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− transportul auto;
− transportul feroviar;
− transportul aerian;
− transportul naval maritim;
− transportul naval fl uvial;
− transportul pe apă;
− transportul prin containere;
− transportul prin conducte;
− transportul prin conductoare.

Felurile de transport incluse în clasifi carea relatată de 
noi, întîlnite în cadrul efectuării activităţii practice a 
organelor vamale, sînt practicate, de regulă, la trans-
portarea mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, valorilor 
şi a altor bunuri materiale peste frontiera vamală exter-
nă a Republicii Moldova. Aceleaşi tipuri de transport 
sînt practicate şi la transportarea diferitelor categorii de 
pasageri la momentul trecerii acestora peste frontiera 
vamală externă, cu excepţia transportării în containe-
re, a transportului prin conducte şi a transportului prin 
conductoare.
Alăturat tipurilor de transport deja cunoscute şi utili-
zate în practica vamală internaţională la transportarea 
mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, valorilor, a altor 
bunuri materiale şi a pasagerilor, precum: transportul 
auto, transportul feroviar, transportul aerian, transpor-
tul naval, transportul fl uvial şi transportul pe apă, în 
a doua jumătate a sec.XX a apărut şi transportul prin 
containere.2 După cum demonstrează practica vamală 
internaţională, containerele ca mijloc de transport au 
început să fi e practicate îndeosebi în cazul transportă-
rii mărfurilor cu tipuri de transport combinate, adică, 
cînd la transportarea mărfurilor de la expeditor spre 
destinatar se utilizează transportul feroviar, naval, fl u-
vial, aerian, inclusiv transportul auto. 
De regulă, în asemenea situaţii ca mijloc de trans-
port sînt utilizate containerele care sînt transportate, 
transbordate cu uşurinţă de pe un fel de transport pe 
alt fel de transport prin intermediul mecanismelor şi 
instalaţiilor speciale de descărcare - încărcare a con-
tainerelor. 
Aplicarea containerelor ca mijloc de transport la trans-
portul pe cale internaţională a mărfurilor este prevăzută 
de „Convenţia vamală relativă la transportul internaţio-
nal al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR” (Con-
venţia TIR), semnată la 14 noiembrie 1975 la Geneva3, 
numită în limbajul funcţionarilor vamali practicieni 
din mai multe state ale lumii Convenţia tranzitului va-
mal accelerat.
Conform prevederilor Convenţiei internaţionale no-
minalizate, la transportarea pe cale internaţională a 
mărfurilor prin utilizarea containerelor este necesar ca 
containerele, indiferent de capacitatea şi volumul lor, să 
dispună de înscrisuri şi semne de marcare specială, care 
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Amplasarea teritorial-geografi că a Republicii Moldova, 
precum şi nivelul ei de dezvoltare economică la etapa 
actuală sînt factori în baza cărora în cadrul ei naţional, 
la transportarea mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, a 
bunurilor materiale şi a pasagerilor pot fi  aplicate ur-
mătoarele tipuri de transport:
1) transportul feroviar;
2) transportul auto; 
3) transportul aerian;
4) transportul naval;
5) transportul urban electric;
6) transportul prin conducte.1

Tipurile de transport reglementate de legiuitor în nor-
mele de drept speciale ale legii organice denotă că la 
transportarea mărfurilor, obiectelor, încărcăturilor se 
folosesc toate felurile de transport prevăzute în art.16-
21 ale Legii Republicii Moldova cu privire la transpor-
turi.1 La transportarea pasagerilor se folosesc practic 
aceleaşi tipuri de transport, cu excepţia transportului 
prin conducte, prevăzut de art.21 al Legii organice no-
minalizate. 
Practica activităţii organelor vamale ale Republicii 
Moldova, precum şi ale statelor vecine atestă că la 
transportarea peste frontiera vamală externă a statu-
lui a mărfurilor de diferite categorii, a încărcăturilor, 
obiectelor şi a altor bunuri materiale sînt aplicate urmă-
toarele tipuri de transport:
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sînt stabilite în normele de drept stipulate în Convenţie. 
Astfel, constatăm că marcarea containerelor în aseme-
nea cazuri trebuie să fi e efectuată în mod obligatoriu 
conform Convenţiei TIR, adică să dispună de o placă 
cu dimensiuni speciale 250 x 400 mm, pe care să fi e 
fi xate literele latine TIR cu caractere majuscule, care să 
aibă o înălţime de 200 mm şi o grosime de cel puţin 20 
mm. Aceste litere urmează a fi  de culoare albă aplicate 
pe un fon de culoare albastră.4

