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Omenirea a pășit în secolul XXI cu o serie 
de probleme nerezolvate în trecut, una de 

o urgență special de acută fiind realizarea dreptului, 
exprimată prin implementarea modelelor juridice de 
dezvoltare și de protecție, atât a relațiilor interne ale 
unei singure societăți, cât și a relațiilor internaționale 
la nivel mondial.

În contextul lumii contradictorii și interdepen-
dente, crește în mod inevitabil rolul legii – naționale 
și internaționale – ca mijloc de a eficientiza relațiile 
nu numai într-un singur stat, ci și în comunitatea 
internațională. Complexitatea provocărilor cu care 
se confruntă comunitatea internațională în ansam-
blu, pentru a aborda provocările globale, dictea-
ză necesitatea de a îmbunătăți eficiența dreptului 
internațional și intern. De aceea, realizarea dreptului 
este principalul indicator și o condiție prealabilă pen-
tru creșterea eficienței atât a dreptului intern, cât și a 
celui internațional.

Odată cu depistarea factorilor care influențează 
procesul de realizare a dreptului, atât în sistemul 
național, cât și în cel internațional, pare oportun să 
se facă referire la perceperea științifică a problemei 
dreptului în lumina interacțiunii legislației naționale 
și internaționale. Aceasta este o problema-cheie a 
jurisprudenței, care poate servi drept bază metodo-

logică mai eficientă pentru soluționarea problemelor 
științifice apărute la etapa actuală [1].

Abordarea studiului problemei din această per-
spectivă necesită o specificare a cunoștințelor acu-
mulate, ca natură specială și fundamentală, care 
impune, în mod inevitabil, accesul la un nivel înalt 
al evoluțiilor științifice în jurisprudență. Astfel, lu-
ându-se în considerare ideea, devenită axiomă, că 
starea cunoștințelor speciale depinde de statutul 
cunoștințelor fundamentale, ne permite să spunem 
că fără o revitalizare revoluționară a cercetării fun-
damentale în jurisprudență ar fi imposibil de a oferi o 
soluție în problemele științifice speciale.

Teoria generală a statului și dreptului fiind una 
dintre cele mai fundamentale dintre științele socia-
le, împreună cu celelalte științe fundamentale, are 
destinația de a pătrunde în esența proceselor sociale 
date pentru a determina perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor naționale și internaționale, pentru a dez-
vălui conexiuni esențiale între ele, pentru a identifi-
ca forțele motrice ale acestei evoluții. Acest lucru va 
îmbunătăți semnificația metodologică a evoluțiilor 
teoretice pentru științele juridice speciale, inclusiv a 
dreptului vamal.

Un grup de doctrinari ruși susțin că dreptul vamal 
este parte componentă a sistemului national, și are 
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tangență și cu normele dreptului vamal international 
[2], iar doctrinarii europeni și autohtoni consideră că 
are tangență și cu dreptul vamal comunitar [3]. 

Sistemul vamal al Republicii Moldova necesită o 
analiză complexă a practicii internaţionale pentru a 
scoate în evidenţă legităţile comune de dezvoltare şi 
activitate, precum şi specificul organizării activității 
vamale în statele aflate în procesul integrării europe-
ne, exprimat prin cercetarea bazei normativ-juridice 
naționale și europene. 

Pentru atingerea acestui scop, trebuie de menţinut 
un dialog permanent cu UE, care urmează să evalueze 
procesul de armonizare. În acest sens, Republica Mol-
dova urmează să retragă prevederile din legislaţia sa 
naţională sau să abroge practicile naţionale, care sunt 
incompatibile cu legislaţia UE sau cu legislaţia sa na-
ţională armonizată la legislaţia Uniunii în domeniile 
legate de comerţ, reglementate în Titlul V al Acordului 
de Asociere. UE, la rândul său, va evalua nu doar armo-
nizarea legislaţiei naționale cu cea europeană de către 
Republica Moldova, dar și gradul de implementare și 
aplicarea adecvată și efectivă a acestei legislații [4]. 

Pornind de la specificul activității vamale și al 
proceselor de transformare, prin care trece sistemul 
vamal al Republicii Moldova, și al altor state, de la 
angajamentele acestora, asumate în procesul de inte-
grare europeană, putem deduce că procesul unificării 
legislaţiei vamale servește ca un mediu favorabil de 
eliminare a impedimentelor pentru armonizarea ei la 
standardele europene.

Actualmente, standardele stabilite de UE accen-
tuează aplicabilitatea unor noi forme de activitate 
vamală. Printre acestea se numără: controlul vamal, 
liberalizarea graduală a comerţului cu mărfuri, bunuri 
şi servicii, reducerea taxelor vamale, a barierelor teh-
nice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi 
armonizarea legislaţiei RM și a statelor aflate în pro-
cesul integrării europene la Acquisul UE.

