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Pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală de către organele 

 vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2016 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 915/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, 

art. 999), se modifică după cum urmează:  
 

1) se completează cu clauza de armonizare cu următorul cuprins: 

„Prezentul Regulament transpune art. 1 (4) și (5), art. 19, art. 23 și art. 24 (2) (a) 

din Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1383/2003 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

181 din 29 iunie 2013. ”; 
 

2) pe tot parcursul textului, cuvintele „cerere de intervenție vamală” și 

„cerere de intervenție”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele 

„cerere de intervenție a organului vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare; 
 

3) la punctele 13-15, 17-20, 36 și 37, cuvintele „Serviciul Vamal”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „aparatul central al Serviciului 

Vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare; 
 

4) la punctul 1, cuvintele „în care” se substituie cu cuvântul „care”; 
 

5)  la punctul 2, cuvintele „din prezentul Regulament” se exclud;  

6) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:  
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1) mărfurilor care sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuală 

protejat și care au fost fabricate cu consimțământul titularului de drept, dar se 

află fără consimțământul acestuia în una dintre situațiile menționate la pct. 1;  

2) mărfurilor la care se referă subpct. 1, fabricate sau protejate de un alt 

drept de proprietate intelectuală, în alte condiții decât cele convenite cu titularul 

de drept; 

3) bunurilor destinate uzului personal, deplasate peste frontiera vamală a 

Republicii Moldova de către persoane fizice.”; 
 

7)  punctul 4 se abrogă; 
 

8)  punctul 5 va avea următorul cuprins: 

„5. Cererea de intervenție a organului vamal se depune de către titularul 

dreptului de proprietate intelectuală la aparatul central al Serviciului Vamal în 

formă scrisă sau în formă electronică, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.”; 
 

9)  punctul 6 se abrogă; 
 

10) la punctul 8, cuvintele „conform Instrucțiunii de completare aprobate 

de Serviciul Vamal” se substituie cu textul „conform Normelor de completare 

prevăzute în anexa nr. 1”; 
 

11) la punctul 11 subpunctul 1), cuvântul „anexei” se substituie cu 

cuvintele „din anexa”;   
 

12) la punctul 12, textul „pct. 11 lit. a)” se substituie cu textul „pct. 11  

subpct. 1)”; 
 

13) la punctul 13, după cuvintele „este în drept” se introduce textul „ , în 

termen de 10 zile lucrătoare,”, cuvintele „precum și” se substituie cu cuvintele 

„cu referire”, iar cuvintele „producătorilor și” se substituie cu textul „ , precum și 

la”; 
 

14) la punctul 14, textul „ , precum” se exclude, iar cuvintele „procedura 

de revizuire” se substituie cu cuvintele „calea de atac”; 
 

15)  se completează cu punctul 151 cu următorul cuprins: 

„151. Cererea de prelungire a perioadei de intervenție vamală se 

completează în două exemplare, conform modelului stabilit în anexa nr. 11.”; 
 

16)  la punctul 18, după cuvântul „titularului” se introduc cuvintele „de 

drept”; 
 

17) la punctul 20, cuvintele „a titularului” se substituie cu cuvintele „a 

organului vamal”; 
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18)  la punctul 21, cuvântul „poate” se substituie cu cuvintele  „este 

obligat de a ”, iar textul „la art. 301 din Codul vamal al Republicii Moldova” se 

substituie cu textul „la pct. 1”; 
 

19) la punctul 22, după textul „/destinatarului” se introduce textul 

„/proprietarului”; 
 

20) punctul 23 se completează cu textul „și se calculează conform 

prevederilor pct. 31”; 
 

21) punctele 24 și 25 vor avea următorul cuprins:  

„24. Depunerea cererii de intervenție a organului vamal în termenul 

prevăzut la pct. 23 atrage după sine suspendarea curgerii acestuia. Despre faptul 

depunerii în termen a cererii de intervenție a organului vamal, aparatul central al 

Serviciului Vamal informează, în termen de 24 de ore de la data recepționării, 

organul vamal care a suspendat operațiunea de vămuire și/sau a reținut mărfurile 

și declarantul/destinatarul/proprietarul mărfurilor. 