Însă, pentru ca mărfurile să fi e transportate de la expe-
ditor la destinatar de către transportatorul specializat 
anume pe cale internaţională, deci cînd fi e expedito-
rul, fi e destinatarul au locul de reşedinţă în state di-
ferite, este necesar ca transportarea să se efectueze în 
baza unui oarecare contract de caracter internaţional 
la transportarea mărfurilor. Un asemenea contract de 
formă şi tip speciale este prevăzut de Convenţia in-
ternaţională cu privire la contractul internaţional de 
transportare a mărfurilor cu transportul auto pe şosele 
care a fost adoptată şi semnată la 19 mai 1956 la Ge-
neva, intrată în vigoare la 2 iulie 1961.5 Convenţia no-
minalizată a adoptat formularul de tip special al Scri-
sorii de trăsură de caracter naţional, care este aplicat 
la transportarea mărfurilor pe teritoriul statelor ade-
rate la Convenţie din Europa, Asia, parţial statele din 
Nordul Africii, inclusiv unele state de pe continentul 
american.
În cazul utilizării transportului combinat la transpor-
tarea pe cale internaţională a mărfurilor, şi dacă numai 
pe o parte neînsemnată a rutei de transportare este fo-
losit transportul auto la transportarea mărfurilor către 
destinatar, se aplică atît prevederile Convenţiei CMR 
din 19 mai 1956, cît şi prevederile Convenţiei TIR din 
14 noiembrie 1975.6

Din cele relatate reiese că la transportarea mărfurilor, 
încărcăturilor peste frontiera vamală a statului, cu ori-
ce fel de transport s-ar efectua, transportatorul dispu-
ne de drepturi şi obligaţiuni care le are faţă de expedi-
torul şi, nemijlocit, faţă de destinatarul mărfurilor. El 
fi gurează numai ca persoană juridică, care îşi exercită 
funcţiile obligaţionale de la momentul încărcării măr-
furilor de la expeditor pînă la transportarea acestora la 
destinatar.
Noţiunea de persoană juridică, cu toate particularităţile 
ei, este stipulată în legislaţia civilă naţională a statului, 
în cadrul unei norme de drept prevăzute în special de 
legiuitor.7 Conform normei de drept stipulate în art.55 
CC RM, persoana juridică este organizaţia care are un 
patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale 
cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să exercite 
în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale ne-
patrimoniale, să-şi asume obligaţii şi poate fi  reclamat 
şi pîrît în instanţa de judecată. Reieşind din norma de 

drept nominaliză, constatăm că persoana juridică, pe 
lîngă obligaţiunile şi drepturile prevăzute de actele nor-
mative naţionale, iar în unele cazuri de cele internaţio-
nale, poate purta şi răspundere pentru îndeplinirea sau 
neîndeplinirea obligaţiunilor sale cu patrimoniul său. 
Răspunderea transportatorului ca persoană juridică 
poate parveni numai atunci cînd transportatorul, acti-
vînd din numele său, din numele expeditorului sau din 
numele destinatarului de mărfuri, a încălcat prevederi-
le convenţiilor internaţionale, ale acordurilor internaţi-
onale, stipulate în normele de drept, în conformitate cu 
care efectuează transportarea mărfurilor, încărcăturilor 
pe cale internaţională, cauzînd astfel prejudiciu statului 
naţional prin teritoriul cărora el îşi exercită obligaţiuni-
le contractuale.
Conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, 
pentru încălcarea prevederilor normelor de drept stipu-
late în izvoarele de drept internaţionale şi cele naţio-
nale, transportatorul de mărfuri, încărcături, obiecte, 
poate fi  tras la următoarele feluri de răspundere:
a) răspundere civilă8;
b) răspundere administrativă materială9;
c) răspundere penală10;
d) răspundere internaţională.11

