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Prima parte: 
Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit) 
 
SECȚIUNEA I               Animale și produse ale regnului animal 

 
Capitolul 1  Animale vii 

   

Poziţie Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

01.01-01.06 0106.11 Toate animalele vii în funcție de natura și originea lor, importul este limitat sau 

  reglementat de către Ministerul Dezvoltării Agricole (carantina animală),   

  Ministerul Sănătății și prin dispozițiile Convenției pentru comerțul internațional 

  al speciilor din fauna și flora pe cale de dispariție (CITES). 

 

Capitolul 2  Carne și produse comestibile 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

02.01  Orice fel de carne sau măruntaie: în funcție de natura și originea acestor produse, 

  importul lor este limitat sau reglementat de către Ministerul Dezvoltării Agricole 

  (carantina animală), Ministerul Sănătății (Departamentul Controlului Produselor 

  Alimentare și Controlul Veterinar); 

  Notă: Este interzis importul de carne și produse comestibile contaminate. 

 

Capitolul 3  Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte interzise 

03.01-03.07                       Toţi peştii, crustaceele şi moluştele, inclusiv carnea acestora, pentru consum uman: 

importul acestor produse este limitat sau reglementat de către Ministerul 

Dezvoltării Agricole (Direcţia de Sănătate Animală), Oficiul de Comercializare a 

Produselor Agricole, Ministerul Comerţului şi Industriei (Comisia de Politica 

Industriala) şi Ministerul Sanatatii. Notă: este interzis importul de peşte toxic, de 

moluşte şi crustacee, inclusiv speciile dăunatoare, excepţie de la această regulă 

făcând importul în scopuri ştiinţifice. 

 

Capitolul 4  Lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, produse comestibile 

  de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H. ■ Obiecte admise condiționat 

04.01-04.06  Produse lactate; 

04.07            Ouă de păsări; 

04.09-04.10           Alte produse. În funcție de natura și originea acestor produse, importul este   

             limitat sau reglementat de către Oficiul Comercializării Produselor Agricole și 

            Ministerul Sănătății. 

            În toate cazurile este necesar un certificat sanitar din țara de origine. 

             Notă: Este interzis importul laptelui și produselor lactate nepasteurizate, 

            cu excepția untului și brânzei, care provin din țări unde există boli tropicale. 

 

Capitolul 5                     Alte produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte 

                                             

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

05.01-05.10   Toate produsele din acest capitol, conform naturii și originii lor : 

   Importul acestor produse este limitat sau reglementat de către MIDA (Direcția 

  de Sănătate Animală) și de Ministerul Sănătății. În toate cazurile este necesar 



Panama 

 2 

   certificatul sanitar al țării de origine. 

   

SECȚIUNEA II Produse ale regnului vegetal 
   

Capitolul 6  Plante vii și produse de floricultură 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

06.01-06.04 Este interzis importul copacilor şi plantelor vii, bulbilor de flori şi florilor    tăiate, 

atunci când aceste produse sunt purtătoare de boli tropicale. 

Produsele din plante pentru înmulţire şi plantele şi produsele vegetale pot fi   

importate în scopuri ştiinţifice sau experimentale, cu condiţia ca importul să fie 

controlat de către Ministerul Dezvoltării Agricole şi Ministerul Comerţului şi 

Industriei. Ca regulă generală, toate produsele din acest capitol trebuie să fie 

însoțite de un certificat fitosanitar din ţara de origine care să indice faptul că aceste 

produse au fost tratate cu fungicide, insecticide sau pentru nematode şi că nu 

conţin pământ. 

 

Capitolul 7  Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

07.01-07.14 În funcţie de natura şi originea lor, importul produselor din acest  capitol  este 

limitat sau reglementat în cazul în care aceste produse sunt purtătoare de boli 

tropicale. În cazul importului lor, aceste produse trebuie să fie însotite de un 

certificat fitosanitar din ţara de origine care să indice faptul că aceste produse au 

fost tratate cu fungicide, insecticide şi pentru nematode şi că nu conţin pământ. 

Controalele riguroase sunt efectuate de către Ministerul Dezvoltării Agricole, 

Oficiul de Comercializare a Produselor Agricole şi Institutul Cercetărilor 

Agricole. 

