Legislația privind importul/exportul bagajului neînsoțit

INTRARE
Articolul 5. Introducerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova
(1) Persoanele fizice au dreptul:
g) de a primi bunuri prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau al bagajelor
neînsoţite, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, precum
şi cu condiţia achitării drepturilor de import.
g) obiecte de uz personal – orice obiect destinat uzului sau consumului personal, sau
necesităţilor casnice, inclusiv haine şi încălţăminte personală, lenjerie de pat, echipament destinat
uzului personal sau satisfacerii necesităţilor gospodăreşti, obiecte de parfumerie, de cosmetică, de
igienă, medicamente, produse alimentare de necesitate personală, bunuri destinate cerinţelor
familiale uzuale, animale de casă, precum şi instrumente portabile de care persoana are nevoie în
exercitarea ocupaţiei sau profesiei, toate aceste bunuri neputînd fi destinate activităţii comerciale
sau de producţie;
j) bagaj neînsoţit – bunuri expediate de către proprietar (posesor) sau la indicaţia lui, care
sînt deplasate peste frontiera vamală de către transportator şi nu sînt însoţite de către proprietar
(posesor);
__________
Legile Republicii Moldova
1569/20.12.2002 Lege cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către
persoane fizice //Monitorul Oficial 185-189/1416, 31.12.2002

-----4. Bunurile calificate drept obiecte de uz personal (haine, încălţăminte, obiecte de parfumerie,
cosmetică, igienă şi medicamente, precum şi produsele alimentare) sînt cele procurate (obţinute) pentru
folosirea (consumul) persoanei care le deplasează peste frontiera vamală sau pentru membrii familiei
acesteia, prevăzute la alineatul (3) al art.11 din Lege. Existenţa membrilor familiei se confirmă prin actele
respective. În cazul lipsei acestor acte, bunurile nominalizate nu pot fi calificate drept obiecte de uz
personal. Persoanelor fizice în cauză le pot fi acordate facilităţi fiscale la trecerea mărfurilor specificate mai
sus, în conformitate cu prevederile lit.b) alineatul (1) al art.5 sau anexei la Lege.
9. La introducerea pe teritoriul republicii a bagajului neînsoţit se percep obligatoriu drepturile de import
(cu excepţia cazurilor prevăzute la lit.d) alineatul (1) al art.5 din Lege), pe principii generale, cu condiţia
că bunurile nominalizate nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie şi că vor fi declarate în
modul stabilit.
Bagajul neînsoţit, destinat activităţii comerciale sau de producţie, poate fi introdus pe teritoriul ţării
numai de către agenţii economici care sînt înregistraţi la Î.S. "Camera Înregistrării de Stat" ca subiecţi ai
activităţii de întreprinzător.
Bunurile se califică drept bagaje neînsoţite în temeiul unui document eliberat de proprietarul
(expeditorul) bunurilor sau unei dovezi de încheiere a contractului respectiv de transport.
__________
Hotărîrile Guvernului
1185/30.09.2003 Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor
de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice //Monitorul Oficial 211-214/1234, 10.10.2003

stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova
c) de a introduce pe teritoriul ţării sau de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale
internaţionale sau a bagajelor neînsoţite, bunuri, fără achitarea drepturilor de import, cu
condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, în legătură cu stabilirea
la loc de trai permanent în Republica Moldova sau cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire.
Faptul stabilirii pentru trai permanent sau obţinerii moştenirii se confirmă prin actele respective.
Modul de acordare a înlesnirilor menţionate se stabileşte de Serviciul Vamal;
Legile Republicii Moldova
1569/20.12.2002 Lege cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către
persoane fizice //Monitorul Oficial 185-189/1416, 31.12.2002

33. În legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova la importul bunurilor care
fac obiectul scutirii de la plata drepturilor de import, urmează să fie prezentate organului vamal următoarele
documente:
a) confirmare de repatriere, sau permis de şedere permanentă eliberată de Biroul Migraţie şi Azil al
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
b) lista bunurilor personale destinate introducerii în ţară, semnată de persoana fizică respectivă.
Ordin nr.56-O din 21.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor
trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate

Restricţii, mărfuri interzise.
- articolul 20 Cod Vamal prevede prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a
mărfurilor şi mijloacelor de transport, şi anume:
- mijloacelor de transport cu un termen de exploatare mai mare decât cel prevăzut de lege;
- anvelopele din cauciuc uzate (subpoziţia tarifară 4012 20), a deşeurilor, a resturilor şi a bavurilor de
cauciuc nedurificat, chiar transformate în pulbere sau granule (poziţia tarifară 4004 00 000), a părţilor şi a
accesoriilor uzate pentru autovehicule este interzisă.
Se interzice persoanelor fizice de a introduce pe teritoriul ţării (cu excepţia cazurilor prevăzute în
alineatul (4) al art.5 din Lege) următoarele bunuri:
a) produse alimentare destinate activităţii comerciale sau de producţie;
b) medicamente destinate activităţii comerciale sau de producţie;
c) materie primă destinată producerii medicamentelor;
d) bunurile prohibite de legislaţia în vigoare pentru a fi introduse pe teritoriul Moldovei.
Modul de introducere şi de scoatere din teritoriul Moldovei a obiectelor şi bijuteriilor din metale şi
pietre preţioase, precum şi a valorilor culturale de către persoanele fizice, se reglementează de actele
normative ale Departamentului Vamal.

Procedura de declarare
HG nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova
- transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal de frontieră lista coletelor (pct. 11 din HG);
- coletele trebuie să fie ambalate astfel încât să nu se poată pătrunde la conţinutul lor fără ruperea
sigiliului sau fără a lăsa urme vizibile (pct. 51 din HG);
- bunurile introduse şi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul bagajului neînsoţit
se declară în scris, în modul stabilit (art. 4 din Lege şi pct. 14 din Ordin);

- la scoaterea bunurilor (inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) din teritoriul vamal al
Republicii Moldova persoanele fizice pot depune declaraţia vamală atât organului vamal din interiorul ţării
(în orele de program), cât şi la organele vamale de frontieră (pct. 14 din Ordin);
- controlul vamal al bagajelor neînsoţite se efectuează numai în prezenţa unui reprezentat împuternicit
legal al posesorului bagajului. Reprezentantul posesorului bagajului neînsoţit poate fi oricare persoană
fizică cu capacitatea juridică deplină şi care dispune de actul, ce confirmă dreptul său de a reprezenta acest
bagaj (pct. 26 din Ordin).

Forma de declarare.
Anexa nr.2
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
Formular tipizat DV-6
DECLARAŢIE VAMALĂ
Se completează de persoanele, care au atins vârsta de 16 ani
Răspunsul la întrebări se marchează în chenarul respectiv prin semnul [X]
Se păstrează pe parcursul întregii perioade de intrare/ieşire în/din Republica Moldova şi se prezintă
organelor vamale la intrarea/ieşirea cetăţeanului în/din Republica Moldova. În caz de pierdere sau
deteriorare nu se restabileşte

ieşire

intrare

tranzit

1. Date despre persoană
_____________________________/______________________________/_________________________________
numele

prenumele

patronimicul

_____________________________/__________________________/Seria________ nr.____________________
Ţara unde locuieşte permanent cetăţenia

paşaportul

_______________________________________________________/_____________________________________
din care ţară vine (se indică ţara de unde a pornit)

(scopul călătoriei)

ţara unde pleacă (ţara de destinaţie)

în număr de _____________

Cu mine sînt copii minori
Da

Nu

2. Informaţie despre bagaj
2.1. Bagaj însoţit
inclusiv cel de mână

Da

Nu

Numărul de locuri
________________________
3.* Informaţie despre posesia mărfii

2.2. Bagaj neînsoţit
(conform documentelor)
Numărul de locuri
________________________

Da

Nu

Asupra mea şi în bagajul meu sînt mărfuri şi alte obiecte, care urmează a fi declarate în
mod obligatoriu, deplasarea lor peste frontiera vamală a Republicii Moldova se efectuează în
baza permisiunii documentare a organelor de competenţă.
_________
* Pentru controlul vamal lista detaliată a mărfurilor, specificate în punctele 3.2-3.12 (în
cazul posedării lor) se indică pe partea verso a declaraţiei în punctul 4.
3.1. Suma valutei naţionale a Republicii Moldova şi altei valute în
numerar, a valorilor valutare, numărul obiectelor din metale preţioase sub
orice formă şi în orice stare.
Denumirea valutei, valorilor sau
obiectelor

