
36 MARTIE 2018

CZU 342.9:339.543

DELIMITAREA CONTRAVENŢIILOR VAMALE PREVĂZUTE LA ART. 287 
COD CONTRAVENŢIONAL AL RM DE CELE STABILITE LA ART. 231 COD 

VAMAL AL RM

Sergiu BODLEV, 
lector universitar în cadrul Universitații de Stat   ”B.P.Hajdeu” din Cahul

REZUMAT
Obiectul prezentei cercetări îl formează contravenţia vamală ce înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvârşită 

prin acţiuni sau inacţiuni care atrag răspunderi stabilite în Codul contravenţional și vamal al Republicii Moldova. Contra-
venţia vamală atrage răspundere administrativă sau materială în conformitate cu prevederile Codului contravenţional și 
vamal al Republicii Moldova. Contravențiile din domeniul vamal sunt reflectate la art. 287 Cod contravenţional al RM (cu 
răspundere contravenţională) și la art. 231 Cod Vamal al RM (cu răspundere materială).
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SUMMARY
The object of the present investigation is the customs offense, which means the violation of the customs laws committed 

through actions or inaction that attract liabilities established in the Moldovian Contraventional and Customs Codes. The 
customs offense implies administrative or material liability in accordance with the provisions of the Moldovian Contraven-
tional and Customs Codes. Customs offenses are reflected in Art. 287 Contraventional Code of the Republic of Moldova 
(with contravention) and 231 Customs Code of the Republic of Moldova (with material liability).

Keywords: Contravention; customs offense; contraventional liability; material liability; infringement proceedings and 
so on.

Introducere. În măsura în care 
omul trăieşte în societate, com-

portamentul său este supus evaluării şi 
reacţiei din partea acesteia. Aprecierea 
comportamentului său constă în com-
pararea lui cu modelul de conduită sta-
bilit de diferite categorii de norme soci-
ale, morale, politice, juridice etc. Res-
pectarea acestor cerințe de supunere în 
fața legii impune stabilirea unor reguli 
de conduită într-un cadru legal, bine de-
terminat, care configurează conținutul 
diferitelor ramuri de drept. În cadrul 
acestui sistem ce guvernează societatea 
un rol important îl au normele juridi-
ce inclusiv cele contravenționale care 
impun membrilor societații un anumit 
comportament în raporturile pe care 
aceștia le stabilesc cu semenii sau cu 
organismele sociale și a căror încălca-
re atrage după sine o anumită formă de 
răspundere juridică: contravențională 
vamală.[5, pag. 96-99] 

Scopul studiului constă în analiza şi 

cercetarea multiaspectuală a instituţiei 
răspunderii administrative în domeniul 
vamal. Se impune cercetarea contraven-
ţiilor vamale cu răspundere materială și 
a celor cu răspundere contravențională 
precum şi a conţinutului acestora. Sco-
pul secundar al cercetării constă în am-
pla elucidare a tuturor elementelor car-
cateristice contravențiilor din domeniul 
vamal reflectate la art. 287 Cod contra-
venţional al RM și a celor de la art. 231 
Cod Vamal al RM.

Actualitatea temei. Răspunderea 
contravenţională este o formă specifică 
a răspunderii juridice, iar nerespectarea 
normelor dreptului contravenţional are 
consecinţe negative atât pentru cetăţeni, 
în particular, cât şi pentru societate, în 
general. Din aceste considerente, la 
momentul actual, în teoria şi practica 
de drept, problema răspunderii admi-
nistrative în domeniul Dreptului vamal, 
este percepută ca fiind una actuală şi cu 
concordanţe maxime de dificultate.

Metode aplicate şi materiale uti-
lizate. Metodele aplicate în acest stu-
diu sunt: analiza, sinteza, comparaţia, 
investigaţia ştiinţifică. Materialele fo-
losite au fost preluate din: legislaţia în 
vigoare a Republicii Moldova; literatu-
ra de specialitate atât națională cât şi de 
peste hotarele țării.

