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Ținând seama că acest articol se dorește a fi o 
analiză a contribuțiilor științifice în domeniul 

infracţiunilor vamale, suntem nevoiți să precizăm că, 
deşi în Republica Moldova, ba chiar şi în România, 
cercetările științifice efectuate pe marginea unei ata-
re teme au fost publicate într-un număr deloc redus, 
totuși polemici ştiinţifice referitoare la unele sau alte 
subiecte, legate de infracţiunile din sfera vamală, con-
tinuă să existe. Mai mult, pornind de la potenţialul 
aport pe care-l poate avea o cercetare ştiinţifică, pe de 
o parte, şi de la importanţa valorilor sociale protejate 
prin incriminarea faptelor pasibile de săvârşire în sfe-
ra vamală, pe de altă parte, la care se adaugă şi con-
ceperea de pe noi poziţii a unor aspecte, considerăm 
că există loc pentru o nouă abordare a infracțiunilor 
vamale, poate chiar mai complexă. Aceasta însă nu 
poate avea loc fără o trecere în revistă a unor idei, 
concepţii, opinii, viziuni desprinse din principalele 
materiale și lucrări ştiinţifice publicate în alte state.

 Vom iniţia investigaţia cu autoreferatul tezei de 
doctorat susţinute în anul 1998 de către M.A. Kociu-
bei [1]. Lucrarea este centrată pe analiza infracţiunilor 
vamale în conformitate cu legislaţia penală a Federa-
ţiei Ruse. Autorul defineşte infracţiunile vamale drept 
faptele (acţiunile sau inacţiunile) socialmente pericu-
loase săvârşite intenţionat, prevăzute şi interzise de le-

gea penală, ce atentează asupra ordinii şi condiţiilor de 
trecere peste frontiera vamală a mărfurilor, mijloacelor 
de transport, cu încasarea plăţilor vamale, efectuarea 
vămuirii şi controlului vamal. М.А. Kociubei clasifi-
că subiecţii speciali ai infracțiunilor de contrabandă în 
două categorii: a) persoanele care exercită funcţii de 
control la frontiera vamală (de stat); b) alte persoane 
cu funcţie de răspundere care folosesc situaţia lor de 
serviciu pentru trecerea mărfurilor peste frontiera va-
mală. Autorul arată că, pentru calificarea celor comise 
potrivit normelor ce sancţionează faptele de eschivare 
de la achitarea plăţilor vamale, nu contează tipul plăţii 
vamale de la achitarea căreia făptuitorul s-a eschivat. 
Se demonstrează că componenţele infracţiunilor de 
eschivare de la achitarea plăţilor vamale sunt materia-
le, urmarea prejudiciabilă exprimându-se în faptul că 
statul nu primeşte plata cuvenită.

 O altă lucrare semnificativă este autoreferatul tezei 
de doctorat susţinută în anul 1998 de către N.S. Ghil-
mutdinova [2]. Printre reperele de bază ale lucrării se 
numără: cercetarea evoluţiei răspunderii penale pen-
tru eschivarea de la achitarea plăţilor vamale; anali-
za comparată a reglementărilor penale din legislaţiile 
unor state străine; rolul plăţilor vamale în economia 
naţională; analiza criminologică şi juridico-penală 
a infracţiunilor de eschivare de la achitarea plăţilor 
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vamale; delimitarea infracțiunilor de eschivare de la 
achitarea plăţilor vamale de unele fapte penale şi con-
travenţionale conexe. Autorul defineşte eschivarea de 
la achitarea plăţilor vamale drept faptă socialmente 
periculoasă, intenţionată, prevăzută de legea penală şi 
pasibilă de pedeapsă, exprimată în neachitarea totală 
sau parţială în termenul stabilit a plăţilor vamale pre-
văzute de lege, precum şi restituirea ilegală a plăţilor 
vamale achitate anterior.

