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Introducere. Demersul ştiin-
ţific efectuat urmăreşte dez-

baterea unor aspecte privind pro-
cesul unificării legislaţiei vamale 
pentru armonizarea ei la standar-
dele europene. 

Cea mai frecventă formă de co-
operare internaţională în domeniul 
colaborării vamale se bazează pe 
acorduri şi tratate internaţionale 
(bilaterale şi multilaterale). Un rol 
important îl au tratatele internaţio-
nale multilaterale, deoarece aces-
tea au cea mai mare reprezentare a 
statelor şi definesc direcţiile stra-
tegice de îmbunătăţire a activităţii 
vamale.

Exemple de astfel de tratate in-
ternaţionale pot fi:

– Convenţia internaţională pri-
vind Sistemul armonizat de de-

numire şi codificare a mărfurilor, 
încheiată la Bruxelles la 14 iunie 
1983 [1];

– Convenţia vamală privind 
transportul internaţional al măr-
furilor sub acoperirea carnetelor 
TIR din 14 noiembrie 1975, de la 
Geneva [2];

– Convenţia internaţională 
privind asistenţa administrativă 
reciprocă pentru prevenirea, in-
vestigarea şi sancţionarea infracţi-
unilor vamale din 9 iunie 1977 [3] 
şi altele.

Unul dintre cele mai impor-
tante documente internaţionale pe 
care la semnat vreodată Republica 
Moldova a fost Acordul de Asoci-
ere cu Uniunea Europeană din 27 
iunie 2014, semnat la Bruxelles şi 
ratificat în Plenul Parlamentului la 

2 iulie 2014. Acest acord a trezit 
discuţii aprinse privind tendinţa 
Republicii Moldova de a se inte-
gra în Uniunea Europeană [4]. 

Acordul de Asociere dă posibi-
litatea şi permite de a construi o 
integrare economică mai profun-
dă, specificîndu-se şi cea vamală, 
prin reducerea barierelor în calea 
comerţului dintre Republica Mol-
dova şi UE, racordîndu-le la stan-
dardele şi reglementările europe-
ne.

Sistemul vamal al Republicii 
Moldova este destul de tînăr şi de 
aceea pentru o preluare complexă 
a practicii internaţionale în dome-
niul vamal naţional şi scoaterea în 
evidenţă a legităţilor comune de 
dezvoltare şi organizare a activi-
tăţii vamale în procesul integrării 
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europene este necesară o cerceta-
re minuţioasă a bazei normativ-
juridice internaţionale. Pentru 
atingerea acestui scop, trebuie de 
menţinut un dialog permanent cu 
UE, exprimat prin promovarea re-
formelor de modernizare a ţării, 
cum ar fi armonizarea legislaţiei 
naţionale cu cea europeană, prin 
asimilarea rapidă şi adecvată a 
acquis-ului comunitar [5]. 

Republica Moldova, la rîndul 
său, va retrage prevederile din le-
gislaţia sa naţională sau va abroga 
practicile naţionale care sînt in-
compatibile cu legislaţia UE în do-
meniile legate de comerţ, care sînt 
reglementate în Titlul V al Acordu-
lui de Asociere. UE va evalua nu 
doar armonizarea legislaţiei naţio-
nale cu cea europeană, ci şi gradul 
de implementare şi aplicarea adec-
vată şi efectivă a acesteia [6]. 

Avînd în vedere specificul ac-
tivităţii vamale şi al proceselor 
de transformare prin care trece 
sistemul vamal al Republicii Mol-
dova şi al altor state, reieşind din 
angajamentele acestora, asumate 
în procesul de integrare europea-
nă, procesul unificării legislaţiei 
vamale serveşte ca un mediu fa-
vorabil pentru eliminarea impedi-
mentelor pentru armonizarea lor 
la standardele europene.

Metode şi materiale aplica-
te. La realizarea studiului au fost 
aplicate metodele analizei, sinte-
zei, comparaţiei şi investigaţiei 
ştiinţifice.

În procesul cercetării am operat 
cu materiale teoretico-practice din 
domeniul dreptului vamal naţio-
nal şi dreptului vamal comunitar, 
şi anume actele normative şi prac-
tica Serviciului Vamal al Republi-
cii Moldova şi al statelor aflate în 
procesul de integrare europeană, 

precum şi legislaţia UE (regula-
mente şi acorduri cu privire la co-
operarea în domeniul vamal).