Rezultate obţinute şi discuţii. Ori-
ce formă a răspunderii juridice, inclusiv 
cea contravențională vamală, decurge 
în mod obiectiv din săvârșirea unei fap-
te ilicite care naște dreptul statului de 
a aplica sancțiunea prevăzută de norma 
juridică încălcată și obligația făptui-
torului de a suporta consecința faptei 
comise în conformitate cu Codul vamal 
al RM sau cel Contravențional al RM 
în dependență de încadrarea juridică a 
faptei comise. [6, pag. 4]

Cercetare. Pentru a delimita 
contravențiile vamale în dependență 
de forma de răspundere fie ea mate-
rială sau contravențională, ne pro-



37MARTIE 2018

punem a cerceta inițial noțiunea de 
contravenție, și în acest sens, Codul 
contravențional al RM la art. 10 stipu-
lează că constituie contravenţie fapta 
– acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu 
un grad de pericol social mai redus 
decît infracţiunea, săvârşită cu vino-
văţie, care atentează la valorile soci-
ale ocrotite de lege, este prevăzută de 
Codul contravențional şi este pasibilă 
de sancţiune contravenţională. [1, art. 
10]

Literatura de specialitate națională, 
vine cu mai multe opinii în materia 
noțiunii de contravenție, printre cerce-
tătorii care în lucrările de specialitate 
au recurs la definirea contravenției pu-
tem numi autorul Sergiu Furdui, care 
specifică că prin contravenţie urmează 
a se înţelege „fapta juridică generatoa-
re de răspundere contravenţională” [4, 
pag. 85]. Un alt cercetător, M. Cozlov, 
definește contravenţia ca acea faptă în-
dreptată la lezarea ordinii de stat şi celei 
obşteşti, la proprietate, la drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor, fiind prezentată 
prin intermediul vinovăţiei ce se mani-
festă (intenţionat sau din imprudenţă) 
prin acţiune sau inacţiune, pentru care 
legislaţia prevede răspundere adminis-
trativă [10, pag. 314].

Autorii români în literatura juridică 
identifică contravenţia ca fiind o fapta 
ilicită, adică o faptă contrară norme-
lor juridice ce reglementează condui-
ta omului. Stabilind sau interzicând o 
anumită conduită, normele juridice de 
drept administrativ urmăresc realizarea 
sau apărarea unor interese personale 
sau generale ale societăţii. Toţi membrii 
societăţii sunt obligaţi să se conforme-
ze normelor respective, orice acţiune 
contrară lor fiind trasă la răspundere 
în funcţie de gravitatea faptei săvârşite 
[11].

Dicționarul juridic român 
definește contravenția ca fapta săvârșită 
cu vinovăție, care prezintă un pericol 
social mai redus decât infracțiunea și 
este prevăzută și sancționată ca atare 
prin legi, decrete sau prin acte normati-
ve ale organelor arătate în lege [12].

Ca urmare a cercetării noțiunilor 
de contravenție, ne propunem a studia 
și definiția contravenţiei vamale care 
după art. 228 a Codului Vamal al RM 
înseamnă încălcarea reglementărilor 
vamale săvârşită prin acţiuni sau inac-
ţiune care atrag răspunderi stabilite în 
Codul contravenţional al Republicii 

Moldova şi în Codul Vamal al Republi-
cii Moldova [2, art. 228]. 

Astfel, în vederea stabilirii formei 
răspunderii contravenționale în dome-
niul vamal avem a opina că răspun-
derea contravențională constă în apli-
carea de către organul împuternicit a 
sancțiunii față de persoana ce a săvîrșit 
o contravenție. Dacă e să examinăm răs-
punderea contravențională din punctul 
de vedere al cercetătorilor naționali pu-
tem cita opinia cercetătorilor Guțuleac 
V. și Harbuz A., care menționează că 
răspunderea contravențională este o 
modalitate a răspunderii juridice, le-
giferată odată cu aplicarea Codului 
contravențional al Republicii Moldova 
din 31 mai 2009. Astfel, răspunderea 
contravențională este bine determinată 
cu trăsăturile sale care o divizează de 
alte forme răspunderii juridice. Unicul 
temei juridic de aplicare a răspunderii 
contravenționale este contravenția co-
misă cu vinovăție [6, pag. 8]. 