 Consemnabilă este lucrarea semnată de Iu.I. Su-
cikov în anul 2000 [3]. Materialul ştiinţific este axat 
pe identificarea particularităţilor juridico-penale ale 
infracţiunilor vamale în conformitate cu legislaţia pe-
nală a Federaţiei Ruse. Un rol aparte îi revine analizei 
juridico-penale a infracţiunilor de contrabandă şi de 
eschivare de la achitarea plăţilor vamale. Remarcabilă 
este aserțiunea autorului, potrivit căreia infracţiunilor 
vamale le corespunde un obiect juridic de subgrup, 
acesta constând în relațiile sociale referitoare la activi-
tatea economică externă. Punând la bază tipul entităţii 
materiale/imateriale trecute peste frontiera vamală, 
Iu.I.Sucikov clasifică obiectul material al contraban-
dei în două grupuri mari: a) mărfuri de consum și b) 
mărfuri care comportă un anumit specific, care sunt 
limitate sau interzise în circuitul civil. În ceea ce pri-
veşte latura subiectivă a infracțiunilor de contrabandă, 
autorul subliniază că respectivele infracţiuni se atri-
buie la categoria infracțiunilor, al căror motiv și scop 
al săvârşirii nu influențează la calificare.

 Nu putem trece cu vederea nici lucrarea ce aparține 
autorilor T.A. Dikanova și V.E. Osipov ieșită de sub 
tipar în anul 2000 [4]. În aceasta sunt abordate diverse 
aspecte utile studiului nostru, în special cele referi-
toare la analiza infracțiunilor de contrabandă, pre-
cum și la coraportul dintre infracțiunile vamale și alte 
infracțiuni economice, inclusiv spălarea banilor. Con-
semnabilă este poziția autorilor, potrivit căreia trece-
rea din neglijență a mărfurilor peste frontiera vamală 
eludându-se controlul vamal sau prin nedeclarare ori 
declarare neautentică nu poate forma componența de 
contrabandă.

 Următoarea lucrare supusă analizei aparţine auto-
rilor ruși о.Kruglova și а.Kotelnikov, publicată în 
anul 2001 [5]. Este o lucrare, în care sunt specificate 
liniile de demarcaţie între infracțiunile de contraban-
dă și cele de eschivare de la achitarea plăților vamale. 
Autorii reliefează că infracțiunile de contrabandă au 
multe asemănări cu cele de eschivare de la achitarea 
plăților vamale. Ei menţionează că infracțiunile de 
contrabandă pot fi săvârșite prin folosirea frauduloasă 
a documentelor vamale, prin nedeclarare și declarare 
neautentică, exact ca și cele de eschivare de la achita-

rea plăților vamale. În același timp, acestea se deose-
besc după obiectul juridic special și după latura obiec-
tivă a infracțiunii. Autorii precizează că infracțiunile 
de eschivare de la achitarea plăților vamale presupun 
refuzul de a achita, în termenul stabilit, plățile pre-
văzute de legislația vamală. Plățile vamale trebuie 
achitate până la depunerea declarației vamale sau con-
comitent, în timp ce infracțiunile de contrabandă pot 
fi comise doar la faza depunerii declarației vamale, 
motiv pentru care acțiunile de achitare a plăților va-
male și de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală 
nu coincid în timp, fapt ce exclude prezența concur-
sului ideal între infracțiunile de contrabandă și cele 
de eschivare de la achitarea plăților vamale. În opinia 
acestor autori, pe care o susținem, între infracțiunile 
reunite sub denumirea marginală de „contrabandă” și 
cele reunite sub denumirea marginală de „eschivare 
de la achitarea plăților vamale” poate exista doar con-
curs real.