 

Capitolul 8  Fructe comestibile, coji de citrice sau pepene 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

08.01-08.14 Importul fructelor proaspete sau uscate, în funcţie de natura şi originea lor este 

limitat sau reglementat în cazul în care aceste produse sunt purtătoare de boli 

tropicale. 

Importul acestor produse se face pe baza prezentării unui certificat fitosanitar din 

ţara de origine şi pe baza aprobării emisă de către Ministerul Dezvoltării Agricole 

(carantina vegetală), Oficiul de Comercializare a Produselor Agricole şi Institutul 

Cercetărilor Agricole. 

  

Capitolul 9  Cafea, ceai, mate și mirodenii 

Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

09.01-09.10 Toate aceste produse pot fi importate fără restricţie, cu excepţia cafelei, al cărui 

import este în anumite cazuri limitat. 

La import aceste produse trebuie să fie însoțite de un certificat fitosanitar din ţara 

de origine care să indice faptul că au fost tratate corespunzător. Importul lor este 

controlat de către Ministerul Dezvoltării Agricole, Oficiul Comercializării 

Produselor Agricole și Institutul Dezvoltării și Cercetării Agricole. 

 

Capitolul 10  Cereale 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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10.01-10.08 În cazul importului lor, toate produsele cuprinse în categoria cerealelor trebuie să 

fie însoțite de un certificat fitosanitar din ţara de origine. Importul acestor produse 

este controlat de către Ministerul Dezvoltării Agricole şi Institutul de Cercetări 

Agricole din Panama. 

 

Capitolul 11  Produse ale industriei morăritului; malț, amidon și fecula, inulina, gluten de 

  grâu 

   

Poziție Cod S.H     ■ Obiecte admise condiționat 

11.01-11.09 La importul acestor produse trebuie prezentat un certificat fitosanitar din ţara de 

origine. Importul lor este controlat de către Ministerul Dezvoltării Agricole, 

Oficiul de Comercializare a Produselor Agricole şi Institutul Cercetărilor Agricole 

din Panama. 

   

Capitolul 12  Semințe și fructe oleaginoase , semințe și fructe diverse, plante industriale sau 

  medicinale, paie și furaje 

   

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

12.11 1211.90         Importul frunzelor de canabis (marijuana) şi de coca, considerate ca stupefiante, 

este interzis sau limitat, conform dispoziţiilor Convenţiei Unice privind 

Stupefiantele, tratatelor internaţionale şi Codului Penal, şi conform directivelor 

Ministerului Sanatatii (Departamentul Produselor Farmaceutice şi Drogurilor) şi 

Direcţia Generala a Vămilor. 

Referitor la alte produse din acest capitol, acestea trebuie să fie însoțite  de un 

certificat fitosanitar din ţara de origine. Importul acestor produse este controlat de 

către Ministerul Dezvoltării Agricole, Oficiul de Comercializare a Produselor 

Agricole şi Institutul de Cercetări Agricole din Panama.              

                                  

Capitolul 13  Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

   
Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

13.01-13.90          Importul produselor de mai jos este interzis sau limitat: 

13.02-13.11                        - răşină de canabis (marijuana), considerată stupefiant; 

13.02-13.19                     - opiu şi concentrat de mac (stupefiante); 

        - extract de tinctură de canabis (stupefiante), conform dispoziţiilor    

                                           Convenţiei Unice privind Stupefiantele, tratatele internaţionale şi Codului Penal şi 

        conform directivelor Ministerului Sănătății   (Departamentului  Produselor 

        Farmaceutice şi Drogurilor) şi Direcţia Generală a Vămilor. 

        În momentul importului produsele din acest capitol trebuie să fie însoțite de   

        un certificat fitosanitar emis în ţara de origine. 

           Controalele sunt efectuate de către Ministerul Dezvoltării Agricole, Oficiul  

                                           de Comercializare a Produselor Agricole şi Institutul de Cercetări Agricole. 