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

3.6. Substanţe otrăvitoare şi cu
efect puternic

3.8. Obiecte ale florei şi faunei,
componente ale lor sau produse
obţinute din ele
3.9. Mărfuri pentru necesităţi personale

3.4. Obiecte de artă şi anticariat
3.5. Producţie poligrafică sau alţi
purtători de informaţie

Nu

Suma/cantitatea
în cifre
cu litere

3.2. Orice arme, cartuşe, materiale
explozive
3.3. Substanţe narcotice şi
psihotropice

Da

Da Nu
3.10. Mărfuri destinate activităţii
comerciale sau de producţie

Da Nu

3.11. Mărfuri admise/scoase temporar
Da Nu

Da Nu
3.12 Mijloace de transport

Da Nu

Da Nu

3.7. Substanţe radioactive
Da Nu
4. Informaţie despre marfă
4.1. Lista mărfurilor, specificate în subpunctele 3.2-3.11.
Nr Denumirea şi particularităţile distinctive ale obiectelor, numărul Cantitatea
. şi data eliberării documentului de permitere şi instanţa care l-a cu
în litere
eliberat
cifre

Valoarea în valuta
naţională sau în
EURO

Valoarea totală
4.2. Date despre mijlocul de transport
_______________________________________________________________________________________
_____

Tip, model _________________________ Anul fabricării _________ Capacitatea motorului
(cm3)____________
Caroseria nr.________________________________ Motor
nr._______________________________________
Regimul vamal:
Import

Reimport

Admitere temporară

Export

Reexport

Tranzit

_______________________________________________________________________________________
_____
Sînt la curent că anunţarea în declaraţie a datelor incorecte atrage după sine responsabilitatea
conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

"____"______________________200___

Semnătura ______________________

Notă de serviciu:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L.Ş.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Anexa nr.3
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
NORME
de completare a declaraţiei vamale DV-6
Declaraţia vamală DV-6 se completează în conformitate cu prezenta anexă.
1. Declaraţia vamală DV-6 (în continuare “declaraţie”) se utilizează la controlul
vamal al mărfurilor şi obiectelor ce aparţin persoanelor fizice.
2. Declaraţia se completează într-un singur exemplar de către proprietarul
bunurilor sau de către persoana împuternicită la fiecare trecere a frontierei vamale,
la fiecare trimitere cît şi la primirea bagajului neînsoţit. Pînă la prezentarea mărfurilor
şi obiectelor pentru controlul vamal declaraţia se semnează de către proprietarul
mărfurilor sau persoana împuternicită.
3. Completarea declaraţiei este prevăzută doar pentru persoanele ce au atins
vîrsta de 16 ani. Informaţia despre mărfurile persoanelor, care n-au atins vîrsta dată,
se indică în declaraţia persoanelor mature care le însoţesc.
4. În declaraţie trebuie să fie completate toate rubricile şi la toate întrebările să
fie date răspunsuri prin înscrierea în fiecare chenar “Da” sau “Nu” a semnului “X”. În
cazul cînd informaţia nu încape în formularul declaraţiei, se permite continuarea
completării altui formular, în care sînt specificate datele din punctul 1, spaţiul şi
punctele rămase se taie printr-o linie.
5. La capitolul 1 “Date despre persoană” se indică datele din paşaport sau alte
documente, ce confirmă identitatea persoanei. În rubrica “în număr de ”se indică
numărul persoanelor, care nu au atins vîrsta de 16 ani, care sînt însoţite de persoana
matură.
6. La capitolul 2 “Informaţie despre bagaj” se indică date despre prezenţa sau
absenţa bagajului însoţit sau neînsoţit:
1) în rubrica 2.1 se indică prezenţa sau absenţa bagajului însoţit, inclusiv cel
de mînă. În cazul prezenţei bagajului însoţit, în rubrica dată se indică cantitatea lui;
2) în rubrica 2.2 se indică prezenţa sau absenţa bagajului neînsoţit. În cazul
prezenţei bagajului neînsoţit în rubrica dată se indică cantitatea lui (în cifre).