 Remarcabilă este lucrarea semnată de V.D. Laricev 
și N.S. Ghilmutdinova în anul 2001 [6]. În cea mai 
mare parte, studiul vizează infracțiunile de eschivare 
de la achitarea plăților vamale. Este efectuată analiza 
juridico-penală și criminologică a infracțiunilor nomi-
nalizate. La fel, sunt înaintate unele propuneri de lege 
ferenda menite să ducă la îmbunătățirea cadrului le-
gislativ în materie. Autorii remarcă faptul că obiectul 
material al eschivării de la achitarea plăților vamale 
se caracterizează prin indici cantitativi (parametrii va-
lorici) și calitativi (tipurile plăților vamale). Se arată 
că dispoziția normei de incriminare este una de blan-
chetă, motiv pentru care, la aflarea conținutului aces-
teia, este necesară apelarea la alte acte normative de 
referință, printre care Codul vamal.

 Din anul 2001 datează și lucrarea semnată de 
autorul bielorus A.Z. Ignatiuc [7]. Este un studiu 
destinat: analizei juridico-penale a infracțiunilor de 
contrabandă; delimitării acestora de unele fapte co-
nexe, atât penale, cât și contravenționale; relevării as-
pectelor tactice privind investigarea infracțiunilor de 
contrabandă și a altor infracțiuni din sfera activității 
economice externe. Deși materialul cuprinde abordări 
doctrinare în conformitate cu legislația penală a Repu-
blicii Belarus, totuși, incontestabil, acesta poate servi 
în calitate de suport teoretic pentru prezentul demers 
științific, avându-se în vedere similitudinea existentă 
între legislația penală a Republicii Moldova și cea a 
Republicii Belarus în materia incriminărilor din sfe-
ra vamală. În viziunea autorului, obiectele materiale/
imateriale ale infracțiunilor de contrabandă pot fi di-
vizate în două categorii: a) obiecte aflate în circuitul 
civil; b) obiecte limitate sau interzise în circuitul civil. 
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Dânsul se pronunță asupra faptului că în lipsa intenției 
directe a persoanei ce trece bunuri peste frontiera va-
mală aceasta nu poate fi trasă la răspundere penală 
pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă.

 Următoarea lucrare la care ne vom referi este au-
toreferatul tezei de doctor în drept susţinută în 2002 
de către Z.M. Abdurahmanov [8]. Este un studiu 
destinat analizei juridico-penale şi criminologice 
a infracţiunilor de eschivare de la achitarea plăţilor 
vamale. Autorul arată că infracţiunile vamale se bu-
cură de un grad înalt de latenţă. În viziunea autoru-
lui, aplicarea normei ce sancţionează eschivarea de 
la achitarea plăţilor vamale este destul de deficitară, 
deoarece norma de incriminare este una de blanche-
tă, iar conţinutul actelor normative de referinţă se află 
într-o permanentă modificare. Ca şi alţi autori, Z.M. 
Abdurahmanov încearcă să identifice criterii clare de 
delimitare a infracțiunilor de contrabandă de cele de 
eschivare de la achitarea plăţilor vamale.

 O altă lucrare supusă investigaţiei este materialul 
ştiinţific elaborat de A.A. Vitviţki în anul 2003 [9]. 
Conţinutul lucrării este divizat în analiza juridico-pe-
nală şi în cea criminologică a infracţiunilor săvârşite 
în sfera activităţii economice externe în corespundere 
cu legislaţia penală a Federaţiei Ruse. Pentru studiul 
de faţă, prezintă interes caracterizarea juridico-pena-
lă a infracţiunilor vizate. De remarcat e profunzimea 
cercetării în planul obiectului material al infracţiunilor 
de contrabandă. Autorul remarcă, pe bună dreptate, că 
frontiera de stat nu coincide cu frontiera vamală. Dân-
sul punctează că momentul de consumare a infracţiu-
nilor de contrabandă se află în strictă dependenţă de 
faptul dacă bunurile sunt introduse sau scoase de pe 
teritoriul vamal. Privitor la infracţiunile de eschivare 
de la achitarea plăţilor vamale, se opinează că acestea 
sunt materiale considerându-se consumate din mo-
mentul expirării termenului stabilit pentru achitarea 
plăţilor vamale.