   

Capitolul 14  Materii pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și 

  necuprinse în altă parte 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

14.01 În funcţie de natura şi originea produselor din acest capitol, importul acestora este 

interzis sau limitat în cazurile în care acestea sunt purtătoare de boli tropicale. În 

consecinţă, produsele trebuie să fie însoțite, la import, de un certificat fitosanitar 

emis în ţara de origine şi să nu conţină seminţe sau alte materii de înmulţire. 

Importul acestor produse este controlat de către Ministerul Dezvoltării   

Agricole (sănătatea vegetală) și Ministerul Comerțului și Industriei. 
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SECȚIUNEA III Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor, 

 grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

  

   

Capitolul 15  Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor, 

  grăsimi alimentare prelucrate, ceara de origine animală sau vegetală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

15.01 Toate produsele din acest capitol, în funcţie de natura şi originea acestora trebuie 

să fie însoțite la import de un certificat fitosanitar emis în ţara de origine. 

Controalele sunt efectuate de către Oficiul de Comercializare a Produselor   

Agricole, Ministerul Dezvoltării Agricole şi Ministerul Sănătății. 

 

SECȚIUNEA IV Produse ale industriei alimentare, băuturi alcoolice și oțet, tutun și înlocuitori 

 de tutun prelucrat 

   

Capitolul 16  Preparate din carne, pește, crustacee, moluște sau alte  nevertebrate acvatice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

16.01-16.03 1603.00       Toate preparatele alimentare pe bază de carne, măruntaie şi sânge (de pasăre, porc, 

vacă, etc.) trebuie să fie însoțite la import de un certificat  sanitar emis în ţara de 

                                            origine. 

         Importul produselor putrezite sau contaminate este limitat sau interzis. 

                                            Controale sunt efectuate de către Ministerul Sănătății (controlul produselor  

                                            alimentare şi control veterinar), Ministerul Comerţului şi Industriei şi Ministerul 

                                            Dezvoltării Agricole. 

16.04-16.05 Produsele de la acest capitol trebuie să întrunească condițiile menționate mai sus 

iar preparatele și conservele importate  în ambalaje ermetic închise, vor fi 

inspectate de către Ministerul Comerțului și Industriei (Direcția Reurse Marine). 

   

 Capitolul 17  Zahăr și produse zaharoase 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

17.01-17.04  Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fără restricție, cu excepția celor 

  pe care Ministerul Sănătății le declară contaminate sau putrezite înaintea 

                   controalelor vamale. 

 

Capitolul 18  Cacao și produse preparate din cacao 

   
Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

18.01-18.06  Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fără restricție, cu excepția celor 

  pe care Ministerul Sănătății le declară contaminate sau putrezite înaintea 

                   controalelor vamale. 

 

Capitolul 19  Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidon, fecule sau produse de patiserie 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte inetrzise 

19.01-19.05  Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fără restricție, cu excepția celor 

  pe care Ministerul Sănătății le declară contaminate sau putrezite înaintea  

                   putrezite înaintea controalelor vamale. 
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Capitolul 20  Preparate din legume, fructe sau alte părți din plante 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

20.01  Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fără restricție, cu excepția celor 

  pe care Ministerul Sănătății le declară contaminate sau putrezite înaintea 

                   controalelor vamale. 

 

Capitolul 21  Preparate alimentare diverse 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

21.01  Toate produsele de la acest capitol pot fi importate fără restricție, cu excepția celor 

  pe care Ministerul Sănătății le declară contaminate sau putrezite înaintea 

                   controalelor vamale. 

 

Capitolul 22  Băuturi alcoolice și oțeturi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

22.01                                  Produsele din acest capitol în funcție de natura și originea lor, sunt supuse 

controlului Ministerului Sănătății, în scopul determinării dacă sunt contaminate 

sau putrezite şi deci improprii consumului uman. 

Este interzis importul de lichioruri, vin şi bere al căror ambalaj poartă o etichetă 

care indică un alt conţinut. 

22.07  2207.10       Importul de alcool etilic, indiferent de conținutul de alcool, este limitat de către 

           autoritățile vamale deoarece acesta este un solvent utilizat în prepararea drogurilor 

           ilicite. 

