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I. INTRODUCERE
Obiectul de reglementare juridică a dreptului vamal îl constituie relaţiile sociale din
domeniul activităţii vamale, sfera politicii vamale, cum ar fi: relaţii şi principii axate pe trecerea
mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală, ce vizează statutul regimurilor vamale,
ce ţin de reglementarea tarifară şi perceperea plăţilor vamale, vămuirea şi întocmirea documentaţiei
vamale, organizarea şi efectuarea controlului vamal, legate de infracţiuni şi încălcările legislaţiei
vamale şi răspunderea pentru comiterea lor
Dreptul vamal reprezintă o ramură complexă (înglobează aspecte ale altor ramuri) de drept
formată din instituţii şi norme juridice care au drept scop reglementarea relaţiilor sociale ce se nasc,
se modifică şi se sting în legătură cu trecerea persoanelor, mărfurilor şi mijloacelor de transport
peste frontiera vamală a statului.
Curriculum-ul la disciplina „Particularităţile soluţionării litigiilor vamale” are drept scop
elucidarea celor mai importante probleme ce ţin de aplicarea, ca formă a realizării dreptului, cît şi
interpretarea legislaţiei vamale, inclusiv şi a particularităţilor specifice a soluţionării cauzelor
vamale.
Obiectivele şi sarcinile cheie a modulului în cauză sînt de a asigura procesul instructivdidactic în vederea studierii cauzelor vamale, şi de a asigura viitorii judecători şi procurori cu
cunoştinţe profunde în acest domeniu, de a forma deprinderi practice în aplicarea corectă a
legislaţiei vamale, inclusiv a legislaţiei vamale prin prisma analizelor încălcărilor legislaţiei vamale
în raport cu răspunderea pentru comiterea lor la soluţionarea diverselor situaţii.
Curriculum-ul la disciplina „Particularităţile soluţionării litigiilor vamale” este format în
baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, a doctrinei juridice de specialitate, a practicii
judiciare ce permite viitorilor judecători şi procurori să-şi completeze şi să-şi aprofundeze
cunoştinţele teoretice cît şi practice în acest domeniu.
Orele au un caracter aplicativ şi utilizează o paletă largă şi diversificată de proiecte şi metode
didactice, aplicaţii şi exerciţii practice, inclusiv speţe ce cuprind studiu de caz.
Tematica este formulată astfel încît să stimuleze gîndirea independentă a audienţilor, să le
creeze interesul pentru cunoaşterea problematicii juridice, să dezvolte preocupare pentru studiul
individual sistematic.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei „Particularitățile soluționării litigiilor vamale” audientul va obține
următoarele competențe:
• Să poată identifica conceptele de bază cu care se operează în cadrul dreptului vamal;
• Să poată determina fără echivoc normele dreptului vamal aplicabile pentru examinarea şi
soluţionarea diferitor situaţii litigioase sau nelitigioase;
• Să determine procedura de acordare a regimurilor vamale;
• Să clasifice şi să identifice fiecare tip de regim vamal:
• Să dețină cunoștințe și abilități practice de determinare a obiectului şi sarcinii probaţiunii în
litigiile vamale, precum şi în utilizarea mijloacelor de probă;
• Să posede abilități practice de elaborare a actelor procesuale civile din domeniul litigiilor
vamale;
• Să proiecteze și să motiveze acte judecătorești de dispoziție prin prisma normelor de drept
vamal național și drept vamal comunitar și internațional;
• Să aplice practica judecătorească şi practica CEDO;
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III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
- să cunoască noţiunea şi conţinutul activităţii vamale;
- să identifice actele juridice în sfera activităţii vamale;
- să înţeleagă principiile generale de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală;
- să cunoască drepturile şi obligaţiile persoanei fizice la deplasarea mărfurilor şi mijloacelor băneşti
peste frontiera vamală;
- să înţeleagă condiţiile legale privind deplasare a mărfurilor peste frontiera vamală;
- să înţeleagă condiţiile de trecere peste frontiera vamală a mijloacelor de transport;
- să cunoască noţiunea de regim vamal şi destinaţie vamală;
- să determine condiţiile de plasare a mărfurilor sub regimuri vamale;
- să înţeleagă procedura de vămuire pentru fiecare tip de regim vamal şi destinaţie vamală;
- să înţeleagă drepturile de import şi export aplicate;
- să cunoască noţiunea de taxa vamală;
- să înţeleagă procedura aplicării taxei vamale, aspecte teoretico-practice;
- să determine funcţiile taxei vamale ca instrument de politică fiscal comercială, prin prisma
aspectelor teoretico-practice;
- să înţeleagă procedura de vămuire;
- caracterele procedurii de perfectare a actelor;
- să înţeleagă condiţiile autorizării trecerii peste frontiera vamală;
- să cunoască etapele de vămuire şi declarare a mărfurilor şi mijloacelor de transport;
- să determine rolul şi locul brokerului vamal la perfectarea actelor vamale;
- să înţeleagă drepturile şi obligaţiile declarantului în procesul de vămuire
- noţiunea şi formele controlului vamal;
- să înţeleagă scopul controlului vamal;
- etapele controlului vamal;
- să înţeleagă determine drepturile şi obligaţiile;
- să cunoască organelor vamale la efectuarea controlului vamal:
- să înţeleagă determine procedura efectuării controlului vamal;
- să determine drepturile şi obligaţiile declaranţilor;
- să înţeleagă noţiunea şi trăsăturile de practicii judecătoreşti;
- să înţeleagă aplicabilitatea practicii judecătoreşti din R.M.;
- particularităţile aplicabilităţii practicii CEDO în R.M.;
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Particularităţile
soluţionării
litigiilor vamale