a) La răspundere civilă transportatorul ca subiect speci-
al al răspunderii este tras în conformitate cu prevederile 
normelor de drept ale Codului civil al statului naţional 
pe al cărui teritoriu îşi are locul de reşedinţă destinata-
rul mărfi i. Răspunderea parvine în cazul cînd lotul de 
marfă nu a fost transportat în conformitate cu cerinţele 
normelor de drept stipulate în contractul internaţio-
nal de transportare a mărfurilor, obiectelor, încărcă-
turilor expediate destinatarului. Temei pentru a fi  tras 
transportatorul la răspundere civilă poate servi, drept 
exemplu, deteriorarea mărfi i transportate ca rezultat al 
încălcărilor cerinţelor vitezei de deplasare, lipsa mărfi i 
din cantitatea de marfă prevăzută pentru a fi  transpor-
tată, încălcarea cerinţelor de păstrare şi transportare. În 
acest caz, transportatorul trebuie să recupereze paguba 
şi prejudiciul cauzat proprietarului mărfi i, încărcăturii 
care urmează să le primească în posesie şi folosinţă.

b) La răspundere administrativă materială transporta-
torul poate fi  tras în cazul în care nu a respectat cerin-
ţele legislaţiei vamale naţionale la transportarea măr-
furilor începînd din statul de expediere a mărfi i, statul 
sau statele prin care se deplasează transportatorul sub 
regimul de tranzit clasic internaţional şi, respectiv, sta-
tul sau statele de destinaţie a mărfi i. 

La răspundere administrativă în formă materială trans-
portatorul urmează a fi  tras în conformitate cu legisla-
ţia vamală naţională pentru încălcarea regulilor vamale 
la transportarea mărfurilor12, aplicîndu-se sancţiunea 
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administrativă, în formă de amendă13, de autoritatea 
vamală care a depistat încălcarea regulilor vamale. 
Temei al tragerii transportatorului la răspundere ad-
ministrativă în formă de amendă servesc normele de 
drept vamale ale statului naţional, în cazul nostru – ale 
Republicii Moldova, dacă transportatorul nu a respec-
tat atît cerinţele convenţiilor internaţionale, cît şi ale 
legislaţiei naţionale vamale care stabilesc cerinţele la 
transportarea mărfurilor pe cale internaţională prin te-
ritoriul statului naţional. La aceste încălcări se atribuie:
nerespectarea termenului de efectuare a tranzitului 
internaţional de mărfuri; deteriorarea sigiliului vamal 
aplicat la intrare în ţară; deteriorarea sigiliului aplicat 
conform Convenţiei TIR la momentul de încărcare a 
mărfurilor la expeditor; încălcarea regimului vamal 
suspensiv acordat la intrare pe teritoriul statului naţio-
nal; punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea 
organului vamal etc.

c) Răspunderea penală poate fi  aplicată transportatoru-
lui de mărfuri, încărcături, obiecte în condiţiile comi-
terii infracţiunilor prevăzute de art.248 CP RM – con-
trabanda şi, în unele cazuri (mai rar întîlnite), pentru 
eschivarea de la achitarea plăţilor şi taxelor vamale, 
infracţiune vamală prevăzută de art.249 CP RM. Con-
form prevederilor stabilite de legiuitor în legislaţia de 
procedură penală, competenţa urmăririi penale a in-
fracţiunii de contrabandă, prevăzută de art.248 CP RM, 
şi a infracţiunii de eschivare de la achitarea plăţilor şi 
taxelor vamale, prevăzută de art.249 CP RM, se afl ă în 
competenţa organului de urmărire penală al Serviciului 
Vamal al Republicii Moldova.14

Considerăm necesar a atrage atenţia la faptul că, con-
form sugestiilor noastre, pentru a trage persoana ju-
ridică la răspundere penală pentru comiterea contra-
bandei doar pentru faptul că ea desfăşoară activitate 
de întreprinzător, în modalităţile sancţionate la alin.(4) 
art.21 CP RM15, nu e sufi cient. Pentru a întruni toate 
elementele infracţiunii de contrabandă, ba chiar şi a in-
fracţiunii de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, 
este în mod obligatoriu necesar ca persoana juridică 
care desfăşoară activitatea de întreprinzător, în mod 
obligatoriu să practice şi activitatea economică externă 
şi sa fi e recunoscută ca participant la activitatea econo-
mică externă a statului.
Susţinem această argumentare, deoarece una dintre 
condiţiile principale necesare la califi carea infracţiunii 
de contrabandă sînt acţiunile întreprinse de persoana 
juridică şi orientate la trecerea peste frontiera vamală a 
Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor, încărcătu-
rilor şi a altor valori în proporţii mari. După cum deno-
tă activitatea practică a organelor vamale din Republica 
Moldova, este imposibil ca persoana juridică să depla-
seze, să transporte careva mărfuri, obiecte, încărcături 