Astfel, ne-am propus nu doar 
examinarea teoretică a problemei 
vizate, ci şi găsirea unor soluţii 
concrete, care depind de aborda-
rea empirică a aspectului cercetat.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
În cadrul acestui discurs ştiinţific 
am încercat să examinăm diferite 
modele de organizare a activităţii 
vamale a R. Moldova şi a statelor 
aflate în procesul integrării euro-
pene, evidenţiind atît aspectele 
pozitive, cît şi cele negative din 
activitatea Serviciului vamal al 
acestora, ca în final să propunem 
un model de preluare a celor mai 
bune practici în domeniul organi-
zării activităţii vamale, pentru o 
mai bună aliniere la standardele 
internaţionale. 

Există unele domenii ale acti-
vităţii umane, precum comerţul 
internaţional şi activitatea vamală, 
care prin natura lor se extind din-
colo de suveranitatea unui anumit 
stat şi de aceea necesită o soluţio-
nare la nivel internaţional. Avînd 
în vedere acest fapt, o cooperare 
vamală internaţională ar fi esenţi-
ală pentru existenţa şi dezvoltarea 
eficientă a acestora. Punerea în 
aplicare de către state a acestei co-
operări poartă un caracter obiectiv 
şi este determinată de necesitatea 
de a coordona eforturile acestora 
în reglementarea proceselor impu-
se de procedurile vamale în sfera 
circulaţiei mărfurilor şi a vehicu-
lelor, precum şi a persoanelor pes-
te frontiera vamală.

Cooperarea internaţională în 
domeniul vamal este direct legată 
de integrarea economică a statelor 
în comerţul internaţional.

Un grup de doctrinari ruşi – 

Borisov K.G. [7], Sandrovski 
K.K. [8], Kolosov I.M., Kriv-
cikova E.S. [11] – consideră că 
normele juridice internaţionale, 
ce reglementează cooperarea in-
ternaţională în domeniul vamal, 
constituie o ramură nouă a dreptu-
lui internaţional public, şi anume 
dreptul vamal internaţional, care 
se află în stare incipientă. Alt grup 
de savanţi ruşi, ca Bekiaşev K.A., 
Moiseev E.G. [9], Malinovskaia 
B.M. [10] susţin că sistemul drep-
tului vamal internaţional cunoaşte 
trei forme principale de cooperare 
internaţională în domeniul aface-
rilor vamale: cooperarea în cadrul 
organizaţiilor internaţionale, coo-
perarea prin încheierea de acorduri 
internaţionale şi cooperarea în ca-
drul conferinţelor internaţionale.

Doctrinarii români O. Mano-
lachi [12], C.D. Morariu [13], 
Carmen Mladen şi Epure Doru 
[14] au încadrat procesul de coo-
perare internaţională în domeniul 
vamal în doctrina dreptului vamal 
comunitar, care constituie un do-
meniu a cărui valorificare oferă 
premise pentru conturarea unui 
orizont cognitiv complex şi deli-
mitat al unor posibilităţi de edifi-
care cu succes a activităţii vamale 
pe plan european.

Aspectele actuale ale dreptu-
lui vamal comunitar (european) 
constituie un important punct de 
reper şi pentru autorii autohtoni 
I. Erhan, T. Cîrnaţ [15], Gh. Radu 
[16], E. Osmochescu [17], care îl 
definesc ca o ramură de drept dis-
tinctă, ce reglementează raporturi-
le juridice dintre organele vamale 
ale statelor-membre şi persoanele 
fizice/juridice privind trecerea de 
către acestea a mărfurilor, bunuri-
lor peste frontiera vamală a UE.

Din conţinutul celor expuse ob-
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servăm că savanţii doresc consti-
tuirea unui instrument internaţio-
nal pentru dezvoltarea economică 
a statelor prin promovarea eficien-
tă a politicilor comercial-vamale 
ale acestora, cu aplicarea instru-
mentelor de reglementare tarifară 
şi netarifară la exportul de mărfuri 
în cadrul comerţului internaţional.

Activitatea vamală, după cum 
s-a menţionat deja, este strîns le-
gată de comerţul internaţional şi 
are un impact direct asupra proce-
selor de schimb la nivel mondial. 
Activităţile autorităţilor vamale, 
prin punerea în aplicare a forma-
lităţilor legate de procedurile va-
male, pot servi atît ca o barieră în 
calea comerţului internaţional, cît 
şi ca un mijloc de intensificare a 
legăturilor comerciale.

Stabilirea relaţiilor economi-
ce externe mai largi, crearea unor 
condiţii favorabile pentru comer-
ţul internaţional ar fi aproape im-
posibile fără un efort coordonat 
al comunităţii internaţionale în 
cadrul cooperării în domeniul va-
mal. Prin urmare, aceasta este o 
dorinţa firească a statelor, precum 
şi a doctrinarilor din domeniu, de 
a crea în sistemul relaţiilor vama-
le internaţionale diverse forme de 
cooperare, în special, formarea or-
ganizaţiilor vamale internaţionale.