Deci, putem afirma că răspunderea 
contravenţională este o formă juridi-
că de pedepsire a persoanelor care au 
săvârşit o fapă, acțiune sau inacțiune 
numită contravenţie, şi  sunt obligaţi 
să suporte sancţiunea contravenţională 
stabilită de organe competente. 

Ca urmare a identificării noțiunii 
și a elementelor contravenției, a răs-
punderii contravenționale, vrem să tre-
cem la analiza nemijlocită a delimitării 
contravenției care poate atrage răspun-
dere contravențională sau materială în 
conformitate cu prevederile Codului 
contravenţional și vamal al Republicii 
Moldova. Astfel, în vederea delimită-
rii Contravențiilor din domeniul vamal 
este de specificat că acestea sunt reflec-
tate la art. 287 Cod contravenţional al 
RM (cu răspundere contravenţională) și 
la 231 Cod Vamal al RM (cu răspunde-
re materială).

Ca urmare a celor menționate supra, 
avem a menționa că sunt considerate 
încălcare a reglementărilor vamale pa-
sibilă de răspundere materială urmă-
toarele contravenţii vamale:

1) trecerea peste frontiera vamală a 
mărfurilor cu eludarea controlului va-
mal sau tăinuindu-le;

2) trecerea de mărfuri peste frontie-
ra vamală cu documente falsificate, ne-
valabile sau dobîndite pe căi ilegale;

3) nedeclararea, în termenele stabi-
lite, a mărfurilor la import;

4) transportul, depozitarea, procu-

rarea mărfurilor introduse pe teritoriul 
vamal cu eludarea controlului vamal ori 
tăinuite de el, ori cu utilizarea de docu-
mente sau mijloace de identificare fal-
se, nedeclarate sau declarate neauten-
tic, precum şi transportul, depozitarea, 
procurarea mărfurilor pentru care  sunt 
prevăzute facilităţi la plata drepturilor 
de import sau de export, la utilizarea 
sau înstrăinarea lor în alte scopuri de-
cât cele pentru care au fost acordate 
facilităţile şi fără autorizaţia organului 
vamal;

5) nerespectarea de către titularul 
regimului vamal suspensiv a termene-
lor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite 
pentru derularea şi încheierea acestui 
regim;

6) depunerea declaraţiei vamale sau 
a documentelor însoţitoare ce conţin 
date eronate despre regimul vamal, va-
loarea facturată, valoarea în vamă, tipul, 
codul, cantitatea sau originea mărfurilor 
transportate, dacă acest fapt conduce la 
exonerarea totală sau parţială de drep-
turi de import.

61) depunerea declarației vamale sau 
a documentelor însoțitoare ce conțin 
date eronate/incomplete cu privire la 
obiectele de proprietate intelectuală;

7) prezentarea către organul vamal 
a documentelor care conţin date neau-
tentice despre recunoaşterea dreptului 
la restituirea drepturilor de import sau 
de export încasate, primirea unor sume 
şi compensaţii, nerestituirea sau restitu-
irea lor parţială nemotivată, în lipsa ele-
mentelor constitutive ale infracţiunii;

8) neachitarea drepturilor de import 
sau de export în termenele stabilite, în 
lipsa elementelor constitutive ale in-
fracţiunii;

9) punerea în circulaţie a mărfurilor 
fără permisiunea organului vamal, pier-
derea mărfurilor şi mijloacelor de trans-
port aflate sub supraveghere vamală sau 
netransportarea lor la locul indicat de 
organul vamal;

10) pierderea sau nepredarea către 
organul vamal a documentelor la măr-
furile aflate sub supraveghere vamală;