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Ore
practice

Proces
simulat

Evaluarea

Balan Petru

II

20

0

20

3

Colocviu

3

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.

5.
6.

7.
8.

Tema
Litigii vamale care au ca obiect trecerea mărfurilor şi
mijloacelor de transport peste frontiera vamală.
Litigii vamale care au ca obiect modul de declarare a
mărfurilor, clasificarea mărfurilor şi valoarea în vamă a
mărfurilor.
Litigii vamale ce ţin de drepturile de import-export.

Ore
curs
0

Ore
practice

0

2

0

Litigii vamale apărute în rezultatul controlului vamal ulterior
(auditului postvămuire).
Examinarea contravenţiilor vamale. Tipuri de contravenţii cu
răspundere contravenţională. Tipuri de contravenţii cu
răspundere materială.
Atacarea actelor administrative, acţiunilor sau inacţiunilor
organelor vamale şi colaboratorilor vamali.
Procedura examinării în contencios administrativ a litigiilor
vamale şi a litigiilor de muncă între colaboratorii vamali şi
Serviciul Vamal.
Analiza şi aplicarea practicii judecătoreşti din Republica
Moldova şi practica CEDO.
Procedura examinării în contencios administrativ a litigiilor
vamale. Simulare de proces.

0

În total:

0

0
0

0
0

Proces
simulat

2

4
2
2
2
2
2
1
17

3 ore
proces
simulat
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VI. UNITĂȚI TEMATICE
Strategii didactice/
Lucrul individual
Resurse logistice
Tema 1. Litigii vamale care au ca obiect trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport
peste frontiera vamală.
1. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport
Examinarea
peste frontiera vamală.
practicii judiciare
2. Destinaţiile vamale. Plasarea mărfurilor în
Seminare
mnaţionale.
regimurile vamale. Declaraţia vamală în detaliu.
Tablă flipchart
Soluționarea
Actul de inspecţie.
Studiu de caz
3. Litigii care au drept obiect plasarea mărfurilor în
Proiector
spețelor.
regimurile vamale sau trecerea măfurilor peste
froniterea vamală.
Tema 2. Litigii vamale care au ca obiect modul de declarare a mărfurilor, clasificarea
mărfurilor.
1. Nomenclatorul mărfurilor.
Seminar
Examinarea
2. Clasificarea mărfurilor.
Studiu de caz
practicii judiciare
3. Litigii care au drept obiect clasificarea mărfurilor. Tablă flipchart
mnaţionale.
Unități tematice
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4. Deciziile tarifare prealabile privind clasificarea Proiector
mărfurilor.

