineat cu următorul text Autoritățile vamale pot limita numărul 

maxim de birouri vamale de plecare (sau de destinație) de pe teritoriul lor la mai puțin 

de șapte, dar nu mai puțin de trei. 

 

II. Modificări ale anexelor la Convenția TIR, în conformitate cu procedura de 

modificare de la articolul 60: 

 

Anexa 6, nota explicativă la articolul 6 alineatul (2) 
 

Pentru țări pot agrea a se înlocui cu părți contractante pot autoriza 

 

Anexa 6, noua notă explicativă la articolul 18 

 

0.18.3 Părțile contractante pun la dispoziția publicului informațiile cu privire la aceste 

limitări și informează Comitetul executiv TIR, inclusiv prin utilizarea 

corespunzătoare a aplicațiilor electronice dezvoltate în acest scop de 

secretariatul TIR sub supravegherea Comitetului executiv TIR. 

 

Anexa 9 partea I alineatul 1 

 

Pentru părțile contractante a se înlocui cu autoritățile vamale sau alte autorități 

competente ale unei părți contractante 
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