  2207.20 

   

Capitolul 23  Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri pentru animale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

23.01 Toate produsele de la acest capitol sunt supuse controlului serviciilor Ministerului 

Sanatatii (Departamentul Controlului Produselor Alimentare şi Controlului 

Veterinar) care sunt obligate să determine dacă aceste produse respectă condiţiile 

de import şi nu sunt contaminate sau în stare de putrefacţie, deci improprii 

alimentaţiei animalelor. 

 

Capitolul 24  Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

24.01 Importul acestor produse este subordonat prezentării unui certificat fitosanitar emis 

în ţara de origine care să indice tratamentul aplicat cât şi durata acestuia. 

Controalele sunt efectuate de către MIDA (carantina plantelor). 

   

SECȚIUNEA V Produse minerale 

   

Capitolul 25  Sare, sulf, pământuri și pietre; var și ciment 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

25.01  Importul produselor din acest capitol, în funcție de natura și originea acestora, este 

  controlat sau limitat de către Oficiul de Comercializare a Produselor Agricole. 

25.02-25.30  Alte produse din acest capitol pot fi importate fără restricție cu condiția respectării 

  tuturor formalităților administrative. 

 

Capitolul 26  Minereuri, zgură și cenușă 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 27  Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea 

  acestora, materii bituminoase , ceară minerală 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

27.01-27.16                Importul produselor din acest capitol, în funcţie de natura şi originea lor, vor fi 

controlate de către Ministerul Comerţului şi Industriei, Serviciul de Pompieri din 

Panama şi Ministerul Sănătății (Departamentul Produselor Farmaceutice şi 

Drogurilor). 

27.10                 2710.00 Importul de kerosen și de ter de petrol este limitat pentru că este vorba de solvenți 

 pentru prepararea drogurilor. Controale riguroase sunt efectuate de către Direcția 

 Generală a Vămilor. 

   

SECȚIUNEA VI Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe 

   

Capitolul 28  Produse chimice anorganice ; compuși organici și anorganici ai metalelor 

  prețioase ai metalelor din pământuri rare și ai elementelor radioactive 

  sau izotopilor 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

28.34 2834.10 Nitrit de sodiu R ; 

28.35 2835.22 Fosfați de mono sau disodiu R ; 

28.36 2836.20 Carbonat de disodiu R ; 

 2836.30 Bicarbonat de sodiu R ; 

 2836.40 Carbonat de potasiu R ; 

 2836.50 Carbonat de calciu R ; 

 2836.60 Carbonat de bariu R ; 

28.41 2841.60 Permanganat de potasiu R ;      

 

Capitolul 29  Produse chimice organice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

29.01 Aceste produse vor fi controlate la import de către Ministerul Sănătății 

(Departamentul Produselor Farmaceutice şi Drogurilor), Serviciul de Pompieri 

(Oficiul de Siguranţă) şi Direcţia Generala a Vămilor. Este limitat importul 

produselor chimice care pot fi utilizate ca precursori (P), reactivi sau solvenţi (S) 

pentru fabricarea ilicită a drogurilor. Această limitare de import se aplică în special 

următoarelor produse: 

29.01                2901.10 2,2,,4-Trimetilpentan (S); 

                         2901.10 Iso-octan (S) 

29.02                2902.20 Benzen (S); 

                         2902.30 Toluen (S); 

                          2902.41 O-oxilen (S); 

                          2902.42 M-xilen (S); 

                          2902.43 P-xilen (S); 

29.03                 2903.13 Cloroform (S); 

29.05                 2905.11 Metanol (S); 

29.09                 2909.11 Eter dietilic (S); 

29.14                 2914.11 Acetona (S); 

29.15                 2915.21     Acid acetic (R ) 

   2915.24    Anhidrida benzoica 
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29.16                  2916.31    Acid benzoic (P) 

   2916.32    Clorida de benzol (P) 

29.17                  2917.11     Acid oxalic (R ) 

29.18                  2918.30     Acetona 1,3-dicarboxilat de dimetil (P) 

                           2918.30     Acid ketoglutaric (P) 

                           2918.30     Acid acetodicarboxilic şi anhidrida (P) 

29.21                  2921.19      Metilamina (P) 

                           2921.19      Clorhidrat de metilamina (P) 

29.30                  2930.10      Carbonat de dimetil (P) 