7. La capitolul 3 “Informaţie despre posesia mărfii” se indică date despre
mărfuri supuse declarării în formă scrisă obligatoriu în conformitate cu legislaţia în
vigoare:
1) în rubrica 3.1 se indică existenţa sau inexistenţa valutei naţionale a
Republicii Moldova sau a altei valute străine, hîrtiilor de valoare, obiectelor preţioase
(pietre şi metale preţioase), care la momentul introducerii/scoaterii în/din Republica
Moldova, depăşesc limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
În cazul răspunsului pozitiv (“Da”) se completează tabelul rubricii date, în care
se indică denumirea valutei, hîrtiilor de valoare, obiectelor preţioase (pietre şi metale
preţioase); suma/cantitatea lor, care se indică în cifre şi cu litere.
2) în rubrica 3.2. se indică prezenţa oricăror tipuri de armament şi muniţii,
materialelor explozive, componentelor sau derivatelor acestora;
3) în rubrica 3.3. se indică prezenţa substanţelor narcotice (substanţe de
provenienţă sintetică sau provenienţă naturală, preparate, plante, incluse în lista
substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, puse în circulaţie
limitată, în conformitate cu legislaţia RM, acte internaţionale la care Republica
Moldova este parte), substanţelor psihotrope (substanţe sintetice sau de provenienţă
naturală, preparate din acestea, materiale naturale, incluse în lista substanţelor
narcotice şi psihotrope şi precursorilor acestora, introducerea cărora în Republica
Moldova este controlată, conform legislaţiei în vigoare);
4) în rubrica 3.4. se indică obiectele de artă şi anticariat – obiecte, care în
conformitate cu legislaţia în vigoare, sînt atribuite la categoria obiectelor de artă şi
anume: bunuri istorice, inclusiv cele legate de importante evenimente istorice din
viaţa poporului, dezvoltarea societăţii şi statului, istoria ştiinţei şi tehnicii, inclusiv a
vieţii şi activităţii oamenilor iluştri (politici, savanţi, maeştri în cultură, artă etc.);
obiecte şi fragmente ale acestora, obţinute în rezultatul săpăturilor arheologice;
bunurile de artă, inclusiv: picturi şi desene lucrate manual pe orice bază şi orice
material; originalul sculpturilor din orice material, inclusiv reliefele; originalele
compoziţiilor de artă şi montările din orice tip de material; obiectele de cult, inclusiv
icoane, gravuri, estampe, litografii etc.; obiecte decorative, de artizanat, inclusiv
obiectele din sticlă, ceramică, lemn, metal, os etc.; obiecte şi părţi arhitecturale, parţi
ale monumentelor istorice, artistice etc.; cărţi vechi, ediţii de cărţi ce prezintă interes
deosebit (istoric, artistic, ştiinţific şi literar), separat sau în colecţii; manuscrise rare şi
documente istorice; arhive (inclusiv foto-, fono-, cinema-, video-), instrumente
muzicale rare şi unicale; timbre poştale şi alte materiale filatelistice, separat sau în
colecţii; monede vechi, ordine, medalii, ştampile şi alte obiecte de colecţionare;
colecţii şi mostre a speciilor de floră şi faună, obiecte ce prezintă valoare pentru
ramurile ştiinţei; alte obiecte, inclusiv copiile acestora, ce au valoare istorică,
culturală, de artă, ştiinţifică şi ocrotite de stat drept monumente de artă, cultură şi
istorie;
5) în rubrica 3.5 se indică producţia poligrafică sau alţi purtători de informaţie;
6) în rubrica 3.6 se indică substanţe otrăvitoare şi cu efect puternic,
medicamente;
7) în rubrica 3.7 se indică substanţe radioactive;
8) în rubrica 3.8 se indică obiecte ale florei şi faunei componente ale lor sau
produse obţinute din ele, cu excepţia produselor alimentare;
9) în rubrica 3.9 se indică obiectele pentru necesităţi personale, nedestinate
activităţii comerciale sau de producţie;
10) în rubrica 3.10 se indică mărfuri destinate activităţii comerciale;
11) în rubrica 3.11 se indică mărfuri admise temporar, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare;
12) în rubrica 3.12 se indică mijloacele de transport (plasate în regimul vamal
de import, admitere temporară, tranzit).
Rubricile 3.2. – 3.12 se completează în mod obligatoriu cu un răspuns afirmativ
sau negativ.
8. În cazul răspunsului afirmativ la capitolul 4 se indică datele despre bunurile
şi mărfurile declarate în punctele 3.2 – 3.12, precum şi mărfurile şi obiectele, care
conform legislaţiei în vigoare se declară în scris.
Rubrica 4.1. se completează în cazul prezenţei bunurilor şi mărfurilor declarate
în punctele 3.2 – 3.11, cu indicarea semnelor distinctive ale obiectelor (materialul din
care sînt confecţionate, culoarea, forma, marca etc.), numărul şi data eliberării
documentului de permitere şi instanţei, care l-a eliberat (dacă prezentarea acestor
documente este obligatorie), cantităţii şi valorii lor.
Rubrica 4.2. se completează în cazul trecerii peste frontiera vamală a
mijlocului de transport: cu indicarea tipului, modelului, anului fabricării, capacităţii