 25. Organul vamal poate solicita titularului de drept informații referitoare 

la dreptul protejat până la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a unui 

drept de proprietate intelectuală.”; 
 

22) la punctul 26, după cuvintele „antrepozit vamal” se introduce textul 

„sau, după caz, depozitate provizoriu”; 
 

23) la punctul 27, textul „/destinatarului” se introduce textul 

„/proprietarului”; 
 

24) la punctul 29, după cuvintele „dacă mărfurile reținute” se introduce 

textul „și/sau în privința cărora a fost suspendată operațiunea de vămuire”; 
 

25) punctul 32 va avea următorul cuprins:  

„32. În cazul reținerii  mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui 

drept de proprietate intelectuală și/sau de suspendare a operațiunii de vămuire, se 

va întocmi un act de control fizic al bunurilor și un proces-verbal de reținere a 

mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal, conform modelului stabilit în 

anexa nr. 21.”; 
 

26) la punctul 33 subpunctul 3), cuvintele „sunt contrafăcute” se substituie 

cu cuvintele „aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală”; 
 

27) punctele 34  și 35 vor avea următorul cuprins: 

„34. Biroul vamal sau, după caz, alte subdiviziuni competente ale 

organului vamal, în cel mult 24 de ore, informează în scris aparatul central al 

Serviciului Vamal despre măsurile întreprinse, conform modelului de raport 

stabilit în anexa nr. 3, și transmite copii ale documentelor pe care le deține cu 

privire la mărfurile reținute și/sau în privința cărora a fost suspendată operațiunea 

de vămuire. 
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 35. Organul vamal notifică, în termen de 24 de ore, titularului de drept și 

declarantului/destinatarului/proprietarului mărfurilor măsurile întreprinse de 

către subdiviziunea competentă care supraveghează operațiunea vamală 

respectivă, conform modelelor din anexele nr. 4 și nr. 5”; 
 

28) la punctul 38, cuvântul „deținătorul” se substituie cu cuvântul 

„proprietarul”; 
 

29) la punctele 40 și 41, după textul „/destinatarul” se introduce textul 

„/proprietarul”; 
 

30) la punctul 42, cuvintele „proprietatea de stat” se substituie cu cuvintele 

„proprietatea statului”, iar textul „anexa nr. 3” se substituie cu textul „anexa 

nr. 4”; 
 

31)  punctele 43 și 44 vor  avea următorul cuprins: 

„43. La examinarea mărfurilor, organul vamal este în drept să preleve 

probe și mostre conform metodologiei stabilite de aparatul central al Serviciului 

Vamal, iar la cererea expresă a titularului de drept, le poate înmâna sau transmite 

acestuia din urmă exclusiv pentru a fi analizate și pentru a facilita continuarea 

procedurii, în cazul în care circumstanțele permit acest lucru. Probele și mostrele 

trebuie restituite imediat după finalizarea analizei tehnice și, dacă este posibil, 

înainte de acordarea liberului de vamă sau de anularea măsurii de reținere a 

mărfurilor. 

 44. Probele și mostrele sunt prelevate de organul vamal conform cadrului 

normativ de reglementare a cercetării (expertizei) mărfurilor la efectuarea 

controlului vamal, stabilit de către Serviciul Vamal, în conformitate cu art. 20211 

alin. (10) din Codul vamal al Republicii Moldova.”; 
 

32) punctul 45 se abrogă; 
 

33) se completează cu secțiunea a 3-a cu următorul cuprins: 
 

„Secțiunea a 3-a 

Asigurarea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere 

 unui drept de proprietate intelectuală 
 

451. Mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate 

intelectuală asupra desenelor/modelelor industriale, brevetelor de invenție, 

certificatelor suplimentare de protecție sau brevetelor de soi de plante pot obține 

liberul de vamă sau ridicarea măsurii de reținere dacă este constituită o garanție 

în condițiile art. 306 din Codul vamal al Republicii Moldova. 

452. Perceperea garanției, modificarea și restituirea acesteia se efectuează 

în corespundere cu procedura stabilită de către aparatul central al Serviciului 

Vamal. 
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453. Cuantumul garanției constituite este determinat de către titularul de 

drept de comun acord cu declarantul/destinatarul/proprietarul mărfurilor și se 

comunică în scris organului vamal în termen de 24 de ore. 

454. Garanția se constituie de către declarantul/destinatarul/proprietarul 

mărfurilor sau de către o terță persoană în intervalul termenului prevăzut la 

pct.  26.”; 
 

34) capitolul IV va avea următorul cuprins: 
 

„IV. MĂSURI APLICABILE MĂRFURILOR CARE ADUC ATINGERE 

UNUI DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
 

Secțiunea 1 

Dispoziții comune mărfurilor care aduc  

atingere unui drept de proprietate intelectuală 
 

46. Mărfurile în privința cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de 

proprietate intelectuală nu pot fi: 

1) introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau 

din zonele economice libere sau din antrepozitele vamale sau din depozitele 

provizorii; 

2) importate; 

3) exportate; 

4) reexportate; 

5) plasate sub un regim vamal suspensiv; 

6)  plasate în circuitul comercial, cu excepțiile stabilite la art. 305 alin. (2) 

din Codul vamal al Republicii Moldova. 