Soluționarea
spețelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
Tema 3. Litigii vamale ce ţin de drepturile de import-export şi valoarea în vamă a
mărfurilor.
1. Baza de calcul a drepturilor de import-export.
Examinarea
2. Apariţia obligaţiei vamale.
practicii judiciare
3. Plătitorii drepturilor de import.
mnaţionale.
4. Decizia de regularizare.
Seminare
Soluționarea
5. Stingerea obligaţiei vamale.
Studiu de caz
6. Perceperea drepturilor de import.
Tablă flipchart
spețelor.
7. Restituirea drepturilor de import.
Proiector
Întocmirea
8. Litigii vamale privind drepturile de import.
proiectelor de
9. Valoarea în vamă a mărfurilor.
acte procesuale.
10.Litigii privind valoarea în vamă a mărfurilor.
Tema 4. Litigii vamale apărute în rezultatul controlului vamal ulterior (auditului
postvămuire).
1. Reverificarea declaraţiei vamale.
Seminare
Examinarea
2. Drepturile şi obligaţiile organului vamal în
Studiu de caz
practicii judiciare
procesul auditului post-vămuire.
Tablă flipchart
mnaţionale.
3. Drepturile şi obligaţiile persoanei supuse auditului
Proiector
Soluționarea
post-vămuire.
4. Actul de audit post-vămuire/Procesul-verbal de
spețelor.
reverificare a declaraţiei vamale.
Întocmirea
5. Litigii rezultate din contestarea rezultatelor
proiectelor de
controlului ulterior al declaraţiei vamale.
acte procesuale.
Tema 5. Atacarea actelor administrative, acţiunilor sau inacţiunilor organelor vamale şi
colaboratorilor vamali.
1. Dreptul de a ataca actele administrative, acţiunilor
Seminare
sau inacţiunilor organelor vamale şi colaboratorilor
Studiu de caz
Examinarea
vamali.
Tablă flipchart
practicii judiciare
2. Calea administrativă de atac al actelor, acţiunilor
Proiector
mnaţionale.
sau inacţiunilor organelor vamale şi colaboratorilor
Soluționarea
vamali: termenul de atac, examinarea contestaţiei,
termenul de examinare a contestaţiei, contestarea
spețelor.
rezultatului examinării contesaţiei.
Întocmirea
3. Calea judiciară de atac al actelor, acţiunilor sau
proiectelor de
inacţiunilor organelor vamale şi colaboratorilor
acte procesuale.
vamali: examinarea plîngerilor în instanţa de
judecată.
Tema 6. Procedura examinării în contencios administrativ a litigiilor vamale şi a litigiilor
de muncă între colaboratorii vamali şi Serviciul Vamal.
1. Statutul juridic al colaboratorului vamal
Seminare
Examinarea
2. Soluţionarea litigiilor individuale de muncă între
Studiu de caz
practicii judiciare
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3. Serviciul Vamal şi colaboratorii vamali.
4. Analiza practicii judiciare în domeniu.

Tablă flipchart
Proiector

mnaţionale.
Soluționarea
spețelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

Tema 7. Analiza şi aplicarea practicii judecătoreşti din Republica Moldova şi practica CEDO.
Examinarea
practicii judiciare
naţionale şi a
jurisprudenţei
CEDO, inclusiv
1. Analiza practicii judiciare în domeniul activităţii
în cauzele
vamale din Republica Moldova.
împotriva
2. Analiza cauzelor examinate de CEDO contra
Seminare
Moldovei.
Moldovei în care a fost vizată activitatea organelor
Studiu de caz
Studiul activităţii
vamale ale Republicii Moldova.
Tablă flipchart
C.S.J. de
3. Aplicarea jurisprudenţei CEDO în litigiile vamale Proiector
unificare a
examinate de instanţele judecătoreşti naţionale.
practicii judiciare
în litigiile vamale
din R.M.
Soluționarea
spețelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale
Tema 8. Procedura examinării în contencios administrativ a litigiilor vamale. Simulare de
proces.
1. Simularea unui proces civil, examinat în
Studiu de caz
Scenariu
contencios administrativ în care se contestă o decizie concret
simulare de
de regularizare emisă de organul vamal
Lucru în grup
proces cu
Proiector/laptop
repartizarea
2. Simularea procesului privind soluţionarea
Flipchart
rolurilor/crearea
grupurilor.
litigiului fiscal de contestare a deciziei de
regularizare emisă de organul vamal (desfăşurarea
şedinţei în sala pentru simulări de procese).
3. Întocmirea actelor procesuale concrete (pe cauza
simulată).

VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
− participarea audienţilor în cadrul orelor practice;
− redactarea unor acte procesuale (încheieri, hotărâri, decizii) în baza temelor studiate;
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− susținerea a 2 (două) testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor și competenţelor/aptitudinilor profesionale.
B. Evaluarea finală se va efectua sub forma unui colocviu la finele disciplinei de studiu, în
bază de test, care va conţine întrebări teoretice şi practice în domeniul examinării și soluționării
litigiilor vamale.
SCENARIUL LITIGIULUI VAMAL SIMULAT 1
Obiectul litigiului: contestarea deciziei de regularizare emisă de Serviciul Vamal în
conformitate cu prevederile Ordinului nr.333-O din 31.07.2014 privind formularul, modul de
completare şi utilizare a deciziei de regularizare.
Părţile:
1. Reclamantul: SRL „Flora”, o societate comercială înregistrată la Camera înregistrării de
Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al R.M. la 01.11.2004, avînd numărul de identificare
100000610800, cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Adevărului, nr. 2, bl.1, of.10. Conform
statutului, principalele genuri de activitate pe care le practică „Flora” S.R.L. sunt: comerţul cu
ridicata a florilor; comerţ cu amănuntul a florilor, plantelor, seminţelor şi îngrăşămintelor; alte
tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate.
Reprezentanţii reclamantului: 3 avocaţi.
2. Pîrîtul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
Reprezentanţii pîrîtului: 3 colaboratori vamali (jurişti din direcţia juridică)
Fabula: În anul 2015 Serviciul Vamal a petrecut verificarea a 103 operaţiuni de import de
flori proaspete, efectuate de către societatea reclamantă „Flora” SRL în perioada anilor 20112012, de la furnizorii din Olanda: „OZ” B.V. şi „ROSSE” B.V.
La 12.09.2015 Serviciul Vamal a emis decizia de regularizare nr. 2, în baza procesului-verbal
de reverificare a declaraţiei vamale nr. 8 din 21.08.2015 prin care a decis de a încasa în bugetul
de stat de la „Flora” SRL suma drepturilor de import în cuantum de 6 937 936,87 lei.
Explicaţiile reclamantului „Flora” SRL: În anul 2015 Serviciul Vamal a petrecut
verificarea a 103 operaţiuni de import de flori proaspete, efectuate de către societatea reclamantă
în perioada anilor 2011-2012, de la furnizorii din Olanda: „OZ” B.V. şi „ROSSE” B.V. În
rezultat, la data de 12.09.2015 Serviciul Vamal a emis decizia de regularizare nr. 2, în baza
procesului-verbal de reverificare a declaraţiei vamale nr. 8 din 21.08.2015 prin care a decis de a
încasa la bugetul de stat de la „Flora” S.R.L. suma drepturilor de import în cuantum de 6 937
936,87 lei. La data de 16.10.2015 „Flora” S.R.L. s-a adresat cu o cerere prealabilă către Serviciul
Vamal în care a solicitat revocarea deciziei de regularizare nr. 2 din 12.09.2015 şi suspendarea ei
pe perioada examinării cererii prealabile. Prin răspunsul Serviciului Vamal nr. 11 din 18.10.2015
cererea prealabilă a fost respinsă.
Argumentele „Flora” S.R.L.: 1) decizia de regularizare nr. 2 din 12.09.2015 a fost emisă
contrar normelor de procedură, este ilegală în fond, deoerece faptele constatate în procesul-verbal
de reverificare a declaraţiei vamale nr. 8 din 21.08.2015 nu corespund realităţii; 2) decizia de
regularizare nr. 2 din 12.09.2015 a fost adusă la cunoştinţa „Flora” S.R.L. la data de 08.10.2015,
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fapt care este contrar prevederilor pct. 4 din Ordinul nr.333-O din 31.07.2014; 3) „Flora” S.R.L.
nu a fost invitată să dea explicaţii şi să prezinte probe care să confirme veridicitatea tranzacţiilor
petrecute anterior şi care au fost obiect al reverificării; 4) motivul emiterii deciziei de regularizare
este indicat în procesul-verbal de reverificare a declaraţiei vamale nr. 8 din 21.08.2015 şi constă