peste frontiera vamală a statului fără de a fi  autorizată 
ca agent economic16 participant la activitatea economi-
că externă. Această constatare este argumentată şi de 
materialele arhivelor instituţiilor vamale din Republica
Moldova ce ţin de efectuarea activităţii economice ex-
terne practice, care atestă că oricare participant la acti-
vitatea economică externă a statului este în mod obliga-
toriu persoană juridică, însă nu orice persoană juridică 
poate şi urmează a fi  recunoscută ca participant la acti-
vitatea economică externă. Prin urmare, din cele relata-
te mai sus reiese că în calitate de subiect al infracţiuni-
lor vamale urmează a fi  recunoscută persoana juridică 
care fi gurează ca agent economic participant la activita-
tea economică externă a statului. Transportatorul, după 
cum atestă multiplele documente de procedură vama-
lă, la fel este recunoscut în dreptul vamal ca persoană 
juridică la momentul trecerii/transportării mărfurilor 
peste frontiera vamală a statului, indiferent de locul şi 
statul înregistrării acestuia. Mai mult ca atît, la trece-
rea peste frontiera vamală şi cea de stat, transportatorul 
este recunoscut nu ca persoană juridică obişnuită, care 
este participant la activitatea economică externă a sta-
tului, ci ca persoană juridică specială care este delegată 
cu drepturi şi obligaţiuni speciale de a transporta anu-
me mărfuri, obiecte, încărcături şi pasageri peste fron-
tiera vamală a statului.
Reiese că la trecerea peste frontiera vamală a statului 
transportatorul este recunoscut numai ca subiect speci-
al al relaţiilor de drept, care se desfăşoară în conformi-
tate cu izvoarele de drept internaţionale şi naţionale.
Conform prevederilor Codului penal al Republicii 
Moldova, persoana juridică recunoscută vinovată de 
comiterea oricărei infracţiuni prevăzute la alin.(4) 
art.21 CP RM urmează a fi  trasă la următoarele forme 
de răspundere penală:
1) amenda;
2) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate;
3) lichidarea.17

După cum indică legiuitorul, pedeapsa penală aplicată 
în adresa persoanei juridice care a comis infracţiunea 
este amenda, care, de fapt, este considerată pedeap-
să principală. Pedepsele penale în formă de privarea 
de dreptul de a exercita o anumită activitate, precum 
şi lichidarea sînt considerate pedepse complementare. 
Însă, după cum prevede legiuitorul, în unele cazuri ele 
pot fi  aplicate atît ca pedepse principale, cît şi ca pedep-
se complementare.18