47. În privința mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate 

intelectuală vor fi aplicate măsurile prevăzute la art. 305 alin. (2) din Codul 

vamal al Republicii Moldova. 

48. Aplicarea măsurilor prevăzute la art. 305 alin. (2) din Codul vamal al 

Republicii Moldova nu exclude valorificarea de către titularul de drept a 

drepturilor sale pe cale judiciară. 
 

 

Secțiunea a 2-a 

Distrugerea mărfurilor care aduc atingere 

 unui drept de proprietate intelectuală 

 

49. Ca urmare a aplicării măsurilor de intervenție conform art. 304 din 

Codul vamal al Republicii Moldova, titularul de drept este obligat să distrugă 

mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală în decurs de 

3 luni. Termenul respectiv începe să curgă de la data constatării că mărfurile 

reținute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.  

lex:LPLP200007201149
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50. În cazul inițierii unei proceduri în instanța de judecată de către 

declarantul/destinatarul/proprietarul mărfurilor și/sau titularul de drept, termenul 

prevăzut la pct. 49 se suspendă. 

51. Pentru plasarea mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate 

intelectuală sub destinația vamală „distrugere”, declarantul/destinatarul/ 

proprietarul acestora depune la organul vamal declarația vamală în corespundere 

cu statutul său de titular al operațiunii, iar cheltuielile de distrugere sau alte 

cheltuieli aferente, inclusiv drepturile de import/export calculate, conform 

prevederilor art. 304 alin. (2) lit. d) și art. 307 alin. (3) din Codul vamal al 

Republicii Moldova, sunt puse în sarcina titularului de drept. 

52. Nerespectarea cerințelor și condițiilor de distrugere a mărfurilor care 

aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală atrage răspundere conform 

legislației. În cazul neconformării declarantului/destinatarului/proprietarului 

mărfurilor la cerințele pct. 51, organul vamal dispune din oficiu încheierea 

regimului vamal suspensiv, acordat mărfurilor respective, conform deciziei de 

regularizare. 

53. Mărfurile aflate în situația prevăzută la pct. 52 urmează a fi distruse 

sub supraveghere vamală de către titularul de drept, cu întocmirea actului de 

distrugere, conform modelului stabilit în anexa nr. 8. 

54. În cazul mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate 

intelectuală și sunt depozitate provizoriu, obligativitatea aplicării măsurilor 

conform prevederilor art. 305 alin. (2) din Codul vamal al Republicii Moldova 

survine odată cu expirarea termenului stabilit în declarația sumară. 

55. În cazul necesității de a distruge mărfurile care aduc atingere unui 

drept de proprietate intelectuală, în alte situații decât cea menționată la pct. 51, se 

aplică procedura prevăzută la pct. 52 și 53, cu respectarea particularităților 

privind încasarea drepturilor de import, conform deciziei de regularizare. 

56. Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legislației cu privire 

la protecția mediului o poartă titularul de drept.  

57. Distrugerea se poate efectua la unitățile și întreprinderile autorizate 

care întrunesc condițiile stabilite în prevederile art. 13 alin. (4), lit. a)-c) și art. 15 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile prin următoarele metode: termice, 

chimice, mecanice sau prin alte procedee, ce pot fi utilizate concomitent sau 

succesiv, în condiții de siguranță ce îndeplinesc cerințele de mediu, conform 

prevederilor legislației, cu acordul autorităților de mediu.  

58. Procedura de distrugere a mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici, 

stabilită conform art. 3051 din Codul vamal al Republicii Moldova, se efectuează 

de către organul vamal. 

59. Deșeurile rezultate în urma aplicării măsurilor de distrugere a 

mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici se păstrează sub control vamal pe 

un termen care nu va depăși 3 luni de la data distrugerii. 

60. În intervalul termenului prevăzut la pct. 59 titularul de drept este 

obligat să ridice deșeurile rezultate în urma distrugerii mărfurilor care fac 

obiectul unor livrări mici. 
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61. Deșeurile rezultate în urma aplicării măsurilor de distrugere a 

mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici se transmit de către titularul de 

drept unităților și întreprinderilor autorizate în domeniul gestionării deșeurilor, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, în baza unui 

contract încheiat între aceștia. 