Odată cu crearea Uniunii Europene a avut loc o 
acumulare activă a unor noi calități de calificare și 
proprietăți. Uniunea Europeană are acum propriul său 
teritoriu, care s-a format prin alipirea mecanică a te-
ritoriilor vamale ale statelor membre sau a regiunilor 
individuale, unde sunt aplicate reglementările Uniunii 
vamale, inclusiv Codul vamal al UE.

Cel mai important instrument pentru punerea în 
aplicare a procesului de integrare a fost tariful vamal, 
pus în aplicare conform art.18-29 din Tratatul CEE 
[5], creând instituţii şi mecanisme decizionale, care 
permiteau exprimarea atât a intereselor naţionale, cât 
şi a unei viziuni comunitare. Acest instrument vamal 
este extrem de important nu numai pentru colectarea 
taxelor vamale, ci și pentru o serie de domenii de 
acțiune comunitară, cum ar fi colectarea de date sta-
tistice referitoare la comerțul exterior sau aplicarea 
comercială a politicilor agricole și fiscale [6].

Astfel, în orice stat conținutul de bază și esența 
activității vamale o reprezintă procedurile vamale, 
condiție prealabilă pentru circulația și trecerea mărfu-
rilor și a vehiculelor peste frontiera vamală. 

Procedurile vamale pot fi definite ca o totalitate de 
acțiuni, efectuate de către autoritățile vamale și per-
soanele care transportă mărfuri și vehicule prin fron-
tierele vamale ale statelor, și determinarea statutului 
juridic al acestora, în funcție de scopul trecerii peste 
frontiera vamală. Iar prin achitarea taxelor vamale 
sunt atinse principalele obiective ale activității vama-
le – asigurarea aplicării tarifului și reglementarea ne-
tarifară a activității de comerț exterior.

Diferențele în ceea ce privește reglementarea legală 
a procedurilor vamale în sistemele juridice naționale 
ale statelor împiedică în mod semnificativ circulația 
transfrontalieră a mărfurilor și a mijloacelor de trans-
port în comerțul internațional. În plus, complexitatea 
procedurilor vamale, cheltuielile la trecerea fronti-
erei a participanților activității economice externe 
constituie bariere netarifare majore pentru comerțul 
internațional.

Toate acestea necesită convergența sistemelor juri-
dice ale statelor în domeniul reglementării juridice a 
procedurilor vamale, în scopul simplificării și accele-
rării acestora. Soluția acestei sarcini este încredințată 
de către comunitatea internațională Organizației Mon-
diale a Vămilor (OMV). 

Una din problemele-cheie ale cooperării 
internaționale în domeniul vamal este unificarea și ar-
monizarea sistemelor juridice naționale în domeniul 
activității vamale a procedurilor vamale, în scopul 
simplificării și accelerării trecerii persoanelor care 
transportă mărfuri și vehicule prin frontierele vamale 
ale statelor.

Soluționarea aceastei probleme poate fi reali-
zată, prin utilizarea diferitelor mijloace juridice 
internaționale, și anume – elaborarea convențiilor va-
male internaționale, care ar viza stabilirea unei regle-
mentări juridice comune și uniforme a procedurilor 
vamale (activități vamale) în statele membre și a celor 
aflate în procesul integrării europene. 

Cele mai importante tratate internaționale, care vi-
zează unificarea și armonizarea sistemelor juridice în 
domeniul procedurilor vamale, sunt:

– Convenția internațională privind simplificarea și 
armonizarea regimurilor vamale din 18 mai 1973, în 
versiunea protocolului din 1999 [7]. 

– Convenția privind carnetul ATA pentru importul 
temporar de bunuri din 6 decembrie 1961, semnată la 
Bruxelles, și Convenția privind admiterea temporară 
din 26 iunie 1990, semnată la Istanbul (admitere tem-
porară – regimul vamal care permite utilizarea pe teri-
toriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau 
totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor 
de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de 
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transport străine destinate reexportului în aceeaşi sta-
re, cu excepţia uzurii lor normale) [8]; 

– Convenția vamală privind importul temporar de 
echipamente profesionale din 8 iunie 1961 de la Bru-
xelles, în vigoare de la 03.12.1966 până la 16.07.2002, 
fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Convenția privind 
admiterea temporară din 26 iunie 1990, actualizată la 
data de 4 septembrie 2002 [9];

– Convenția vamală privind tranzitul internațional 
de mărfuri la Viena din 7 iunie 1971;

– Convenția vamală privind procedura de import de 
mărfuri pentru afișare la expoziții, târguri, conferințe 
și alte evenimente similare din 8 iunie;

 Convenția vamală din 1961 privind importul – 
temporar de ambalaje din 1960 etc.