în următoarele: „urmare examinării documentelor vamale de la exportatori…..s-a constatat că,
valoarea facturală a tranzacţiilor de import de flori proaspete, efectuate în perioada anilor 20112012 a constituit - 1385057,31euro, inclusiv: 637999,6 euro - 2011 şi 747057,71 euro - 2012, faţă
de valoarea facturală 386325,86 euro, inclusiv: 164663,52 euro - 2011 şi 221662,34 euro - 2012,
declarată în aceiaşi perioadă de către S.R.L. „Flora”, astfel, diminuînd valoarea reală a mărfii flori proaspete cu suma de 998731,45 euro, inclusiv: 473336,08 euro - 2011 şi 525395,37 euro –
2012”. Reclamantul menţionează că aceste motive nu corespund adevărului, or la importul
mărfurilor în Republica Moldova „Flora” S.R.L. a prezentat organului vamal toate actele veridice
şi nu a tăinuit nici-un fel de informaţii.
Acte procesuale elaborate de către societatea reclamantă:
1. cererea prealabilă;
2. cererea de chemare în judecată;
3. discursul reprezentantului (susţinerile verbale).
Poziţia Serviciului Vamal: În baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 63-0 din 11.01.2013 şi
în temeiul art. 1811 din Codul Vamal, organul vamal are dreptul, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice declaraţia
vamală. Serviciul Vamal a efectuat reverificarea declaraţiilor vamale perfectate de către „Flora”
S.R.L. în perioada cuprinsă între anul 2011-2012. Controlul ulterior s-a derulat conform
prevederilor art. 198 din Codul Vamal şi prevederilor pct. 53, 54 lit. b), 61, 62, 63, 64 din
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1140 din 02.11.2005. Controlul ulterior s-a
efectuat în baza informaţiei parvenite de la autoritatea vamală a Olandei la 02.01.2015. Pentru
verificarea veridicităţii valorii facturale, precum şi corectitudinea aprecierii valorii în vamă la 103
operaţiuni de flori proaspete efectuate de către reclamant în perioada anilor 2011 – 2012 de la
furnizorii din Olanda: „OZ” B.V. şi „ROSSE” B.V., au fost contrapuse datele obţinute din partea
organelor vamale olandeze cu cele declarate la momentul perfectării declaraţiilor vamale de
import. Drept urmare, s-a stabilit că în conformitate cu informaţiile noi parvenite de la organele
vamale olandeze, valoarea facturală a tranzacţiilor de import de flori proaspete efectuate în
perioada anilor 2011 - 2012 a constituit suma de 1385 057, 31 euro (637 999,60 euro – anul
2011; 747 057, 71 euro – anul 2012), pe când conform datelor din declaraţiile vamale de import
depuse de către reclamant, valoarea facturală a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii
Moldova a constituit suma de 386 325,86 euro - (164 663,52 euro – anul 2011; 221 662,34 euro –
anul 2012). Astfel, organnul vamal a constatat diminuarea de către societatea reclamantă a valorii
reale a mărfii — flori proaspete cu suma de 998 731,45 euro ( 473 336,08 euro – anul 2011; 525
395,37 euro – anul 2012). Ţinându-se cont de constatările privind declararea valorii în vamă a
mărfii prin utilizarea documentelor cu valori facturale diminuate, coroborate cu datele din actele
veridice de la exportatori, valoarea facturală a tranzacţiilor economice externe efectuată de către
societatea reclamantă în perioada anilor 2011 – 2012, a fost reevaluată şi majorată cu suma totală
de 998 731,45 euro. Potrivit prevederilor art. 12713 şi art. 129 din Codul Vamal, precum şi în
temeiul art. 12711 alin. (1) lit. a) din Codul Vamal au fost stabilite la momentul controlului
ulterior obligaţii vamale recalculate în valoare totală de 5 259 801,83 lei şi penalităţi în sumă
totală de 1 678 135,04 lei, fapt certificat prin decizia de regularizare nr. 2 din 12.09.2015, emisă
de Serviciul Vamal. În conformitate cu prevederile art. 6 şi al Legii cu privire la tariful vamal, la
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trecerea mărfii peste frontiera vamală, declarantul anunţă valoarea în vamă a acesteia autorităţii
