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Normele juridice având un caracter abstract se 
realizează prin intermediul raporturilor juridice, 

raportul jurdic fiind definit ca un raport social, concret 
istoric, volițional, reglementat de norma juridică în ca-
drul căruia participanții se manifestă ca titulari de drep-
turi și obligații prin exercitarea cărora se realizează fina-
litatea normelor juridice [1].

Gheorghe Avornic prin „raport juridic” înțelege ori-
ce relație socială care cade sub influența normei juri-
dice sau care este reglementată de ea, unii participanți 
la acesată relație având drepturi subiective, alții purtând 
obligații juridice, acestea fiind puse în acțiune și asigu-
rate, în caz de necesitate, prin forța coercitivă a statu-  
lui [2]. Prin urmare, raportul juridic este o relație socială 
reglementată prin intermediul normelor juridice; atât 
timp cât o relație socială nu e reglementată de norme 
juridice, ea nu poate fi o relație juridică [3]. 

Raporturile juridice de drept vamal se nasc pe baza 
normelor juridice de drept vamal, aceste raporturi se 
numesc juridice de drept vamal, deoarece sunt create și 
derivă din acțiunea dreptului vamal. Norma juridică este 
o categorie abstractă, iar raportul juridic de drept vamal 
este o realitate concretă. Fără norma juridică de drept 
vamal, nu putem vorbi despre raport juridic de drept va-
mal; astfel, un raport juridic vamal nu poate să apară în 
afara normei juridice de drept vamal. Faptele juridice, 
ca izvoare ale raportului juridic de drept vamal, repre-
zintă acele împrejurări, care, potrivit legii, dau naștere, 
modifică sau sting raporturi juridice, provocând prin 
aceasta anumite consecințe juridice. Faptele juridice 
pot îmbrăca forma evenimentelor sau acțiunilor umane. 
Evenimentele sunt împrejurări ce au loc independent de 
voința oamenilor, iar acțiunile umane reprezintă mani-
festări de voință ale oamenilor cu caracter licit sau ilicit 
și pot fi constitutive, modificatoare, extinctive sau im-
peditive [4].

Raporturile de drept vamal se deosebesc cu mult de 
numeroasele categorii de raporturi juridice, cum ar fi: 

relațiile de muncă, relațiile de familie, relațiile politice, 
de organizare de stat etc. Anume de la această varietate 
a obiectului relațiilor sociale pe care le reglementează 
dreptul pornește însăși clasificarea lui în diferite ramuri, 
cum ar fi, de exemplu: vamal, penal, civil etc. 

În raporturile juridice se întrunesc nevoile cerute 
de dezvoltarea obiectivă a vieții concretizate în diverse 
relații sociale. Premisele raportului juridic le constituie 
anumiți factori, cum ar fi: norma juridică, subiecţii ra-
portului juridic și faptele juridice.

În opinia lui Aurel Moldovan, raporturi juridice de 
drept vamal sunt acele raporturi cu structură specifică, 
care apar în cursul realizării actului vamal în sine, na-
tura raportului de drept vamal fiind patrimonială [5]. 
Dacă vorbim despre particularitățile raportului juridic 
de drept vamal, e cazul să menționăm următoarele:

relațiile juridice de drept vamal reprezintă – 
relațiile sociale care sunt reglementate de normele drep-
tului vamal;

raportul juridic de drept vamal este un raport cu – 
caracter social, deoarece se manifestă prin faptul că el 
se stabilește întotdeauna între autoritățile vamale – ca 
reprezentanți ai statului, pe de o parte, iar pe de altă par-
te, ca persoane fizice sau juridice, importatori, exporta-
tori sau reprezentanți ai acestora [6];

raportul juridic de drept vamal este un raport – 
volițional, care semnifică voința subiecților  raportului 
juridic de drept vamal;

raportul juridic de drept vamal este un raport is-– 
toric, deoarece a apărut și a evoluat de-a  lungul anilor, 
suferind, ca și normă de drept vamal, intervenții în le-
gătură cu modificările ce au avut loc în societate pe par-
curs. Așa, de exemplu; în dreptul privat roman sclavul 
era considerat un bun [7];

una dintre caracteristicile raportului juridic de – 
drept vamal îl constituie faptul că acestea sunt indivi-
dualizate, deoarece în el sunt implicați subiecți concreți, 
purtători ai dreptului și obligațiilor;
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relațiile juridice de drept vamal apar în legătură – 
cu trecerea mărfurilor peste frontiera vamală a mărfuri-
lor și mijloacelor de transport [8];

raportul juridic de drept vamal este un raport va-– 
loric care urmărește obținerea de venituri fiscale și de 
taxe vamale.