Din cele indicate de legiuitor rezultă că persoana juri-
dica recunoscută vinovată de comiterea oricărei infrac-
ţiuni prevăzute în art.21 alin.(4) CP RM urmează a fi  
trasă la răspundere penală conform alin.(1) art.63 CP 
RM, şi nicidecum la răspundere penală sub formă de 
privaţiune de libertate sau confi scare, aşa cum susţin 
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unii funcţionari ai organelor de drept nu doar din Re-
publica Moldova, dar şi din statele vecine.
Practica activităţii organelor de drept din Republica 
Moldova denotă că la califi carea infracţiunii de contra-
bandă comisă de către persoanele juridice apare un şir 
întreg de difi cultăţi, care în plan fi nal favorizează fi e cla-
sarea cauzelor penale intentate, fi e pronunţarea sentin-
ţei de achitare de către instanţele judecătoreşti de fond 
din ţară. Motivul principal al clasării cauzelor penale 
este explicat prin imposibilitatea de a dovedi vinovă-
ţia persoanei juridice sau prin lipsa de probe materiale, 
care ar dovedi că anume persoana juridică este vinovată 
de comiterea infracţiunii de contrabandă. Un alt motiv 
de clasare a cauzelor penale este că la răspundere pe-
nală trebuie trasă persoana fi zică – funcţionarul care 
a întocmit documentele fi ctive pentru trecerea ilegală 
peste frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor, încăr-
căturilor, şi nu persoana juridică în cadrul căreia acti-
vează acest funcţionar. În ce ne priveşte, considerăm că 
aceste motive de clasare a cauzelor penale nu sînt nici 
întemeiate şi nici justifi cate.
Practica activităţii organelor vamale din Republica 
Moldova, din statele limitrofe şi cele vecine demon-
strează că circa 80-85 la sută din cazurile de contraban-
dă depistate sînt comise anume de persoanele juridice 
– participanţi la activitatea economică externă. Acţiu-
nile de contrabandă comise de către persoanele juridice 
sînt mult mai califi cate comparativ cu cele comise de 
persoanele fi zice, ceea ce, desigur, la momentul iniţial 
al califi cării infracţiunii îşi are locul şi rolul său impor-
tant. În această ordine de idei, opinia noastră se va axa 
doar pe unele cazuri de comitere a contrabandei, avînd 
ca subiect persoana juridică – participant la activitatea 
economică externă a Republicii Moldova.
Aşa, spre exemplu, persoana juridică „C.” din or. Soro-
ca, Republica Moldova, agent economic participant la 
activitatea economică externă, a întocmit cu un agent 
economic din or. Rotterdam, Olanda, un contract de 
vînzare-cumpărare a mărfi i „Pastă din tomate”, pe care 
a început să o livreze conform condiţiilor contractuale 
în ţara de destinaţie. În una din livrările de rînd, la mo-
mentul turnării pastei de tomate în butoaiele din plastic 
a cîte 200-220 litri fi ecare, la fundul a patru butoaie au 
fost tăinuite 100 kg de cocaină, care urma să fi e trans-
portată pînă pe teritoriul Olandei. La intrare în Olanda 
autocamionul care transporta marfă sub acoperirea car-
netului TIR a fost oprit de către serviciul vamal pentru 
a fi  supus controlului vamal minuţios. În timpul con-
trolului vamal al mărfi i transportate, care avea sigiliul 
expeditorului la fi ecare butoi în parte, aplicat ofi cial în 
bază de documente, cocaina a fost depistată, fapt asupra 
căruia au fost întocmite documentele de reţinere cu con-
fi scarea cocainei.19

După cum s-a stabilit ulterior, destinatarul mărfi i din 
Olanda, afl înd despre intenţiile ilegale ale agentului eco-
nomic din Republica Moldova, a reziliat în mod urgent 
contractul de vînzare-cumpărare cu agentul economic 
din Republica Moldova.

În situaţia dată este evidentă vinovăţia expeditorului 
mărfi i (fi rma „S” din or. Soroca) la comiterea contra-
bandei, obiect material al acesteia fi ind substanţa nar-
cotică – cocaina, deoarece fi ecare butoi în parte avea 
sigiliul expeditorului, acesta neavînd careva urme de 
deteriorare. Prin urmare, fi rma nominalizată urma să 
fi e trasă la răspundere penală ca subiect al infracţiunii 
dacă cocaina ar fi  fost depistată la trecerea peste fronti-
era vamală a Republicii Moldova.
Un alt caz, care demonstrează elocvent comiterea faptei 
de contrabandă de către persoana juridică, a fost depis-
tat de către funcţionarii vamali din România.
Astfel, la intrare în România, funcţionarii vamali din 
biroul vamal Albiţa au atras atenţia asupra unui lot 
de marfă din sticlă care era transportat spre un agent 
economic din or. Oradea, România. În timpul contro-
lului vamal al lotului de marfă „Borcane din sticlă” a 
fost stabilit că acest lot de marfă, conform documentelor 
de însoţire, ocupă doar o parte neînsemnată din semi-
remorcă, iar restul erau cutii din carton cu ţigări, care 
erau tăinuite după ambalajele mărfi i din sticlă legal 
transportate.20 

