
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat 
şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul  Tuzla 

  
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 
României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul 
vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 
privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.791/2009 
privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau 
deschise traficului aerian internaţional, 

luând în considerare concluziile şi propunerile din Raportul nr. MT 
23819/27.05.2013 privind îndeplinirea condiţiilor de certificare ca aeroport 
deschis traficului internaţional a Aeroportului Tuzla,  
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 

Art. 1. – Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi 
a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla.  

 
Art. 2. – (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al 

Poliţiei de Frontieră Române, structurile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice şi ale altor autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei asigură, 
prin redistribuire, personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru 
trecerea frontierei de stat, în condiţiile legii.  

(2) Spaţiile, dotările şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor 
de control la punctul de trecere a frontierei de stat şi la biroul vamal de frontieră 
prevăzute la art. 1 se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul 
Aeroportului Tuzla, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile Anexei 
nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.791/2009 privind condiţiile pentru certificarea 
aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional. 

 
Art. 3. – Programul de funcţionare al punctului de trecere a frontierei de 

stat şi al biroului vamal de frontieră este acelaşi cu cel al Aeroportului Tuzla.  
 



Art. 4. – În punctul de trecere a frontierei de stat şi în biroul vamal de 
frontieră, deschise potrivit art.1, se asigură operaţiunile specifice pentru toţi 
pasagerii şi mărfurile fiecărui zbor internaţional. 

 
Art. 5. – Cheltuielile privind personalul punctului de trecere a frontierei 

de stat şi al biroului vamal de frontieră, precum şi asigurarea mijloacelor de 
transport necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii se asigură din 
bugetul instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1). 
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