motorului (cm3), numărului caroseriei, numărului motorului. În continuare, se indică
regimul vamal sub care se plasează mijlocul de transport.
Persoana care a completat declaraţia indică data şi semnează în rubricile
respective.
Rubrica “Notă de serviciu” se completează de către colaboratorul vamal.
În rubrica dată se indică alte date necesare organelor vamale.
În rubrica “L.Ş.“ se aplică ştampila personală a colaboratorului vamal, care a
perfectat declaraţia vamală.
Notă:
În cazul pierderii, declaraţia nu se restabileşte şi posesorul acesteia pierde dreptul
de deplasare liberă a mărfurilor, obiectelor indicate în ea peste frontiera vamală.
__________
Serviciul Vamal
Ordin nr.56-O din 21.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a
Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate //Monitorul Oficial 74-75/211, 11.04.2008

Control vamal
26. Controlul vamal al bagajelor neînsoţite se efectuează numai în prezenţa unui reprezentat
împuternicit legal al posesorului bagajului. Trecerea acestora peste frontiera vamală fără
reprezentatul legal al posesorului nu se admite.
Reprezentantul posesorului bagajului neînsoţit poate fi oricare persoană fizică cu capacitatea
juridică deplină şi care dispune de actul, ce confirmă dreptul său de a reprezenta acest bagaj.
__________
Serviciul Vamal
Ordin nr.56-O din 21.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a
Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate //Monitorul Oficial 74-75/211, 11.04.2008

IEȘIRE
Articolul 6. Scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova
(1) Persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:
a) bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor
poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu
condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale
sau de producţie;
b) bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau
bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu
depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării
drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.

Drepturi şi obligaţii.
În conformitate cu prevederile art. 178 Cod Vamal, sunt prevăzute următoarele drepturi şi obligaţii ale
declarantului:
- declarantul este obligat:
a) să declare mărfurile şi mijloacele de transport conform procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte
normative;
b) să prezinte, la cererea organului vamal, mărfurile şi mijloacele de transport pe care le declară;
c) să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii;
d) să plătească drepturile de import sau de export;
e) să acorde asistenţă organului vamal în efectuarea operaţiunilor de vămuire, inclusiv prin efectuarea
operaţiunilor de încărcare-descărcare şi a altor operaţiuni.
declarantul are dreptul:
- până la prezentarea declaraţiei vamale, să efectueze, sub supraveghere vamală, examinarea, măsurarea,
cântărirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi să preleve, cu permisiunea organului vamal, probe şi
mostre. Pentru acestea din urmă nu se întocmeşte declaraţie vamală aparte, cu condiţia consemnării lor în declaraţia
vamală a mărfurilor.
- alte drepturi prevăzute de codul vamal.