11) neîndeplinirea obligaţiei de a 
declara organului vamal modificarea 
destinaţiei mărfurilor faţă de scopul de-
clarat la plasarea mărfurilor sub o anu-
mită destinaţie vamală;

12) nerespectarea cerinţelor şi con-
diţiilor de distrugere a mărfurilor şi/sau 
a deşeurilor;

13) efectuarea de operaţiuni cu 
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mărfurile, transformarea, utilizarea lor 
şi dispunerea de ele cu încălcarea regi-
mului vamal în care au fost plasate, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de Codul 
Vamal al RM;

14) nerespectarea măsurilor de 
politică economică şi altor restricţii 
prevăzute la trecerea mărfurilor peste 
frontiera vamală, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de prezentul cod, în lipsa ele-
mentelor constitutive ale infracţiunii;

15) trecerea peste frontiera vama-
lă de mărfuri destinate comerţului sau 
producţiei sub categoria de mărfuri 
nedestinate comerţului sau producţiei, 
în lipsa elementelor constitutive ale in-
fracţiunii;

16) neasigurarea integrităţii măr-
furilor şi mijloacelor de transport în 
caz de avarie sau de forţă majoră, ne-
informarea imediată despre condiţiile 
survenite, neasigurarea transportării 
mărfurilor la postul vamal proxim ori 
neasigurarea deplasării colaboratorului 
vamal la locul de aflare a mărfurilor şi 
mijloacelor de transport;

17) nerespectarea obligaţiei: a) de a 
scoate de pe teritoriul vamal mărfurile 
şi mijloacele de transport introduse an-
terior pe teritoriul vamal, dacă scoate-
rea lor este obligatorie; b) de a returna 
pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloa-
cele de transport scoase anterior de pe 
teritoriul vamal, dacă returnarea lor este 
obligatorie;

18) prezentarea către organul vamal, 
în calitate de confirmare a scoaterii sau 
introducerii mărfurilor şi mijloacelor 
de transport pe teritoriul vamal, a unor 
acte neautentice privind scoaterea sau 
introducerea lor, privind imposibilitatea 
efectuării acestor operaţiuni din cauza 
nimicirii sau pierderii mărfurilor şi mij-
loacelor de transport în urma unei avarii 
sau forţe majore, din cauza uzurii sau 
pierderilor suportate ca urmare a trans-
portului sau păstrării lor, în lipsa ele-
mentelor constitutive ale infracţiunii;

19) înstrăinarea sub orice formă a 
bunurilor aflate sub regimul vamal de 
tranzit;

20) neasigurarea condiţiilor de eli-
berare sau de recepţie, în conformitate 
cu regimul vamal, a mărfurilor şi mij-
loacelor de transport al căror termen de 
păstrare în depozit a expirat;

21) comercializarea cu ridicata şi 
mica ridicată a mărfurilor, inclusiv din 
încăperile auxiliare şi depozitele maga-
zinelor duty-free, sau comercializarea 

cu amănuntul în magazinele duty-free a 
mărfurilor interzise pentru a fi introdu-
se pe sau scoase pentru vânzare de pe 
teritoriul vamal al Republicii Moldova, 
precum şi a altor mărfuri a căror listă se 
stabileşte în condiţiile legii.

22) utilizarea şi prezentarea infor-
maţiei false despre produsele cu desti-
naţie dublă, eschivarea de la prezenta-
rea autorizaţiei pentru importul, expor-
tul, reexportul sau tranzitul produselor 
cu destinaţie dublă, în cazurile în care 
prezentarea acesteia este obligatorie, 
precum şi prezentarea autorizaţiilor 
anulate sau cu termen expirat.

23) nerespectarea procedurii de 
tranzit, care nu a adus la dispariţia bu-
nurilor aflate în tranzit.

24) exercitarea activităţii de broker 
vamal fără deţinerea licenţei corespun-
zătoare [ 2, art. 231].