O particularitate distinctă a raportului juridic de drept 
vamal o consituie faptul că acesta este un raport juridic 
de putere prin instituirea statului – reprezentat prin orga-
nul vamal abilitat să acționeze în numele lui pentru apli-
carea legislației vamale – în poziția de beneficiar unic 
al executării obligației patrimoniale din acest raport, el 
având în sfera reglementărilor vamale și o funcție de 
garant și apărător al respectării conduitei impuse [9].

În opinia lui A.Moldovan, structura raportului juri-
dic bugetar, cu subiecţii, conținutul și obiectul lui, poate 
constitui un punct de plecare în practica socială, ceea ce 
generează raporturi juridice de drept vamal.

Specificul conținutului raportului juridic de drept 
vamal rezidă în faptul că este format din ansamblul de 
drepturi și obligațiuni specificate în Codul vamal şi în 
legislaţia vamală, de care subiecții participanți trebuie 
să ţină cont la înfăptuirea actului vamal. 

În legătură cu obiectul raportului juridic de drept 
vamal, acesta privește stabilirea legalității operației va-
male și finalizarea acesteia prin încasarea de către stat a 
drepturilor ce i se cuvin și prin satisfacerea cerințelor, 
solicitărilor importatorului, exportatorului sau ale per-
soanei fizice expuse în declarația adresată organelor 
specializate în domeniul vamal [10]. În dreptul vamal, 
obiectul raportului juridic îl constituie bunurile mate-
riale și acțiunile juridice pe care titularul dreptului su-
biectiv le îndeplinește, precum lucrurile și alte bunuri 
materiale care sunt scoase din țară sau aduse în țară.

O particularitate a raporturilor dreptului vamal o con-
stituie şi conținutul. În acest context, este  de menționat 
că: conținutul raportului juridic în dreptul vamal îl con-
stituie obligațiunile și drepturile subiecților ce participă 
la raportul juridic în drept vamal. Atribuţiile de bază ale 
organului vamal sunt stabilite în art.11 din Codul vamal 
al Republicii Moldova. Acestea  pot fi grupate în urmă-
toarele categorii:

elaborarea politicii vamale a statului;– 
elaborarea măsurilor de politică economică refe-– 

ritor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală;
asigurarea securităţii economice a statului;– 
lupta împotriva contrabandei  și a încălcării re-– 

glementărilor vamale şi legislaţiei vamale;
contribuirea la prevenirea și combaterea spălării – 

banilor;
contribuirea la combaterea terorismului – 

internațional;
contribuirea la realizarea măsurilor de apărarea – 

securității statului;
efectuarea cercetărilor științifice, oferirea – 

consultațiilor în domeniu;
exercitarea controlului vamal.– 

Răspunderea organelor vamale este stabilită în 
art.307 din Codul vamal al Republicii Moldova.

În același timp, organele vamale au și anumite 
obligațiuni, cea mai principală fiind de a respecta întoc-
mai legislația vamală, prevederile Constituției Republi-
cii Moldova, ale Codului vamal, ale Legii privind Servi-
ciul Vamal, ordinele, decretele Președintelui Republicii 
Moldova ș.a.

În exercitarea funcției de serviciu, autoritățile vama-

le trebuie să respecte prevederile legale, să aibă o ati-
tudine adecvată, decentă, morală, obligația de a purta 
o răspundere în fața legii.

O trăsătură a raportului juridic de drept vamal o 
constituie faptul că acesta nu se termină întotdeau-
na la acordarea liberului de vamă, adică la încheierea 
operațiunii, existând situații intermediare în care unele 
drepturi și obligații ale organelor vamale ori ale impor-
tatorilor sau exportatorilor se extind dincolo de înfăptu-
irea actului vamal, cum ar fi regimul de antidepozitare, 
de tranzitare sau dreptul organelor vamale de a controla 
la agenții economici operațiunile vamale într-o perioadă 
de 5 (cinci) ani [11].