Competenţa echipelor mobile. Drepturi şi obligaţii.
Echipele mobile efectuează controlul pe întreg teritoriul vamal al Republicii Moldova, inclusiv pe drumuri, în
zonele de control vamal, antrepozite vamale, în zonele libere, încăperi şi alte locuri de depozitare şi comercializare a
mărfurilor. În zona de securitate, echipele mobile urmează să respecte regimul existent. Pentru a asigura eficienţa
îndeplinirii sarcinilor echipelor mobile, autorităţile publice, persoanele juridice şi fizice sunt obligate să prezinte, la
cererea colaboratorilor echipelor mobile, date, documente, informaţii şi explicaţii ce se referă direct sau indirect la
mărfurile, vehiculele şi persoanele supuse controlului efectuat de echipele mobile.
1. Drepturile şi obligaţiile colaboratorilor echipelor mobile:
- Colaboratorii echipelor mobile sunt obligaţi:
a) să poarte uniforma de serviciu, cu excepţia cazurilor când aceasta poate împiedica îndeplinirea sarcinilor
stabilite;
b) să prezinte, la cerere, legitimaţia de serviciu;
c) să explice persoanelor supuse controlului drepturile lor;
d) să utilizeze dispozitive speciale de avertizare luminoasă şi sonoră conform prevederilor legislaţiei;
e) să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi juridice;
f) să asigure integritatea echipamentului tehnic din dotare;
g) să respecte Codul de conduită al colaboratorului vamal;
h) să nu divulge, nici să prezinte unor terţe persoane informaţiile deţinute în legătură cu exercitarea atribuţiilor
de serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
- Colaboratorii echipelor mobile sunt în drept:
a) să efectueze controlul mărfurilor şi vehiculelor, controlul încăperilor unde sunt mărfuri supuse controlului
vamal, antrepozitelor vamale, zonelor libere, precum şi al altor locuri de depozitare şi comercializare a mărfurilor;
b) să efectueze, pe întreg teritoriul vamal, controlul clădirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor şi al altor locuri,
inclusiv al locurilor de depozitare şi comercializare a mărfurilor pasibile de control vamal care nu au fost supuse
controlului vamal;
c) să solicite de la toate persoanele care au legătură directă sau indirectă cu obiectul controlului prezentarea
mărfurilor, actelor şi alte informaţii necesare efectuării controlului;
d) să verifice toate actele asupra bunurilor şi vehiculelor care sînt supuse controlului;
e) să chestioneze persoanele care au legătură cu mărfurile, vehiculele sau încăperile supuse controlului;
f) să întreprindă toate măsurile necesare care au ca scop îndepărtarea sau minimizarea pericolelor prin verificarea
deţinerii de arme şi alte obiecte periculoase pentru sănătatea sau viaţa persoanelor ori siguranţa încăperilor, în vederea
asigurării integrităţii şi securităţii persoanelor controlate, persoanelor terţe, încăperilor, vehiculelor şi colaboratorilor
vamali;
g) să efectueze controlul vamal repetat al vehiculelor şi al mărfurilor;