                           2930.11      2,5 dietoxitetrahidrofuran (P) 

29.32       2932.11      2,5 dimetoxitetrahidrofuran (P) 

                           2932.19      Furan (P) 

29.33                  2933.31      Piridina (R ) 

                           2933.90      Pirole (P) 

29.39                  2939.10      Codeina (P) 

                           2939.10      Morfina (P) 

                           2939.90      Pasta de cocaina (P) 

 

Capitolul 30  Produse farmaceutice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

30.01-30.02                         În funcţie de natura şi originea lor, produsele pentru uz veterinar din acest  capitol 

trebuie să fie însotite de un permis de import eliberat de către Direcţia de Sănătate 

Animală (Ministerul Dezvoltării Agriculturii) şi Ministerul Sănătății 

(Departamentul de Control al Alimentelor şi de Supraveghere Veterinară). 

Referitor la produsele sus menţionate pentru uz medical, importul este controlat de 

către Ministerul Sănătății (Departamentul Produselor Farmaceutice şi Drogurilor). 

30.03-30.06 Importul tuturor produselor din acest capitol trebuie să fie controlat de către 

Ministerul Sănătății (Direcţia Produselor Farmaceutice şi Drogurilor şi 

Departamentul Controlului Alimentelor şi Supraveghere Veterinară), şi de către 

Ministerul Comerţului şi Industriei. Este interzis importul de produse farmaceutice 

şi substanţe terapeutice contaminate, denaturate şi declarate oficial ca atare de 

către Ministerul Sănătății. 

Importul acestor produse este supus obţinerii unui permis special eliberat de 

Ministerul Sănătății. Acest permis de import nu este valabil decât pentru produsele 

farmaceutice importate în recipienţi de capacitate mai mare decât cea a pachetelor 

comercializate publicului, spitalelor şi serviciilor publice. 

   

Capitolul 31  Îngrășăminte minerale 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

31.01 Importul produselor din acest capitol, în funcţie de natura şi originea acestora, nu 

este autorizat decât daca sunt însotite de un certificat fitosanitar emis în ţara de 

origine. Importul acestor produse este controlat de către Ministerul Dezvoltării 

Agricole, Ministerul Sănătății, Institutul de Cercetări Agricole, Comisia 

Interinstituţională A Produselor Agrochimice, şi de Oficiul de Comercializare a 

Produselor Agricole. 

   

Capitolul 32  Extracte tanante sau sau colorante: tanini și derivații lor pigmenți și alte 

  materii colorante, culori și vopsele, chit și masticuri, cerneluri 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 
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32.01-32.15 În funcţie de natura şi originea acestora, produsele din acest capitol care  sunt 

constituite din lichide sau solvenţi inflamabili, vor fi controlate la import de către 

Oficiul pentru Siguranţă (Serviciul de Pompieri) şi Ministerul Comerţului şi 

Industriei. 

 

Capitolul 33  Uleiuri esențiale și rezinoide: produse de parfumerie sau cosmetice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

33.01                                  Materiile prime pentru producerea cosmeticelor şi produselor de igienă trebuie să 

fie controlate la import de către Ministerul Comerţului şi Industriei la momentul 

importului 

33.03 Produsele incluse în această secţiune trebuie să fie controlate de către Ministerul 

Sănătății Departamentul Produselor Farmaceutice şi Drogurilor).  

 

Capitolul 34  Săpunuri, detergenţi, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceară preparată, 

  produse de întreținere și curățenie, lumânări și articole similare, paste de 

  modelat, ceară dentară și  preparate dentare pe bază de ipsos 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

34.01                                  Toate produsele din acest capitol trebuie să fie controlate de către Ministerul 

Sănătații (Departamentul Produselor Farmaceutice şi Drogurilor). 

34.03-07  În funcţie de natura şi originea lor, aceste produse trebuie să fie controlate de 

Oficiul pentru Siguranţă (Serviciul de Pompieri) şi Ministerul Comerţului şi 

Industriei.  

  

Capitolul 35  Substanțe albuminoide, produse pe bază de amidon sau de fecule modificate, 

  cleiuri, enzime 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

35.01  Toate produsele incluse în acest capitol trebuie să fie controlate în momentul

  importului lor de către Ministerul Sănătății (Departamentul produselor 

  farmaceutice și drogurilor).  