O altă particularitate a raportului juridic de drept va-
mal constă în faptul că autoritățile vamale, ca reprezen-
tante ale statului, acționează și în scopul de a preîntâm-
pina și descoperi fraudele comerciale de natură vamală, 
precum și infracțiunile de drept vamal. De menționat că 
raportul juridic de drept vamal prezintă unele elemente 
specifice în privința taxelor. Un alt element specific al 
raportului juridic de drept vamal se referă la existența 
unor concepte și termeni specifici utilizați anume în 
această sferă a dreptului vamal, cum ar fi: teritoriul va-
mal, politica vamală, regimul vamal, zona de comerț 
liber, uniunea vamală.

De asemenea, o particularitate a raportului juridic de 
drept vamal o constituie subiecții care sunt antrenați în 
procesul vamal.

Astfel, raporturile juridice de drept vamal reprezintă 
relaţiile sociale care sunt reglementate de normele drep-
tului vamal şi apar în legătură cu trecerea peste frontiera 
vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Subiecţi 
ai raporturilor juridice de drept vamal nu sunt altcineva 
decât participanţii concreţi la relaţiile economice exter-
ne. De cele mai multe ori, aceştia sunt, pe de o parte, 
administraţiile vamale: pe de altă parte, persoanele fizi-
ce şi persoanele juridice care trec peste frontiera vamală 
mărfuri şi mijloace de transport. În cazul dat, partici-
panţi la aceste raporturi sunt două sau mai multe per-
soane. Astfel, un element esenţial al raporturilor sociale 
reglementate de normele dreptului vamal îl constituie 
subiecţii acestora.

Aşadar,  raportul juridic vamal are la bază următoa-
rele caracteristici:

este un raport social;1) 
reprezintă voinţa statului de a reglementa o rela-2) 

ţie concretă din sfera activităţii vamale;
are caracter de impunere, prin care se urmăreş-3) 

te:
încasarea plăţilor;a) 
protecţia economiei naţionale faţă de importurile b) 

de mărfuri din străinătate;
protecţia consumatorului local;c) 
asigurarea ordinii de trecere a frontierei de stat;d) 
subiect obligatoriu al raportului juridic vamal 4) 

apare întotdeauna sistemul de organe vamale ca organe 
de drept.

Dacă e să ne referim la normele ce ţin, de exemplu, 
de vămuire, de declarare, observăm că mărfurile şi mij-
loacele de transport, mijloacele băneşti, obiectele de uz 
personal, bagajele însoţite şi neînsoţite, deplasate peste 
frontiera vamală de către persoanele fizice, persoanele 
juridice, reprezentanţii diplomaţiilor şi consulatelor, 
membrii delegaţiilor oficiale, ai organizaţiilor internaţi-
oanle  în mod obligatoriu se declară organului vamal.

În activitatea vamală sunt implicate și recunoscute 
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ca atare o serie de persoane fizice și juridice (agenți eco-
nomici), după cum urmează:

Persoanele fizice care trec frontiera în diferite 1. 
scopuri: de serviciu; comerciale; turistice; pentru a face 
studii; la lucru; în vizită particulară; se află în tranzit; 
în scopuri  personale. Codul vamal al Republicii Mol-
dova stabilește la art.1 definiţiile noţiunilor principale ce 
vizează activitatea vamală şi subiecții dreptului vamal: 
definiţiile noțiunilor de persoană, de autoritate vamală, 
operator economic, declarant și reprezentant vamal.

Un alt specific ar fi și persoanele care la trecerea 
frontierei vamale dețin statut de persoană cu funcție de 
demnitate publică, precum și persoanele care dețin înal-
ta funcție de răspundere (Președintele ţării, Președintele 
Parlamentului, persoanele cu statut diplomatic).

Vorbind despre persoane fizice, menționăm că, 
în acest caz, în categoria lor se includ și persoane cu 
funcție de demnitate publică, care trec frontiera în scop 
de serviciu diplomatic.