h) să oprească vehiculele utilizând dispozitive speciale de avertizare luminoasă şi sonoră conform prevederilor
Regulamentului circulaţiei rutiere;
i) în cazul în care vehiculele şi mărfurile transportate nu pot fi supuse controlului la locul stopării, să însoţească
sau să aducă forţat vehiculele şi mărfurile la organul vamal proxim pentru efectuarea controlului vamal;
j) să urmărească şi să reţină vehiculele, mărfurile şi persoanele suspecte de comiterea unor încălcări ale
reglementărilor vamale;
k) să se conducă de prevederile art.273 din Codului de procedură penală;
l) să asigure prezenţa la sediul organului vamal care are în gestiune examinarea unei cauze contravenţionale sau
penale a persoanelor necesare pentru buna desfăşurarea a examinării contravenţiilor sau infracţiunilor a căror
cercetare este atribuită în competenţa organului vamal;
m) să colecteze, să proceseze şi să utilizeze informaţii necesare pentru prevenirea şi descoperirea încălcărilor
legislaţiei vamale şi ale altor acte legislative privind mărfurile şi vehiculele aflate sub supraveghere vamală;
n) să utilizeze mijloace speciale;
o) să însoţească pe întreg teritoriul Republicii Moldova mijloacele de transport aflate în tranzit între două organe
vamale, în cazul în care marfa prezintă grad sporit de risc.
2. Drepturile şi obligaţiile persoanelor supuse controlului:
- Persoanele supuse controlului au dreptul:
a) să beneficieze de o atitudine corectă şi imparţială din partea colaboratorilor echipelor mobile;
b) să prezinte explicaţii referitoare la obiectul controlului;
c) să conteste, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi ale
colaboratorilor vamali;
d) să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţie.
- Persoanele supuse controlului sunt obligate:
a) în cazul conducătorului de vehicul, să oprească imediat vehiculul la semnalul colaboratorului echipei mobile
şi să îndeplinească indicaţiile legale ale acestuia;
b) să asigure, pe parcursul desfăşurării controlului, accesul liber în sedii, încăperi şi alte locuri în conformitate
cu cerinţele legale ale colaboratorilor echipei mobile;
c) să prezinte, la cererea colaboratorilor echipei mobile, vehiculul şi mărfurile pentru control vamal;
d) să prezinte, la cererea colaboratorilor echipei mobile, informaţii, date, documente sub orice formă necesare
efectuării controlului vamal;
e) să acorde asistenţă şi să asigure condiţii necesare pentru efectuarea controlului vamal;
f) să asigure integritatea sigiliilor aplicate de către colaboratorii echipei mobile;
g) în cazul absenţei condiţiilor necesare efectuării controlului vehiculelor, mărfurilor şi persoanelor suspecte de
încălcarea legislaţiei vamale, să se deplaseze la cel mai apropiat organ vamal pentru efectuarea controlului vamal.
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
Referitor la domeniul transportului coletelor neînsoţite, legea prevede următoarele tipuri de contravenţii şi
sancţiuni:
- trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludându-se controlul
vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în
documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune de
contrabandă sau o altă infracţiune,
se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale.
- păstrarea, transportul sau comercializarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova eludându-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el
se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale.
Totodată, agentul constatator al Serviciului Vamal, pe lângă amenda aplicată, în conformitate cu prevederile art.
431 Cod Contravenţional, va opera confiscarea specială, sau după caz, confiscarea contravalorii mijlocului de
transport.

Confiscarea mijloacelor de transport.

În conformitate cu prevederile art. 425 alin. (3) Cod Contravenţional, aprecierea probelor se face de persoana
competentă să soluţioneze cauza contravenţională, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cercetând toate
probele administrate în raport cu circumstanţele constatate ale cauzei şi călăuzindu-se de lege.
Conform prevederilor art. 431 Cod Contravenţional, corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii,
documentele, mijloacele de transport, alte valori, faţă de care există temeiuri a presupune că au servit la săvârşirea
contravenţiei, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenţionale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot
servi ca mijloc de constatare a existenţei ori inexistenţei elementelor constitutive ale contravenţiei.
La examinarea cauzelor contravenţionale prevăzute la art. 287 alin.(8), (10) şi (11), mijlocul de transport auto
este reţinut şi adus la locul stabilit de către agentul constatator al Serviciului Vamal, iar acesta hotărăşte asupra
corpurilor delicte potrivit prevederilor art.106 CP (confiscarea specială) şi ale art.162 CPP, care se aplică în modul
corespunzător în procesul contravenţional.
În cazul imposibilităţii aplicării confiscării speciale, agentul constatator al Serviciului Vamal confiscă
contravaloarea corpului delict stabilită de către organul vamal.

Reguli de introducere a coletelor în Romania
http://www.customs.ro/ro/calatori/bunuri-expediate-prin-colete.aspx