    

Capitolul 36  Pulbere și explozibili, substanțe inflamabile, pirotehnice, chibrituri, aliaje 

  pirofolice 

 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

36.01 În funcție de natura și originea lor, produsele incluse la acest capitol fac 

obiectul restricțiilor de import. Acestea sunt verificate de Ministerul Justiției, 

Ministerul Comerțului și Industriei, și de Oficiul pentru Siguranță (Serviciul 

de Pompieri). 

   

Capitolul 37  Produse fotografice sau cinematografice 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

37.07  Toate produsele din această subdiviziune trebuie să fie controlate, la momentul 

  importului lor de către Oficiul pentru Siguranță (Serviciul de pompieri din 

  Panama). 

  Părțile produselor incluse la acest capitol pot fi importate cu condiția respectării 

  restricțiilor în vigoare. 

 

Capitolul 38  Diverse produse ale industriei chimice 



Panama 

 9 

Poziție Cod S.H    ■ Obiecte interzise 

38.08  Insecticidele, fungicidele, ierbicidele, etc. pot fi importate pe baza unei licențe de 

  import. Acestea vor fi controlate de către Institutul de Cercetări Agricole, 

  Ministerul Sănătății (Departamentul Produselor Farmaceutice și Drogurilor), și de 

  Ministerul Dezvoltării Agricole. 

38.13 3813.00 Produsele și preparatele cuprinse în această secțiune fac obiectul restricțiilor de 

  import și sunt controlate de către Ministerul Justiției, Ministerul Comerțului și 

  Industriei și Oficiul pentru Siguranță (Serviciul Ministerul Comerțului 

38.01-38.07  Produsele trebuie să fie controlate de către Oficiul pentru Siguranță (Serviciul de 

  Pompieri) și de Ministerul Comerțului și Industriei. 

   

SECȚIUNEA VII             Mase plastice și cauciuc ; produse obținute prin prelucrarea lor 

                                                         

   

Capitolul 39  Mase plastice și articole din mase plastice 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

39.01-39.14  Rășini și polimeri în soluție trebuie să fie controlate la import de către Oficiul 

  pentru Siguranță (Serviciul de Pompieri). 

 

Capitolul 40  Cauciuc și articole din cauciuc 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

40.01  Cauciucul și obiectele din cauciuc pot fi importate cu condiția să respecte  

  legislația în vigoare. 

 

SECȚIUNEA VIII Piei brute și piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea. Articole de curelărie 

 și șelărie, articole din voiaj, sacoșe și  obiecte similare, produse din intestine 

 animale. 

   

Capitolul 41  Piei brute și piei tăbăcite 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

41.01-41.11  Toate articolele din piele brută sau piele prelucrată trebuie să fie însoțite în 

  momentul importului de un certificat veterinar emis în țara de origine. 

  Dacă pieile sunt de origine bovină, importul acestora este controlat de către 

  Ministerul Sănătății și Ministerul Comerțului și Industriei. 

 

Capitolul 42  Obiecte din piele, articole de curelărie și șelărie, articole de voiaj, sacoșe și 

  produse similare, produse din intestine de animale 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 43  Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

  

SECȚIUNEA IX Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; 

 articole din fibre vegetale sau coșuri împletite 

   

Capitolul 44  Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

44.01                      Importul de lemn tăiat sau brut este condiţionat de obţinerea unei autorizaţii 
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de la Ministerul Comerţului şi Industriei şi este supus verificării  efectuate de 

Oficiului de Comercializare a Produselor Agricole, Ministerului Locuinţelor, 

Trezoreriei Publice şi Oficiului Naţional al Resurselor Naturale (în cazul unor 

transporturi de cherestea efectuate prin mijloace de transport gestionate de acest 

organism) 

 

Capitolul 45  Plută și lucrări din plută 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 46  Obiecte împletite din fibre vegetale 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

SECȚIUNEA X Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice, deșeuri de hârtie sau 

 carton; hârtie și carton, și articole din acestea 

   

Capitolul 47  Pastă din lemn sau alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi 

  din hârtie sau carton 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

47.01-47.07 Toate produsele din acest capitol trebuie să fie verificate de către Ministerul 

Sănătății (Departamentul Produselor Farmaceutice şi Drogurilor) şi de Oficiul 

pentru Siguranţă (Serviciul de Pompieri). 