 În cele ce urmează, va fi supus analizei articolul 
științific elaborat în anul 2004 de către а.Vakulenko 
[10]. Studiul este axat pe identificarea particularităților 
juridico-penale ale infracțiunilor de contrabandă la 
nivel național și internațional. Totuși, accentul este 
pus, în cea mai mare parte, pe analiza de drept penal 
a infracțiunilor de contrabandă la nivel național, prin 
referire la reglementările din legea penală și din Co-
dul vamal. Se încearcă efectuarea delimitării dintre 
contrabanda penală și cea contravențională. Autorul 
distinge trei mari grupuri de obiecte ale contraban-
dei: 1) primul grup include mărfurile, bunurile care 
sunt libere în circuitul civil; 2) al doilea grup include 
obiectele limitate sau interzise în circuitul civil (de 

exemplu: armamentul, munițiile, substanțele narcoti-
ce, psihotrope etc.); 3) al treilea grup include persoa-
nele. Nu susținem poziția autorului în partea ce ține 
de atribuirea persoanelor la categoria entităților ce pot 
apărea în calitate de obiect al infracțiunilor de contra-
bandă.

 Prezintă interes monografia semnată de L.F. Roga-
tâh, apărută în anul 2005 [11]. Este o lucrare destina-
tă abordării aspectelor juridico-penale ale faptelor de 
contrabandă. Autorul ajunge la concluzia că obiectul 
material al contrabandei simple îl constituie orice bun 
mobil, valuta, energia electrică, termică sau de altă 
natură, mijloacele de transport. Referitor la entitățile 
materiale ce posedă calități speciale (substanțe narco-
tice, arme etc., cu excepția valorilor culturale), autorul 
arată că rolul social al acestora rezidă în faptul că sunt 
surse de pericol social sporit. Folosirea calităților uti-
le ale acestora în interesul societății se face doar sub 
supravegherea minuțioasă a statului. Tot în contextul 
entităților pasibile de trecere ilegală peste frontiera 
vamală, autorul polemizează asupra situației dacă în 
calitate de obiect material al contrabandei pot apărea 
obiectele proprietății intelectuale. În planul laturii 
obiective, dânsul consemnează că trecerea peste fron-
tiera vamală, ca semn al laturii obiective, include două 
elemente: acțiunea îndreptată spre trecerea bunurilor 
peste frontiera vamală și trecerea de facto a frontierei 
vamale. În același timp, loc al săvârșirii infracțiunilor 
de contrabandă se va considera locul săvârșirii ultimei 
acțiuni. Amănunțit sunt analizate metodele de comite-
re a infracțiunilor de contrabandă, precum și tipurile 
de documente vamale folosite la trecerea frauduloasă 
a frontierei vamale. 

 O altă lucrare meritorie, care va fi supusă ana-
lizei, este autoreferatul tezei de doctorat elabora-
tă de I.V. Rozuman în anul 2005 [12]. În lucrare 
sunt investigate, inter alia, elementele constitutive 
ale infracțiunilor de contrabandă. Potrivit autorului, 
infracțiunile de contrabandă se atribuie la categoria in-
fracţiunilor pluriobiectuale, deoarece concomitent aten-
tează asupra mai multor obiecte ale protecţiei penale. 
În context, în opinia autorului, cu care nu putem fi de 
acord, contrabanda cu arme, muniții și substanțe explo-
zive trebuie reamplasată în capitolul din Partea specială 
a Codului penal ce conține incriminările care atentea-
ză la securitatea publică, iar în capitolul ce cuprinde 
infracțiunile contra sănătății publice și conviețuirii 
sociale să fie reamplasată contrabanda cu substanțe 
narcotice, psihotrope și analoagele lor. O mare parte a 
studiului este orientată spre analiza comparativă a re-
glementărilor penale din legislaţiile unor state străine.