Totodată, avem a stabili că  sunt 
considerate încălcare a reglementă-
rilor vamale pasibilă de răspundere 
contravențională următoarele contra-
venţii vamale:

1) Neoprirea vehiculului care tra-
versează frontiera de stat a Republicii 
Moldova în locul de aflare a organului 
vamal, precum şi pornirea, admiterea 
pornirii fără autorizaţia organului vamal 
a vehiculului (inclusiv a vehiculului de 
uz personal) aflat sub control vamal.

2) Acostarea la nava aflată sub con-
trol vamal a altor construcţii plutitoare 
fără autorizaţia organului vamal. 

3) Împiedicarea accesului persoanei 
cu funcţie de răspundere a organului 
vamal în exerciţiul funcţiunii la mărfu-
rile, obiectele şi la alte valori aflate sub 
control vamal. 

4) Neprezentarea în termen către 
organul vamal a actelor necesare con-
trolului vamal al mărfurilor, obiectelor 
şi al altor valori aflate sub controlul va-
mal, indiferent de prezentarea declara-
ţiei scrise.

5) Neprezentarea în termen orga-
nului vamal a mărfurilor, obiectelor şi 
altor valori aflate sub control vamal, 
transportate de la un organ vamal la al-
tul, precum şi a actelor vamale şi altor 
acte asupra acestora.

6) Încărcarea, descărcarea, trans-
portul, repararea ambalajului deteriorat, 
ambalarea, dezambalarea, reambalarea 
mărfurilor, obiectelor şi altor valori afla-
te sub control vamal, schimbarea sem-
nelor de identificare sau de marcare de 
pe acestea sau de pe ambalajul lor fără 

autorizaţia organului vamal, precum şi 
deteriorarea sau pierderea plumburilor, 
ştampilelor sau altor garanţii aplicate de 
organul vamal. 

7) Eliberarea fără autorizaţia orga-
nului vamal a mărfurilor, obiectelor şi 
altor valori aflate sub control vamal sau 
pierderea lor. 

8) Nescoaterea de pe teritoriul va-
mal al Republicii Moldova a mărfurilor, 
vehiculelor, obiectelor şi altor valori 
prohibite introducerii pe teritoriul va-
mal al Republicii Moldova sau intro-
duse cu obligaţia de a fi scoase de pe 
teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe 
teritoriul vamal al Republicii Moldova 
a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi 
altor valori scoase cu obligaţia de a fi 
returnate în termenele stabilite în aceste 
obligaţii. 

9) Nescoaterea de pe teritoriul va-
mal al Republicii Moldova a mărfuri-
lor, obiectelor şi altor valori introduse 
cu scopul de a fi tranzitate prin terito-
riul ei în termenul stabilit de organul 
vamal. 

10) Trecerea mărfurilor, obiectelor 
şi altor valori peste frontiera vamală a 
Republicii Moldova eludându-se con-
trolul 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 nedeclarea 
sau declararea neautentică în documen-
tele vamale sau în alte documente de 
trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni 
nu constituie infracţiune de contraban-
dă sau o altă infracţiune.

11) Păstrarea, transportul sau co-
mercializarea mărfurilor, obiectelor şi 
altor valori introduse pe teritoriul va-
mal al Republicii Moldova eludându-se 
controlul vamal sau tăinuindu-le de el. 

12) Folosirea, fără autorizaţia orga-
nelor vamale, a mărfurilor, obiectelor şi 
altor valori pentru care au fost acorda-
te înlesniri la impunerea vamală în alte 
scopuri decât cele în care au fost acor-
date asemenea înlesniri. 

13) Neachitarea în termen a dreptu-
rilor de import şi de export, precum şi 
alte acţiuni al căror rezultat este neachi-
tarea plenară a taxelor vamale. 

14) Acţiunile care au ca scop exo-
nerarea ilegală de drepturile de import 
şi de export sau reducerea acestor drep-
turi. 

15) Acţiunile care au ca scop resti-
tuirea drepturilor de import şi de export 



39MARTIE 2018

încasate, primirea unor sume şi com-
pensaţii sau nerestituirea lor fără just 
temei. 