 

Capitolul 48  Hârtie și carton, articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 49  Produse tipografice, de presă și alte produse ale industriei de imprimare; 

  manuscrise texte dactilografiate și planuri 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

49.01-49.02 Importul produselor incluse în această categorie – cărți, file, ziare, imprimate, cărți 

poştale, care conţin informaţii şi imagini care contravin moralei, decenței, bunelor 

moravuri şi culturii este interzis. 
49.07-00 Este de asemenea interzis importul de bilete de loterie și de tombolă străine. 

  

SECȚIUNEA XI Materiale textile și articole din acestea 

   

Capitolul 50  Mătase 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 51  Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr  de cal 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

51.01           Produsele cuprinse în această categorie trebuie verificate la momentul importului 

        de către Ministerul Dezvoltării Agricole (Departamentul Sănătății Animale) și 

  Ministerul Comerţului şi Industriei. 

Capitolul 52  Bumbac 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 53  Alte fibre textile vegetale , fibre de bumbac și țesături din acestea 
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Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 54  Filamente sintetice sau naturale 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 55  Filamente sintetice sau artificiale discontinue 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

Capitolul 56  Vată, pâslă și articole nețesute; fire speciale, sfori, funii, frânghii și articole 

  din acestea 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 57  Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Poziție Cod S.H Nu există informații 

 

Capitolul 58  Țesături speciale, țesături buclate, dantele, tapiserie, pasmanterie, broderii 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

5810.91 Molas (ţesături cu motive decorative din materiale textile tăiate în diverse forme şi 

cusute de mână, fabricate numai de către indieni kuna). 

Conform legislaţiei din Panama (legea 26 din 22/10/1984), este interzis importul 

de molas, de gravuri care imită molas, imitaţiile de molas şi orice ţesături sau 

articole care imită produsele artizanale kuna (denumite molas). 

Direcţia Generală a Vămilor va controla dacă sunt respectate aceste interdicţii. 

 

Capitolul 59  Țesături impregnate, cauciucate, acoperite la suprafață sau stratificate; 

  articole tehnice din materiale textile 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 60  Materiale tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 61  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 62  Articole și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 63  Alte articole textile confecționate, seturi, îmbrăcăminte purtată, zdrențe 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

SECȚIUNEA XII Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele, umbrele  de soare, bastoane, 

 brice, cravașe și părți din acestea; pene și puf, preparate și articole din 

 acestea , flori artificiale, articole din păr uman. 

   

Capitolul 64  Încălțăminte, ghete și articole similare; părți din ele 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 65  Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 66  Umbrele, umbrele de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți 

  ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 67  Pene și puf preparate și articole din acestea; flori artificiale, articole din păr 

  uman 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

67.01 6701.00          Importul tuturor produselor din această categorie este controlat şi limitat de  

 către Ministerul Dezvoltării Agricole (Direcţia de Sănătate Animală) şi de    

Ministerul Comerţului şi Industriei. 

 

SECȚIUNEA XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, amiant, azbest, mica sau alte materiale 

 similare; produse ceramice; sticlă și articole  dn sticlă 

   

Capitolul 68  Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mica și alte materiale similare 

 

 Poziție Cod S.H  ■ Obiecte interzise 

68.01 În funcţie de natura şi originea acestor produse, se vor efectua controale de către 

Ministerul Comerţului şi Industriei (Direcţia Resurselor Minerale). 

 

Capitolul 69  Produse ceramice 

 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

69.01  Produsele din acest capitol trebuie să fie controlate de Ministerul Comerțului și 

  Industriei (Direcția Resurse Minerale). 

 

Capitolul 70  Sticlă și articole din sticlă 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

SECȚIUNEA IV Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

 prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii 

 de fantezie, monezi 

   

Capitolul 71  Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

  prețioase, metale placate cu metale prețioase și obiecte din acestea, bijuterii 

  de fantezie, monezi 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

71.18 Perlele naturale sau de cultură, pietre preţioase sau semi-preţioase, metale 

preţioase, metale placate cu metale preţioase şi lucrări din aceste materiale; imitaţii 

de bijuterii, monede. 