După cum am menționat anterior, formarea de noi 
state suverane, independente, îndeosebi în Europa, a 
dus la schimbări cantitative şi calitative în relaţiile in-
ternaţionale, la multiplicarea şi diversificarea mijloa-
celor şi formelor juridice ale raporturilor interstatale. 
Dezvoltarea economică, progresul tehnico-ştiinţific în 
cele mai diverse domenii au extins sfera raporturilor 
de cooperare internaţională, au generat noi probleme 
şi necesitatea unor noi soluţii. Dezvoltarea mijloa-
celor de comunicaţie şi transport la distanţe mari au 
făcut posibile totodată legături mai ample, mai com-
plexe între state şi popoare de pe diferite continente şi 
crearea unor mecanisme internaţionale de coordonare 
permanentă a eforturilor de cooperare a statelor. Ase-
menea mecanisme internaţionale de cooperare s-au 
adăugat mijloacelor şi formelor existente în dreptul 
vamal și international, şi în practica statelor: tratate, 
reuniuni diplomatice, relaţii diplomatice ale statelor 
etc. [10]. 

Astfel, procesul de colaborare și dezvoltarea co-
merţului internaţional au impus adoptarea unui instru-
ment internaţional unic, care ar fi putut îngloba toate 
convenţiile existente în materie de admitere tempora-
ră pentru a facilita accesul la dispoziţiile internationa-
le în vigoare ale utilizatorilor în materie de admitere 
temporară. Asa fel de acte internaționale, care regle-
mentează activitatea vamală, sunt – Convenția privind 
Carnetul ATA pentru importul temporar de bunuri din 
6 decembrie 1961, semnată la Bruxelles și Convenția 
privind admiterea temporară din 26 iunie 1990, sem-
nată la Istanbul [11]. 

De menţionat că cea de-a doua convenţie a prelu-
at şi a dezvoltat prevederile primei convenţii referitor 
la modul de eliberare şi utilizare a Carnetelor ATA şi 
CPD. Prin urmare, în situaţia în care un stat a aderat 
la prevederile Convenţiei de la Istanbul, acesta poate 
aplica sistemul respectiv de carnete, fără a adera la 
Convenţia de la Bruxelles. Republica Moldova nu a 
fost parte a Convenţiei din 1961, dar prin Legea nr. 
253-XVI din 05.12.2008 a aderat la Convenţia din 
1990 [12]. Analizănd prevederile acestei Convenții, 

putem deduce un șir de avantaje în cazul utilizării 
Carnetului ATA (Carnet ATA – titlu de admitere tem-
porară, folosit pentru admiterea temporară a mărfuri-
lor, cu excepţia mijloacelor de transport), și anume:

– simplificarea și armonizarea procedurilor vama-
le prin accelerarea vămuirii mărfurilor importate tem-
porar în ţările participante la sistemul ATA;

– vămuirea cu cheltuieli reduse;
– sfera mai largă de aplicare a regimului de admi-

tere temporară;
– carnetul prezintă mai multe garanţii pentru bu-

getul de stat;
– sistemul carnetelor ATA asigură un control va-

mal mai eficient.
Astfel, pentru o implementare mai eficientă a aces-

tei Convenții, la nivel national, au fost elaborate și 
adoptate acte normative de către organele competen-
te. Astfel, prin Decizia Biroului executiv al Camerei 
de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova nr. 23/1 
din 10.05.2010 a fost adoptat Regulamentul nr. 23/1 
cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admite-
rea temporară a mărfurilor.

După cum am menționat mai sus, acest Regula-
ment a fost elaborat în scopul implementării Con-
venţiei privind admiterea temporară, adoptată la 
Istanbul, la 26 iunie 1990, a Legii pentru aderarea 
Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea 
temporară nr. 253 din 05.12.2008 [13], a Hotărârii 
Guvernului cu privire la desemnarea asociaţiei emi-
tente şi asociaţiei garante a titlurilor de admitere tem-
porară (Carnete ATA) nr. 495 din 14.08.2009 [14] şi 
reglementarea procedurii de completare, autentifi-
care şi emitere a Carnetelor ATA pentru admiterea 
temporară a mărfurilor [15]. Următorul act normativ, 
care viza problema în cauză, a fost Ordinul nr.183-O 
al Serviciului Vamal din 17.05.2010 mun. Chişinău 
– cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
procedura de vămuire a mărfurilor transportate sub 
acoperirea Carnetului ATA [16]. 

Un alt izvor internațional cu o conotație vamală 
este Convenția vamală privind tranzitul internațional 
de mărfuri, de la 7 iunie, anul 1971 încheiată la Vie-
na [17]. 

Este una dintre primele convenții vamale 
internaționale, elaborate în conformitate cu activitățile 
Organizației Mondiale a Vămilor privind apropierea, 
unificarea și armonizarea sistemelor juridice în dome-
niul procedurilor vamale, cum ar fi admiterea tempo-
rară. 