16) Nesupunerea dispoziţiilor sau 
cerinţelor legale ale persoanei cu func-
ţie de răspundere din organul vamal, in-
sultarea acestei personae [1, art. 287].

Ca urmare a delimitării contra-
vențiilor vamale, atragem atenția la Re-
comandarea CSJ cu privire la unele as-
pecte ale examinării contravenţiilor va-
male de către instanţele judecătoreşti nr. 
64 din 01.04.2014, unde Colegiul penal 
al Curţii Supreme de Justiţie delimitează 
contravențiile vamale prin explicațiile 
următoare. Procesul contravenţional, în 
conformitate cu prevederile art. 374 din 
Codul contravenţional este o activitate 
desfăşurată de autoritatea competentă 
având drept scop constatarea contra-
venţiei, examinarea şi soluţionarea ca-
uzei contravenţionale. Cât priveşte ex-
tinderea atribuţiilor în materie de drept 
contravenţional, dispoziţia art. 403 alin. 
(1) Cod contravenţional identifică ex-
haustiv contravenţiile a căror constatare 
/ examinare ţine de organele vamale. 
Ţinând cont prevederile normei preno-
tate, contravenţiile din domeniul vamal 
(art.79 alin.(3), art.265, 287, 2871, 2872, 
2873 CC) ţin de competenţa a Serviciu-
lui Vamal [9].

O deosebire esențială între cele 
două forme ale contravenției vamale 
constituie și modalitatea de sancționare. 
Astfel, în cazul contravențiilor vama-
le cu răspundere contravențională se 
aplică sancțiunea sub forma unităților 
convenționale stabilite de alineatul 
corespunzător al faptei comise ce este 
prevăzut de art. 287 Cod contravenţi-
onal al Republicii Moldova. În cazul 
contravenției vamale cu răspundere 
materială este aplicabil art. 232 al Co-
dului vamal al Republicii Moldova ce 
prevede că persoanele juridice sau per-
soanele care desfăşoară activitate de în-
treprinzător fără a se constitui persoană 
juridică, pentru comiterea contravenţii-
lor vamale prevăzute la:

a) art.231 pct.1), 2), 4), 5) şi 19),  
sunt sancţionate cu amendă de la 40% 
la 100% din valoarea mărfurilor care au 
constituit obiectul contravenţiei sau cu 
confiscarea lor;

b) art.231 pct.3), sunt sancţionate cu 
amendă de la 4% la 10% din valoarea 
mărfurilor nedeclarate în termenele sta-
bilite;

b1) art. 231 pct. 6) sunt sancţiona-

te cu amendă de la 40% la 100% din 
valoarea obiectului contravenţiei sau cu 
confiscarea mărfurilor care au consti-
tuit obiectul contravenţiei, iar în cazul 
constatării contravenţiei de către orga-
nul vamal, în urma controlului ulterior, 
pentru declaraţiile vamale repartizate 
pe culoarele galben sau roşu de control 
vamal şi care au fost validate automat 
cu acordarea liberului de vamă, cu 
amendă de 4% din valoarea obiectului 
contravenţiei;

c) art.231 pct.9) şi 11), sunt sancţi-
onate cu amendă de la 10% la 20% din 
valoarea mărfurilor care au constituit 
obiectul contravenţiei, cu sau fără re-
tragerea autorizaţiei, iar în cazul con-
statării de către organul vamal, în urma 
controlului ulterior, a contravenţiei 
prevăzute la pct. 11) pentru declaraţiile 
vamale repartizate pe culoarele galben 
sau roşu de control vamal şi care au fost 
validate automat  cu acordarea liberului 
de vamă, cu amendă de 4% din valoa-
rea mărfurilor care au constituit obiec-
tul contravenţiei;

d) art. 231 pct. 61) și 7), sunt sanc-
ţionate cu amendă de la 10% la 20% 
din valoarea mărfurilor la care au fost 
prezentate documente care conţin date 
neautentice;