Iniţial, cooperarea internaţio-
nală în domeniul vamal avea doar 
un caracter informativ, deoarece 
Organizaţia Mondială a Vămilor, 
apărută în rezultatul adoptării Con-
venţiei privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea 
tarifelor vamale, din 1890, avea 
sarcina de a sistematiza, publica şi 
difuza informaţia privind tarifele 
vamale şi legislaţia vamală a dife-
ritelor state, prin publicarea ei în 
Buletinul vamal internaţional .

Însă, odată cu dezvoltarea ac-
tivităţii vamale, a devenit evident 
că pentru asigurarea unei coope-
rări internaţionale eficiente nu este 
de ajuns doar un schimb reciproc 
de informaţii. De aceea, în cadrul 
Comisiei Economice Europene a 
Naţiunilor Unite au fost elabora-
te documente pentru simplificarea 
formalităţilor vamale şi documen-
te care aveau un impact asupra co-
merţului internaţional, precum şi 
o serie de rezoluţii şi recomandări 
privind simplificarea controlului 
şi unificarea procedurilor vamale 
şi a documentelor utilizate în co-
merţul internaţional. Acest fapt a 
fost consolidat prin semnarea la 
Geneva, în anul 1925, a Conven-
ţiei internaţionale privind simpli-
ficarea procedurilor de vămuire, 
urmat de Acordul General pentru 
Tarife şi Comerţ (GATT), în 1947, 
şi apariţia în 1950 a unei organiza-
ţii universale internaţionale inter-
guvernamentale – Consiliul Co-
laborării Vamale [18.], misiunea 
căruia era consolidarea eficienţei 
activităţii administraţiilor vamale 
prin promovarea standardelor va-
male internaţionale [19].

Creşterea rapidă a comerţului 
mondial şi nomenclatorului tari-
far de mărfuri a dus la necesitatea 
îmbunătăţirii cadrului juridic în 
domeniul vamal, şi anume simpli-
ficarea şi armonizarea sistemelor 
vamale naţionale prin convergenţa 
lor la sistemele juridice internaţio-
nale din domeniul vamal, reduce-
rea formalităţilor şi a procedurilor 
vamale, precum şi coordonarea ac-
tivităţii autorităţilor vamale. Ast-
fel, aceste procese au transformat 
Consiliul Colaborării Vamale din-
tr-o organizaţie regională în una 
internaţională de talie mondială. 
La moment, este numită Organi-

zaţia Mondială a Vămilor (OMV) 
şi reuneşte peste 180 de adminis-
traţii vamale, care procesează mai 
mult de 90% din comerţul mondi-
al (din anul 1994).

În faţa OMV au fost stabilite 
obiective generale pentru organi-
zarea cooperării internaţionale în 
domeniul vamal, inclusiv pregăti-
rea proiectelor de acorduri vamale 
internaţionale şi recomandări cu 
privire la interpretarea şi aplicarea 
lor uniformă (care sînt actuale şi 
în prezent). 

Influenţa progresului ştiinţific şi 
tehnologic, precum şi dezvoltarea 
unor noi domenii ale relaţiilor eco-
nomice externe au dus la schim-
bări majore în structura comerţului 
mondial. Toate acestea necesită 
dezvoltarea unor reglementări in-
ternaţionale vamale unice, pro-
ceduri vamale standardizate şi o 
clasificare uniformă a mărfurilor, 
precum şi crearea unei organizaţii 
internaţionale speciale.

Problemele de cooperare inter-
naţională din domeniul vamal sînt 
soluţionate şi de alte organizaţii in-
ternaţionale, precum Comisia Eco-
nomică a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Europa (CEE-ONU) .

Pentru dezvoltarea cooperă-
rii vamale internaţionale a avut o 
importanţă deosebită şi formarea, 
în 1964, a unei agenţii specializa-
te a ONU, şi anume a Conferinţei 
Naţiunilor Unite pentru Comerţ 
şi Dezvoltare (UNCTAD), care a 
preluat organizarea cooperării în 
cadrul uniunilor economico-va-
male regionale prin reducerea ta-
xelor vamale.