În opinia noastră, în acest caz la răspundere penală 
urmează a fi  traşi atît expeditorul mărfi i ca persoană 
juridică, cît şi transportatorul acestui lot de marfă, care 
în momentul transportării acesteia fi gurează numai ca 
persoană juridică.
Susţinem acest punct de vedere, deoarece transporta-
torul internaţional de mărfuri, care, de fapt, este recu-
noscut în activitatea vamală internaţională ca subiect 
special al răspunderii în cadrul activităţii vamale, poar-
tă răspundere juridică totală pentru lotul de mărfuri 
transportat de la expeditor la destinatar. Mai mult ca 
atît, activitatea transportatorului, la transportarea măr-
furilor pe cale internaţională, este reglementată în pri-
mul rînd de convenţiile şi acordurile internaţionale în 
domeniu, care la fel prevăd răspunderea transportato-
rului la transportarea mărfurilor.
Aşa, spre exemplu, mai mulţi ani la rînd companiile de 
transporturi aeriene acreditate în Republica Moldova 
practicau transportarea ilegală peste frontiera vamală 
a mărfurilor cu destinaţie dublă; a utilajului industrial 
militar, inclusiv a armamentului. Încălcările legislaţiei 
vamale, inclusiv ale prevederilor convenţiilor şi acordu-
rilor internaţionale, la transportarea acestor mărfuri 
cu statut juridic special au devenit atît de frecvente pe 
arena internaţională, încît organismele internaţionale 
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au început să reacţioneze la activitatea ilegală a trans-
portatorilor. Astfel, în urma unor investigaţii efectuate de 
reprezentanţii OSCE ai ONU, experţi în domeniul verifi -
cării transporturilor aeriene de arme şi armamente, s-a 
constatat încălcarea convenţiilor şi acordurilor internaţi-
onale de către transportatorii nominalizaţi şi, ca măsură 
de reprimare, aceştia au solicitat ca statele europene să 
nu le acorde coridoare aeriene de zbor şi să le interzică 
intrarea în spaţiul aerian al statelor Uniunii Europene.21

Bineînţeles, autorităţile statale din Republica Moldova, 
în primul rînd Agenţia de Stat a Aviaţiei Civile, erau 
obligate să reacţioneze dur la apelul Comisiei speciale 
de experţi a ONU, asigurînd astfel nu doar combaterea 
transportării nelegitime cu navele aeriene a mărfurilor 
cu statut special, dar şi securitatea spaţiului aerian, a 
vieţilor omeneşti, a echipajelor, pasagerilor care se afl ă 
la bordul navelor aeriene.
Deci, conform celor relatate, putem concluziona că la 
transportul internaţional de mărfuri întîlnim aşa noţi-
uni ca „persoană juridică – agent economic al activităţii 
economice externe – expeditor/exportator de mărfuri”; 
„persoană juridică – agent economic, participant la ac-
tivitatea economică externă – destinatar/importator de 
mărfuri” şi „transportator de mărfuri”, care este în mod 
obligatoriu persoană juridică ce participă la îndeplini-
rea tranzacţiilor economice externe.
Documentele de procedură vamală denotă că în cazul 
în care persoana juridică – agent economic, participant 
recunoscut la activitatea economică externă, care este 
rezident al Republicii Moldova, încalcă regulile vama-
le sau comite infracţiunea de contrabandă, probleme 
deosebite şi careva complicaţii la aplicarea sancţiu-
nilor prevăzute de Codul vamal şi de Codul penal ale 
Republicii Moldova s-ar părea să nu fi e întîlnite.
Probleme destul de complicate apar în cazurile cînd 
infracţiunea de contrabandă este comisă de persoana 
juridică străină, care este expeditorul mărfi i către agen-
tul economic din Republica Moldova, care fi gurează în 
calitate de destinatar, îndeosebi cînd contrabanda este 
comisă de către transportatorul specializat în transpor-
tarea pe cale internaţională a mărfurilor, în cazul tra-
versării teritoriului Republicii Moldova în regim clasic 
de tranzit internaţional. În asemenea situaţii apar pro-
bleme care practic nu pot fi  explicate şi nici nu au un 
careva răspuns califi cat din punct de vedere teoretico-
juridic la aplicarea mecanismului de sancţiuni penale. 
Problemele apar din motive pur reale şi obiective, ex-
primate în următoarele:

– persoana juridică străină – agent al activităţii 
economice externe, îşi are sediul în afara hota-
relor Republicii Moldova, caz în care nu putem 
avea acces la baza de date a activităţii agentului 

economic în cauză, recunoscut ca subiect al in-
fracţiunii de contrabandă;