e) la art.231 pct.8), sunt sancţionate 
cu amendă de la 10% la 20% din va-
loarea mărfurilor pentru care nu au fost 
plătite drepturile de import sau de ex-
port;

f) art.231 pct.10), sunt sancţionate 
cu amendă de la 3% la 10% din valoa-
rea mărfurilor şi mijloacelor de trans-
port ale căror documente au fost pier-
dute sau nepredate;

g) art.231 pct.12), 13),16) şi 22) sunt 
sancţionate cu amendă de la 5% la 20% 
din valoarea mărfurilor, obiectelor care 
au constituit obiectul contravenţiei;

h) art.231 pct.14), 15), 17), 18), 20), 
21), sunt sancţionate cu amendă de la 
10% la 100% din valoarea mărfurilor şi 
altor bunuri care au constituit obiectul 
contravenţiei, cu sau fără retragerea au-
torizaţiei.

i) art.231 pct.23), sunt sancţionate 
cu amendă de 3% din valoarea mărfu-
rilor.

j) art. 231 pct. 24) sunt sancţionate 
cu amendă de la 0,1% la 0,5% din suma 
stabilită la art. 163 alin. (2) lit. c) [2, art. 
232].

O asemănare între contravențiile 
vamale, atât cu răspundere contra-

vențională, cât și materială, constiuie 
termenul de prescripție, care conform 
art. 2291 și 2292 Cod Vamal al RM con-
stiuie 1 an, or art. 2291 Cod Vamal al 
RM stipulează că “Prescripţia răspun-
derii contravenţionale este prevăzută 
la art.30 din Codul contravenţional al 
Republicii Moldova” și astfel, art.30 
din Codul contravenţional al RM 
identifică că prescripția înlătură răs-
punderea contravențională și termenul 
general de prescripție a răspunderii 
contravenționale este de un an [1, art. 
30]. Cu prevederi similare vine și Co-
dul vamal al RM în cazul prescripției 
contravenției vamale cu răspundere ma-
terial unde la art. 2292 prevede că pre-
scripţia înlătură răspunderea materială 
și termenul de prescripţie a răspunderii 
materiale este de 1 an [1, art. 2292]. 

Considerăm important a mai 
menționa că în cazul în care persoana, 
pînă la iniţierea controlului ulterior, 
pentru declaraţiile vamale repartizate pe 
culoarele galben sau roşu de control va-
mal şi care au fost validate automat cu 
acordarea liberului de vamă, comunică 
din proprie iniţiativă, în scris organului 
vamal despre comiterea contravenţiilor 
vamale prevăzute la art. 231 pct. 6) şi 
pct. 11), cu anexarea actelor justificati-
ve, aceasta se eliberează de răspundere 
materială şi contravenţională, cu condi-
ţia achitării incontestabile şi benevole a 
drepturilor de import datorate şi a pena-
lităţilor calculate.

Concluzii. Ca urmare a unei analize 
ample în materia contravențiilor vama-
le ce atrag răspundere contravențională 
și materială constatăm că Codului va-
mal nr. 1320-XII din 09.03.1993 (Ab-
rogat la 23.12.2000) conținea regle-
mentări aferente contravențiilor vamale 
fără o delimitare în funcție de caracte-
rul contravenției. Este de remarcat că 
dispozițiile Codului vamal nr. 1320-XII 
din 09.03.1993 (Abrogat la 23.12.2000) 
stabilea la Capitolul XIV încălcarea 
regulilor vamale [3, cap. XIV] unde 
erau cuprinse atît contravențiile va-
male ce atrag răspundere administra-
tivă cît și materială. Ulterior, odată cu 
adoptarea Codului vamal nr.1149-XIV 
din 20.07.2000, legiutorul pe parcurs 
a exclus contravențiile vamale cu răs-
pundere contravențională lăsînd doar o 
trimitere la art. 230 la faptul că “Tipu-
rile de încălcări ale regulilor vamale 
cu răspundere contravenţională  sunt 
prevăzute de Codul contravenţional 
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al Republicii Moldova” [ 2, art.230]. 
Astfel, este de specificat că după nor-
ma în vigoare, tipurile de contravenții 
cu răspundere contravențională sunt 
stabilite la art. 287 Cod contravenţi-
onal al Republicii Moldova nr. 218-
XVI din 24.10.2008 [1, art. 287]. Aici 
avem a obiecta că actuala formulă de 
repartizare a contravențiilor vamale în 
Codul vamal - cele cu răspundere ma-
terială și respectiv cele cu răspundere 
contravențională în Codul contraven-
ţional este mai reușită și delimitează 
aceste două tipuri de contravenții după 
natura lor.
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Aceşti factori au divizat specialiş-
tii din domeniul activităţii speciale de 
investigaţii în câteva grupuri care pro-
pun varianta lor de clasificare a măsu-
rilor speciale.