 Persoanele juridice (agenții economici) care trec 2. 
frontiera sunt de diferite categorii:

persoanele juridice – agenţi economici partici-1) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
importă mărfurile pe teritoriul vamal al statului pentru 
comercializarea lor;

persoanele juridice – agenţi economici partici-2) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
exportă mărfurile produse pe teritoriul statului naţional 
pentru a fi comercializate în afara teritoriului vamal al 
statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-3) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
sunt proprietarii mărfurilor la trecerea acestora peste 
frontiera vamală a statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-4) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
sunt posesorii mărfurilor la trecerea acestora peste fron-
tiera vamală a statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-5) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
sunt reprezentanţi ai mărfii la trecerea acesteia peste 
frontiera vamală a statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-6) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care  
efectuează transportarea/trecerea mărfurilor, încărcătu-
rilor, obiectelor peste frontiera vamală externă şi internă 
a statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-7) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
efectuează transportarea mărfurilor, încărcăturilor aflate 
în tranzitul clasic internaţional prin teritoriul vamal na-
ţional al statului;

persoanele juridice rezidenţi ai statului naţio-8) 
nal – agenţi economci participanţi la activitatea eco-
nomică externă a statului, care se ocupă de prestarea 
serviciilor legale, ce reies din statele de funcţii, în afara 
teritoriului vamal al statului;

persoanele juridice străine – agenţi economici 9) 
participanţi la activitatea economică externă a statului, 
aflate temporar pe teritoriul statului întru prestarea de 
servicii ce reies din statutul ei juridic de specializare şi 
prestare de servicii [7].

Persoane ca subiecţi în dreptul vamal al Republcii 
Moldova se consideră persoanele stabilite în Republica 
Moldova – întreprinderile, instituțiile, organizațiile care 

se află pe teritoriul Republicii Moldova, create conform 
legislației, persoanele juridice și persoanele fizice care 
desfășoară activitatea de întreprinzător în conformitate 
cu legislația și care sunt înregistrate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, cetățenii Republicii Moldova domiciliați 
pe teritoriul ei.

Persoana străină – persoană care nu face parte din 
categoria persoanelor indicate supra. 

Persoană care trece mărfuri peste frontiera vama-
lă – proprietarul mărfurilor, deținătorul de mărfuri.

Colaborator vamal – persoana căreia i se acordă, per-
manent sau provizoriu, în virtutea legii, anumite drep-
turi și obligații în vederea exercitării atribuțiilor orga-
nului vamal sau acțiunilor administrative de dispoziție, 
organizatorice și economice.

Ofițer de urmărire penală din Serviciul Vamal – co-
laborator vamal abilitat cu dreptul de a efectua urmărire 
penală în cazul infracțiunilor care țin de competența or-
ganului vamal.

Transportator – persoana care trece de facto mărfu-
rile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de 
folosirea mijlocului de transport.

Titular al operațiunii – persoana în numele căreia 
s-a făcut declarația vamală (declarantului) [12].

Persoanele juridice de drept privat se pot constitui ca 
subiecți ai dreptului vamal doar în formele prevăzute 
de lege: societăți comerciale, cooperative, organizații 
necomerciale, întreprinderi de stat și municipale.

La rândul lor, acestea se divizează în persoane juri-
dice cu scop lucrativ și persoane juridice cu scop nelu-
crativ. Din categoria persoanelor juridice cu scop lucra-
tiv fac parte: societăţile în nume colectiv, societăţile în 
comandită, societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.), 
societatea pe acțiuni (S.A.), cooperativa de producție, 
cooperativele de întreprinzători, întreprinderi de stat, 
întreprinderile municipale.

Persoanele juridice cu scop nelucrativ, numite și ne-
comerciale, sunt următoarele:

organizațiile obștești de apărare a drepturilor – 
omului, de femei, de veterani, de invalizi, de tineret, 
societățile științifice, ecologiste, cultural-educative, 
sportive;

partidele și alte organizații social-politice, con-– 
stituite conform Legii privind partidele politice și alte 
organizații social-politice;

sindicatele;– 
fundațiile;– 
cooperativele de consum.– 

referinţe:
1. Certechi I., Craiovan I. Introducerea generală a dreptului. Ed. a 

XI-a. București, 1998, p.98.
2. Avornic Gh.Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier Juridic, 

2000, p.357.
3. Negru B., Negru A. Teoria generală a dreptului și statului. 

Chișinău, 2006, p. 444.
4. Moldovan A. Curs universitar de Drept vamal. Bucureşti:                     

C.H. Beck, 2006, p.5.
5. Ibidem, p.6.
6. Ibidem.
7. Negru B., Negru A. Op.cit., p.446.
8. Erhan Ia., Cârnaț T. Drept vamal comunitar. Chişinău: CEP USM, 

2011, p.82.
9. Moldovan A. Op.cit., p.6.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. Art.1 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV. Adoptat 

de Parlamentul Republicii Moldova la data de 20.07.2000. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162/1201.