 În continuare vom supune abordării doctrinare ar-
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ticolul științific apărut de sub tipar în anul 2008, al 
cărui autor este A.Fokov [13]. În materialul științific 
supus analizei, autorul subliniază că trecerea peste 
frontiera vamală a mărfurilor și a altor bunuri pre-
supune săvârșirea unor acțiuni de import sau ex-
port pe teritoriul vamal al Federației Ruse prin orice 
metodă, inclusiv trecerea mărfurilor prin expedieri 
poștale internaționale, prin conducte și linii electri-
ce. În așa fel, arată autorul, momentul de consumare 
al infracțiunilor de contrabandă depinde de forma și 
metoda concretă de comitere (export, import, trecerea 
prin conducte și linii electrice, prin eludarea controlu-
lui vamal, prin folosirea frauduloasă a documentelor 
și a mijloacelor de identificare vamală, prin nedecla-
rare sau declarare neautentică). Foarte minuțios sunt 
definite metodele de trecere a mărfurilor peste fron-
tiera vamală. Explicațiile de rigoare sunt făcute prin 
prisma legislației în vigoare și a expunerilor făcute de 
Plenul Curții Supreme de Justiție a Federației Ruse 
referitoare la cauzele penale privind infracțiunile de 
contrabandă şi la cele de eschivare de la achitarea 
plăților vamale.

 De consemnat e și articolul științific elaborat de 
K.A. Pliasov în anul 2009 [14]. Este un material des-
tinat cercetării subiectului infracțiunilor de eschivare 
de la achitarea plăților vamale. În calitate de subiect 
activ al infracțiunilor autorul evidențiază: declarantul, 
brokerul vamal, proprietarul antrepozitului vamal, 
proprietarul magazinului duty-free. K.A. Pliasov nu 
susține poziția doctrinarilor care consideră necesară 
completarea articolului ce sancționează eschivarea de 
la achitarea plăților vamale cu următorul semn califi-
cativ suplimentar: „fapta săvârșită de o persoană cu 
funcție de răspundere, cu folosirea situației de servi-
ciu”. Potrivit acestuia, persoana cu funcție de răspun-
dere și, în special, colaboratorul vamal, netranspor-
tând mărfurile peste frontiera vamală, nu are obligația 
legală de achitare a plăților vamale.

 Merită atenție articolul științific elaborat în anul 
2011 de către autorul belarus V.V. Hiliuta dedicat 
uneia dintre cele mai controversate probleme teore-
tice și practice în domeniul infracțiunilor vamale, și 
anume: delimitarea infracțiunilor de contrabandă de 
cele de eschivare de la achitarea plăților vamale [15]. 
Autorul supune analizei diversele puncte de vedere 
întâlnite în literatura de specialitate referitoare la deli-
mitarea respectivelor infracțiuni, ca, în cele din urmă, 
să vină cu propria poziție. În opinia autorului, dificul-
tatea delimitării infracțiunilor în cauză este dictată de 
faptul că acestea fac parte din categoria infracțiunilor 
din sfera activității economice externe, ambele com-
portă diferențe nesemnificative în ceea ce privește 

obiectul juridic special, latura obiectivă și latura su-
biectivă și, nu în ultimul rând, în dispoziția normelor 
de incriminare legiuitorul nu a specificat cu exactitate 
particularitățile acțiunilor ilegale. Potrivit acestuia, 
dacă intenția făptuitorului este îndreptată spre tre-
cerea mărfurilor peste frontiera vamală în proporții 
mari prin metodele indicate în normele ce incriminea-
ză infracțiunile de contrabandă, cele comise trebuie 
calificate ca contrabandă. Dacă intenția făptuitorului 
constă în eschivarea de la achitarea plăților vamale în 
volum deplin sau într-un volum esențial mai mic, cele 
comise vor atesta prezența eschivării de la achitarea 
plăților vamale.