Importul monedelor falsificate sau al imitaţiilor din acestea este interzis. 

     
SECȚIUNEA V Metale comune și obiecte din acestea 

   

Capitolul 72  Fontă, fier și oțel 
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Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 73  Produse din fontă, fier și oțel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 74  Cupru și articole din cupru 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 75  Nichel și articole din nichel 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 

Capitolul 76  Aluminium și articole din aluminium 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 77  Rezervat                                                  

Capitolul 78  Plumb și articole din plumb 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 79  Zinc și articole din zinc 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 80  Conserve și articole din acestea 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 81  Alte materiale comune, metalo-ceramice, articole din acestea 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 82  Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe) din materiale comune; 

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 83  Articole diverse din metale comune 

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

SECȚIUNEA XVI Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; Aparate de 

 înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 

 imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora 

  

   

Capitolul 84  Reactori nucleari, încălzitoare de apă, aparate și dispozitive mecanice, 

  părți ale acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 85  Mașini, aparate și echipamente electrice, și părți ale acestora. Aparate de 

  înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus 

  imagini și sunete de televiziune, părți și accesorii ale acestora. 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 
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SECȚIUNEA XVII Materiale și echipamente de transport 

 

Capitolul 86  Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; 

  aparate mecanice (inclusiv electrocasnice) pentru semnalizări de trafic 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 87  Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 88  Navigație aeriană sau spațială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 89  Navigație maritimă sau fluvială 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.  

SECȚIUNEA XVIII Instrumente și aparate optice , fotografice sau cinematografice de măsură, 

 control sau precizie, instrumente și aparate medico- chirurgicale, 

 instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

   

Capitolul 90  Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

  control sau precizie , instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

90.21 9021.90 Importul de încălțăminte ortopedică este supus autorizării Ministerului Sănătății. 

 

Capitolul 91  Ceasornicărie 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 92  Instrumente muzicale, părți și accesorii pentru acestea 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații.   

SECȚIUNEA XIX Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

   

Capitolul 93  Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora 

Poziție Cod S.H ■ Obiecte admise condiționat 

93.06     9306.90    Importul produselor cuprinse în acest capitol este controlat şi limitat de către 

Guvern prin Ministerul de Justiţie (art. 441 din Codul Fiscal) şi de către Ministerul 

Comerţului şi Industriei (care emite licenţele temporare de import). 

Importul de containere care conţin gaze otrăvitoare şi chimice, bacteriologice şi 

bombe nucleare este interzis conform legii 14 din 30/10/1990. 

 

SECȚIUNEA XX            Mărfuri și produse diverse 

   

Capitolul 94  Mobilier, mobilier medico-chirurgical; lenjerii de pat, aparate de iluminat  

  nedefinite până acum; reclame publicitare luminoase și similare, construcții 
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  prefabricate 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

Capitolul 95  Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau sport, părți și accesorii ale 

  acestora 

 

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

   

Capitolul 96  Diferite articole 

   

Poziție Cod S.H Nu există informații. 

 
SECȚIUNEA XXI Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Capitolul 97  Obiecte de artă, colecție sau antichități 

   

Poziție Cod S.H ■ Obiecte interzise 

97.05 9705.00 Este interzis importul de huacas (colecții de obiecte istorice, arheologice, 

  paleontologice și etnografice; obiecte care ajută la o mai bună înțelegere a culturii 

  și religiei popoarelor primitive). 

 

 

 
Pentru mai multe informații referitor la articolele interzise pentru expediere în Panama, vă rugăm să 

consultați site-ul oficial: http://www.correospanama.gob.pa/ 

http://www.correospanama.gob.pa/prohibiciones/ 
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Partea a II-a 
Condiții de admitere a obiectelor importate sau în tranzit 
 
Panama nu a publicat partea a II-A. 
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Partea a III-a 
Dispoziții speciale, Vamale și altele 
 
Panama nu a publicat partea a III-a. 

 