De asemenea, în cadrul Consi-
liului Europei au fost adoptate un 
şir de acorduri şi convenţii cu pri-
vire la unificarea şi armonizarea 
legislaţiei vamale:
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– Convenţia din 5 iulie 1962 
privind colaborarea şi ajutorul re-
ciproc în probleme vamale [20];

– Acordul privind simplificarea 
şi armonizarea vămuirii, tîrguri şi 
expoziţii de mărfuri (în 1965); 

– Convenţia din 6 decembrie 
1961 privind carnetul ATA pentru 
admiterea temporară a mărfurilor, 
încheiată la Bruxelles la 6 decem-
brie 1961;

– Acordul cu privire la vămui-
rea vehiculelor importate şi expor-
tate temporar, din 1965;

– Acordul cu privire la unifica-
rea reglementărilor vamale în tra-
ficul de pasageri, din 1968 [21]; 

– Convenţia vamală privind 
transportul internaţional al măr-
furilor sub acoperirea carnetelor 
TIR, întocmită la Geneva, la 14 
noiembrie 1975 [22]. 

Un alt izvor juridic ce regle-
mentează cooperarea internaţio-
nală a statelor în domeniul vamal 
este Acordul General pentru Tarife 
şi Comerţ (GATT), care a devenit 
un generator al procesului de sim-
plificare şi armonizare a procedu-
rilor şi formalităţilor vamale în 
alte organizaţii internaţionale.

La iniţiativa GATT, CEE-ONU, 
UNCTAD şi a altor organizaţii in-
ternaţionale, au fost dezvoltate o 
serie de convenţii ce reglementează 
funcţionarea sistemelor vamale şi 
tarifare. Aceste dispoziţii racordate 
la dispoziţiile GATT au dis la crea-
rea unui sistem unitar de reguli, ce-
rinţe şi reglementări, în baza căruia 
operează întregul sistem al comer-
ţului internaţional şi sînt elaborate 
sistemele naţionale de reglementa-
re a comerţului exterior al majori-
tăţii ţărilor lumii [23].

De asemenea, şi OMV dez-
voltă în continuare promovarea 
instrumentelor juridice interna-

ţionale şi clarifică fezabilitatea 
aderării la convenţiile vamale. În 
acest sens putem menţiona că con-
vergenţa (apropierea) sistemelor 
juridice naţionale în domeniul va-
mal la standardele internaţionale 
ale activităţii vamale este deter-
minată de mai multe circumstan-
ţe. În primul rînd, există un şir de 
activităţi umane care poartă un 
caracter transfrontalier şi acestea 
nu sînt posibile fără o reglemen-
tare juridică internaţională, şi anu-
me reglementarea care depăşeşte 
competenţa statului. Acestea se 
referă, în special, la sfera activită-
ţii economice externe, şi anume la 
comerţul internaţional.

Referitor la relaţiile economice 
internaţionale, convergenţa regle-
mentării juridice vamale este ine-
vitabilă. Caracterul transfrontalier 
şi natura internaţională a activităţii 
economice externe impun, respec-
tiv, şi reglementări internaţionale, 
care au la bază norme comune sau 
unitare. De asemenea, caracterul 
transfrontalier al relaţiilor vamale 
impune o reglementare juridică a 
acestora la nivel global. În plus, 
relaţia dintre state privind con-
vergenţa reglementării juridice 
în domeniul relaţiilor vamale nu 
afectează suveranitatea lor în sfe-
ra economică, ci dimpotrivă – sînt 
instrumente de realizare a ei, în-
trucît problemele vamale care vi-
zează asigurarea politicii de stat în 
domeniul reglementării activităţii 
de comerţ exterior sînt de natură 
tehnică şi nu afectează politica ne-
tarifară şi tarifară a statului .

Aşadar, convergenţa sistemelor 
vamale ale statelor aflate în proce-
sul integrării europene poate fi rea-
lizată şi prin stabilirea unor norme 
juridice internaţionale ce vizează 
coordonarea cadrului juridic al 

sistemelor vamale ale acestora.
Concluzii. Necesitatea apari-

ţiei unei organizaţii internaţionale 
speciale, responsabile de elabora-
rea şi difuzarea reglementărilor va-
male juridice internaţionale, care 
vizează simplificarea şi armoniza-
rea procedurilor vamale, precum 
şi necesitatea de a stabili un cadru 
instituţional permanent al coo-
perării vamale internaţionale au 
dus la crearea unei organizaţii de 
scară globală – Organizaţia Mon-
dială a Vămilor (OMV). OMV, 
GATT, CEE-ONU, UNCTAD şi 
alte structuri internaţionale fiind 
un forum al dialogului şi schimbu-
lui de experienţă între autorităţile 
vamale, oferă membrilor lor un şir 
de convenţii şi recomandări refe-
ritoare la diverse aspecte ale acti-
vităţii vamale, precum şi asistenţă 
tehnică, sprijinind şi încurajînd 
eforturile administraţiilor vamale 
în ceea ce priveşte unificarea le-
gislaţiei vamale şi armonizarea ei 
la standardele europene.
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