vamale, iar conform art. 8 al aceleiaşi Legi autoritatea vamală exercită controlul asupra
corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfii şi este în drept să ia decizii în privinţa
corectitudinii ori incorectitudinii valorii în vamă a mărfi anunţate de declarant. In cazul în care nu
există date ce ar confirma corectitudinea determinării valorii în vamă a mărfii anunţate sau în
cazul în care există temei de a considera că datele prezentate de declarant (importator) nu sunt
veridice (inclusiv sunt sub nivelul valorii lor de producţie) şi/sau nu sunt suficiente, autoritatea
vamală este în drept să determine de sine stătător valoarea în vamă a mărfii. Potrivit pct. 4 din
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a
valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul RM nr. 600 din 14.05.2002, organul vamal,
care efectuează vămuirea mărfurilor introduse, verifică corectitudinea determinării de către
declarant a valorii în vamă, integritatea (completivitatea) documentelor, prezentate de declarant şi
corespunderea acestora cu cerinţele stabilite. În conformitate cu prevederile pct. 16 al Hotărârii
Guvernului nr. 600 din 14.05.2002, pentru evaluarea vamală a mărfurilor şi verificarea valorii în
vamă, anunţate de către declarant, poate fi luată ca bază atât informaţia prezentată de declarant,
cât şi cea deţinută de organul vamal. În acelaşi timp, organul vamal antrenat în vămuirea
mărfurilor poate dispune de informaţii pe care nu le are declarantul, inclusiv despre preţurile de
referinţă la mărfurile din circuitul: comerţului extern, precum şi de date privind mărfurile identice
sau similare, a căror perfectare vamală a fost efectuată anterior. Fiind parvenite informaţiile noi
de la organele vamale olandeze care certifică de fapt preţul real plătit al mărfii importate, pentru
determinarea corectă a valorii în vamă a mărfii, Serviciul Vamal a aplicat prevederile art. 11 din
Legea cu privire la tariful vamal, aplicând metoda 1 de determinare a valorii în vamă şi anume:
metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă, ori în
baza preţului efectiv plătit sau de plătit. Or, aplicarea datelor din documentele parvenite din ţara
de export, permit determinarea exactă a drepturilor de import ce urmează a fi achitate de către
„Flora” S.R.L. în bugetul de stat.
Acte procesuale elaborate de către autoritatea pîrîtă:
1. Referinţa la cererea de chemare în judecată;
2. Discursul reprezentantului (susţinerile verbale).
Acte procesuale elaborate de către instanţa de judecată:
1. Încheieri.
2. Procesul verbal al şedinţei de judecată.
3. Hotărîrea adoptată.
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23. Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri
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Hotărîrea Guvernului RM cu privire la regulile de origine a mărfurilor nr.1599 din
13.12.2002;
25. Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor
vamale prevăzute de Codul vamal al RM nr.1140 din 02.11.2005;
26. Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea
brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii nr.1290 din 09.12.2005;
27. Hotărîrea Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice nr.1185 din
30.09.2003;
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privire la tariful vamal;
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14.08.2009;
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33. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului de monitorizare în
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38. Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare
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importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova nr.606 din 15.05.2002;
43. Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii
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