 Un alt material supus cercetării îl formează artico-
lul științific semnat de autorul kazah A.B. Magzumov 
ce datează din anul 2011 [16]. Efortul autorului este 
concentrat pe investigarea infracțiunii de contrabandă 
cu bunuri ce nu posedă calități speciale (infracțiune 
analogică celei prevăzute la alin.(1) art.248 CP RM), 
pe care acesta o numește contrabandă economică. 
Sunt analizate elementele acestei infracțiuni în cores-
pundere cu conținutul normelor din Codul vamal al 
Kazahstanului. Se arată că obiectul juridic special al 
contrabandei economice îl constituie inviolabilitatea 
frontierei vamale. În planul momentului de consu-
mare, autorul punctează că contrabanda se consideră 
consumată din momentul trecerii de facto a frontierei 
vamale.

 Următoarea lucrare asupra căreia ne vom opri 
este monografia semnată în anul 2011 de către au-
torii ucraineni A.A. Muzika, A.V. Savcenko,                                
O.V. Proțiuk, V.V. Silenko, O.P. Goroh [17]. Este un 
material științific în care sunt nuanțate particularitățile 
infracțiunilor de contrabandă în calitate de infracțiuni 
naționale și cu caracter internațional. Principalele seg-
mente din cadrul lucrării ce au fost supuse cercetării 
vizează: studiul comparat în materia infracțiunilor de 
contrabandă; analiza juridico-penală a elementelor 
constitutive și a celor circumstanțiale agravante ale 
infracțiunilor de contrabandă; relevarea unor aspec-
te referitoare la aplicarea pedepsei pentru săvârșirea 
contrabandei; identificarea specificului răspunderii 
penale pentru contrabanda cu substanțe narcotice, 
psihotrope și precursorii acestora. Se demonstrează că 
ființele umane nu pot constitui obiect material al con-
trabandei. Totodată, se arată că trecerea ilegală peste 
frontiera vamală a ființelor umane trebuie încadrată 
potrivit art. 149 din Codul penal al Ucrainei – traficul 
de ființe umane. 

 În cadrul investigaţiei efectuate trebuie luat în 
calcul şi articolul ştiinţific elaborat de autorii ruşi             
L.A. Prohorov şi A.V. Skaciko în anul 2013 [18]. 
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Este un studiu axat pe analiza comparativă a regle-
mentărilor penale din legislaţiile unor state străine, 
printre care: Germania, Olanda, Elveţia, San-Marino, 
Suedia, Polonia, Turcia, Republica Populară Chineză, 
Japonia, Ucraina, Republica Belarus, Azerbaidjan etc. 
Autorii punctează faptul că unele legislaţii sunt sufi-
cient de liberale în privinţa sancţionării contrabandei 
(este cazul legislaţiilor statelor membre ale Uniunii 
Europene), în timp ce altele vin să stabilească un re-
gim sancţionator mai aspru (aici pot fi atribuite legis-
laţiile penale ale statelor asiatice (Republica Populară 
Chineză, Japonia, Turcia etc.). O parte din studiu este 
axată pe etalarea modelelor tehnico-legislative de re-
flectare a infracțiunilor de contrabandă în cadrul nor-
melor de incriminare.

 În fine, vom încheia prezentul compartiment cu 
analiza opiniilor doctrinare din cadrul articolului 
științific semnat de M.S. Markovski ce datează din 
anul 2015 [19]. Este unul din puținele articole dedi-
cate cercetării contrabandei cu semne bănești în nu-
merar și/sau cu instrumente de plată. Autorul încearcă 
efectuarea unei incursiuni în problematica identifică-
rii contrabandei cu astfel de entități materiale. Dânsul 
arată că dificultatea practică la stabilirea contrabandei 
cu numerar și instrumente de plată este dictată de fap-
tul că colaboratorii vamali nu posedă cunoștințe pro-
fesionale speciale referitor la instrumentele de plată, 
tipurile și semnele exterioare ale acestora. 
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