Există o multitudine de motive care ne-au deter-
minat să ne îndreptăm atenţia spre institutul unificării 
legislaţiei vamale a statelor aflate în procesul integră-
rii europene.

În primul rând, reglementarea juridică a cooperării 
statelor în sfera activităţii vamale este criticată atât de 
savanţi, cât şi de colaboratorii practici. Deşi integrarea 
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vamală a ţărilor aflate în procesul integrării europene 
este o necesitate obiectivă şi serveşte ca parte inte-
grantă a colaborării economice, multe subiecte legate 
de acest fapt nu au fost adecvat studiate, de aceea, de 
multe ori, au fost interpretate greşit.

În al doilea rând, evoluţia şi fondarea zonei libere 
comerciale, atât cu statele postsovietice, cât și cu sta-
tele aflate în procesul integrării europene au o mare 
importanţă pentru Republica Moldova. 

Reglementarea juridică a cooperării vamale ser-
veşte ca bază economică specială a R.Moldova, cât și 
a statelor aflate în procesul integrării europene.

Convenția vamală privind tranzitul internațional al 
mărfurilor, fiind elaborată și adoptată de către Con-
siliul de Cooperare Vamală, încă în anul 1971, își 
găsește aplicare și în prezent în numeroase țări unde 
sunt aplicate multe dintre procedurile stabilite de ea 
referitoare la tranzit. 

Ca exemplu pot servi măsurile generale luate la 
garantarea siguranței mărfurilor aflate în tranzit, ofe-
rindu-le solicitanților supraveghere vamală într-un 
spațiu privat.

Posibilitatea soluţionării problemelor juridice în 
limitele statelor aflate în procesul integrării europene, 
inclusiv Republica Moldova, arată starea de pregătire 
a acestor state, precum și participarea lor în activitatea 
organizaţiilor internaţionale la soluţionarea probleme-
lor de ordin comercial şi cooperare vamală.

Pe parcursul anilor, autoritățile și administrația 
vamală au schimbat unele metode și proceduri legate 
de utilizarea pe scară largă a containerelor și a altor 
unități de transport.

Astfel, în scopul evitării aglomerației în porturi și 
aeroporturi, au fost înființate centre speciale pentru 
clearance-ul vamal intern, simplificându-se controale-
le la import-export și cerințele documentare devenind 
mai flexibile. Cu toate acestea, la implementarea unui 
control vamal efectiv, fără întârzierile de transport au 
survenit unele dificultăți, de aceea a apărut necesi-
tatea elaborării unui nou acord internațional privind 
tranzitul, care ar reglementa cele mai noi metode de 
transport și furnizare, prin intermediul operațiunilor 
de transport mixte, pe o scară globală. Libertatea de 
circulaţie în spaţiul european prin paşapoartele bio-
metrice, Acordul de liber schimb economic, schimbu-
rile de mărfuri, investiţiile nesupuse unor obstacole 
sunt de asemenea niște forme concrete de integrare 
europeană, și anume, un proces de integrare efectivă.

La moment există un șir de acorduri internaționale 
de tranzit vamal, și anume: 

– Convenția vamală privind transportul 
internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetelor 
TIR, din 15 ianuarie 1959; 

– Convenția privind vămuirea de transport 
internațional de mărfuri cu vehicule rutiere din 18 no-
iembrie 1965; 

– Convenția internațională pentru a facilita trans-
portul feroviar de mărfuri peste frontiere, din 10 ianu-
arie 1952; 

– Convenția privind navigația pe Rin din 17 oc-
tombrie 1968 și Convenția vamală privind importul 
temporar de mărfuri, folosind Carnet ATA din 16 de-
cembrie anul 1961;

Convenția vamală privind tranzitul internațional – 
al mărfurilor din 7 iunie 1971.

În anul 1961, WCO împreună cu părțile contrac-
tante ale GATT și Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură ( UNESCO ), ținând seama de reco-
mandările Camerei Internaționale de Comerț, a elabo-
rat Convenția internațională a Vămilor privind Carne-
tul ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor din 6 
decembrie 1961 (denumită în continuare – Convenția 
privind Carnetul ATA).

Astfel, putem concluziona că apare necesitatea co-
dificării convențiilor de mai sus într-o convenție uni-
versală pentru reglementarea juridică internațională 
mai eficientă a procedurii vamale privind importul 
temporar de mărfuri, în particular, și a trecerii frontie-
rei, în general, de către persoane, mijloace de transport 
și bunuri, și a convergenței acestora pe baza sisteme-
lor juridice naționale ale statelor din acest domeniu, la 
standardele internationale, unificarea și armonizarea 
normelor juridice în domeniul activității vamale în 
procesul integrării europene. 
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