Conținut de bază. Măsurile speci-
ale de investigaţii, prevăzute în Legea 
privind activitatea specială de investi-
gaţii, în dependenţă de scopurile şi for-
mele investigaţiilor concrete, se clasi-
fică după diferite criterii. Criteriile de 
clasificare ale lor pot fi diferite, chiar 
şi în cadrul unei abordări, dacă este 
necesitatea examinării multilaterale a 
problemei studiate, iar legislatorul, po-
trivit tehnicii de expunere legislativă, 
le-a clasificat în trei categorii conform 
competențelor subiecților care autori-
zează efectuarea măsurilor speciale de 
investigații în art. 18 al Legii privind 
activitatea specială de investigații nr. 
59 din  29.03.2012:

1) cu autorizarea judecătorul de 
instrucţie, la demersul procurorului: 
cercetarea domiciliului şi/sau in-
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REZUMAT
Baza reglementării normative a măsurilor speciale de investigare este limita-

rea drepturilor omului, iar condițiile legale ale măsurilor de investigație speciale 
depind în mare măsură de nivelul de limitare a drepturilor omului în executa-
rea lor. Astfel, limitarea drepturilor fundamentale ale omului determină subiec-
tul împuternicit să autorizeze măsuri speciale de investigare, fie că este vorba 
despre judecător, procuror sau șeful subdiviziunii care desfășoară activitatea de 
investigație specială.
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NOMENCLATURE, CLASSIFICATION CRITERIA AND 
CATEGORIES OF SPECIAL INVESTIGATIVE MEASURES

SUMMARY
The basis of the normative regulation of special investigative measures is the 

limitation of human rights, and the legal conditions of special investigative mea-
sures largely depends on the level of limitation of human rights in their execution. 
Thereby, the limitation of fundamental human rights determines the subject em-
powered to authorize special investigative measures, be it the judge, the prosecu-
tor or the head of the subdivision performing the special investigative activity.

Keywords: investigation, measure, legal basis, real basis, human rights, per-
sonal data.

Introducere. De către teoreticie-
nii şi practicienii activităţii spe-

ciale de investigații, în baza principii-
lor care guvernează această activitate, 
au fost elaborate principiile şi catego-
riile clasificării măsurilor speciale de 
investigaţii. Importanţa clasificării mă-
surilor speciale de investigaţii, în ve-
derea determinării temeiurilor şi con-
diţiilor de înfăptuire a lor, se datorează 
faptului că posedarea cunoşțințelor 
privind categoriile măsurilor speciale 
permite stabilirea mai uşor a regimul 
juridic al măsurilor necesare de înfăp-
tuit, precum şi care sunt condiţiile ne-
cesare pentru înfăptuirea lor.

Printre teoreticienii şi practicienii 
exercitării activităţii speciale de inves-
tigaţii nu există o clasificare unică a 
măsurilor speciale de investigaţii, da-
torită nomenclatorului larg prevăzut de 
legislaţie, iar fiecare specialist le clasi-
fică în felul său, bazându-se pe experi-
enţa sa şi pe criteriile care în viziunea 
lor sunt mai esenţiale.