– lipsa de documente adevărate iniţiale care au 
stat la baza efectuării tranzacţiei, adică a ex-
portării către agentul economic din Republica 
Moldova a mărfurilor, încărcăturilor, obiecte-
lor;

– nu este posibil de a întocmi documentele de 
procedură penală (procesele-verbale de audie-
re a martorilor care au expediat lotul de marfă 
către Republica Moldova; confruntările între 
aceşti funcţionari ai agentului economic etc.), 
fără de care nu poate fi  pornită cauza penală de 
contrabandă;

– controlul bancar al persoanei juridice în cauză 
se afl ă în afara Republicii Moldova, deci în cazul 
aplicării sancţiunii penale în formă de amendă 
accesul la controlul bancar pentru a aplica se-
chestru asupra acestuia nu este posibil;

– imposibilitatea de a solicita careva alte docu-
mente de la alte organe statale de pe teritoriul 
statului naţional de expediere/export al lotului 
de marfă către Republica Moldova.

Desigur, în situaţia comiterii infracţiunii de contra-
bandă, faţă de persoana juridică, participantă la acti-
vitatea economică externă, instanţa de judecată poate 
aplica doar acele sancţiuni care sînt stipulate în art.63 
CP RM:
a) amenda;
b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate;
c) lichidarea.

Însă, după cum vedem, faţă de persoanele juridice stră-
ine care expediază ilicit către agenţii economici din 
Republica Moldova careva mărfuri, obiecte, încărcături 
sau în adresa transportatorului de mărfuri care efec-
tuează transportarea ilicită a mărfurilor prin regimul 
de tranzit clasic internaţional prin teritoriul vamal al 
statului nostru, sancţiunile prevăzute la art.63 alin.(1) 
CP RM nu pot fi  aplicate atît sub aspect practic, cît şi 
teoretic. Această imposibilitate se explică prin faptul 
că organele vamale ale Republicii Moldova nu au acces 
la sediul persoanelor juridice străine, la conturile lor 
bancare, ca mai apoi să aplice sancţiunea în formă de 
amendă, de privare de dreptul de a exercita o anumită 
activitate, nemaivorbind de lichidarea persoanei juridi-
ce care are sediul pe teritoriul statului străin.
Ţinînd cont de faptul că, după cum relatează practica 
activităţii vamale atît a Republicii Moldova, cît şi a sta-
telor vecine, o parte semnifi cativă din cazurile de con-
trabandă o comit anume agenţii economici străini şi 
transportatorii de mărfuri, încărcături şi obiecte, care 
la fel fi gurează ca persoane juridice străine şi care se 
deplasează în regim de tranzit clasic internaţional pe 



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.2 ,  2009

6 2 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

teritoriul vamal al Republicii Moldova, considerăm ne-
cesar de a propune ca în Codul penal al Republicii Mol-
dova să fi e efectuate modifi cări şi completări, prin care 
să fi e prevăzută sancţiunea penală în formă de aplica-
rea sechestrului asupra lotului de marfă sau a unităţii 
de transport a agentului economic, care este recunoscut 
subiectul infracţiunii de contrabandă şi care constituie 
echivalentul sumei mărfurilor introduse sau descărcate 
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova fără achita-
rea plăţilor şi taxelor vamale, cu confi scarea ulterioară 
a acestora.
La compartimentul aplicarea sancţiunii în formă de 
confi scare, ţinem să menţionăm că în practica vama-
lă a fostei URSS, dar şi în perioada primilor ani de la 
declararea independenţei Republicii Moldova, în cazu-
rile în care era imposibilă aplicarea sancţiunii în formă 
de amendă în adresa persoanelor fi zice care tranzitau 
ţara sau aveau locul de reşedinţă în afara hotarelor 
Republicii Moldova, era prevăzută ridicarea, cu trans-
miterea fără recompensă în posesia statului a bunurilor 
persoanei recunoscută vinovată de încălcarea regimu-
lui vamal. Considerăm că în situaţia creată ar fi  destul 
de utilă aplicarea sechestrului ca formă de sancţiune 
penală asupra averii persoanei juridice străine, care 
fi gurează ca transportator la transportarea pe cale in-
ternaţională a mărfurilor, încărcăturilor şi valorilor şi 
care a comis fapta de contrabandă pe teritoriul vamal al 
Republicii Moldova.
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