62. Măsurile descrise la pct. 61 au loc doar după achitarea de către titularul 

de drept a taxei pentru proceduri vamale, în cuantumul stabilit pentru păstrarea 

bunurilor în depozitele ce aparțin organelor vamale. 

63. Transmiterea de către organul vamal titularului dreptului a deșeurilor 

rezultate din procedura de distrugere a mărfurilor care fac obiectul unor livrări 

mici se realizează în baza actului de transmitere, conform modelului stabilit în 

anexa nr. 10. 

64. Organul vamal este în drept să refuze distrugerea mărfurilor în 

următoarele situații:  

1) distrugerea lor poate cauza prejudiciu persoanelor și mediului;  

2) nu are posibilitate să controleze dacă mărfurile au fost de fapt distruse; 

3) distrugerea necesită cheltuieli din partea statului. 

65. Distrugerea mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate 

intelectuală se efectuează cu participarea funcționarului vamal care deține în 

procedură operațiunea respectivă, a titularului de drept, a 

declarantului/destinatarului/proprietarului mărfurilor sau a reprezentatului 

acestuia și a altor participanți, după necesitate. 

66. Distrugerea mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate 

intelectuală poate fi efectuată fără participarea declarantului/destinatarului/ 

proprietarului mărfurilor sau a reprezentatului acestuia dacă sunt întrunite 

cumulativ următoarele condiții: 

1) organul vamal deține dovada comunicării informațiilor despre data și 

locul distrugerii mărfurilor;  

2) mărfurile susceptibile a fi mărfuri contrafăcute sau piratate constituie 

livrare mică. 

67. Organul vamal prelevă mostre de mărfuri în vederea constituirii de 

probe în instanța de judecată, pe baza procesului-verbal de prelevare a mostrelor 

de mărfuri care urmează a fi distruse, conform modelului stabilit în anexa nr.9, 

care pot fi utilizate de către Serviciul Vamal ca material de instruire a 

funcționarilor vamali și/sau plasate în Muzeul produselor contrafăcute. 

68. După distrugerea mărfurilor care aduc atingere unui drept de 

proprietate intelectuală, se întocmește un act de distrugere a acestora, conform 

anexei nr. 8.  

69. Actul de distrugere a mărfurilor care aduc atingere unui drept de 

proprietate intelectuală este semnat de către:  

1) funcționarii vamali care au supravegheat procesul de distrugere a 

mărfurilor;  

2) titularul de drept; 
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3) reprezentantul organului de stat în domeniul protecției mediului și în 

domeniul supravegherii de stat a sănătății publice, dacă metoda distrugerii 

impune prezența lor; 

4) reprezentantul furnizorului serviciului poștal în cazul livrărilor mici; 

5) alte persoane care au participat la procesul de distrugere a mărfurilor. 

70. Actul de distrugere se anexează la materialele operațiunii respective și 

se păstrează până la expirarea termenului de păstrare ce rezultă din dispozițiile 

normative existente în acest sens. Copia actului de distrugere se va transmite 

aparatului central al Serviciului Vamal în termen de 24 de ore. 
 

Secțiunea a 3-a 

Măsuri de privare a persoanelor implicate de profit economic 

 

71. Mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt 

pasibile de orice măsură care are drept consecință privarea efectivă a persoanelor 

implicate de profitul economic al operațiunii, cu excepția unor cazuri în care 

simpla retragere a mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute nu este considerată 

măsură care ar avea drept consecință privarea efectivă a persoanelor implicate de 

profitul economic al operațiunii. 

72. Organul vamal care gestionează operațiunea vamală respectivă este în 

drept, în condițiile prevăzute de prevederile art. 305 alin. (2) din Codul vamal al 

Republicii Moldova, să efectueze unele măsuri pentru privarea persoanelor 

implicate de profit economic: înlăturarea mărcilor aplicate pe mărfurile 

contrafăcute; transformarea mărfurilor în măsura în care acestea pierd însușirea 

de a induce în eroare consumatorul în privința producătorului/autorului acestora. 

73. Măsurile de privare de profit economic a persoanelor implicate se 

efectuează sub supraveghere vamală de către declarantul/destinatarul/proprietarul 

mărfurilor, cu acordul scris și cu participarea titularului de drept. 

74. Măsurile de privare de profit economic a persoanelor implicate se 

consemnează în actul de control fizic al mărfurilor, conform modelului stabilit de 

către aparatul central al Serviciului Vamal. 

75. După efectuarea măsurilor de privare de profitul economic a persoanelor 

implicate, organul vamal ridică măsura de reținere a mărfurilor și/sau efectuează 

vămuirea acestora, cu condiția respectării celorlalte exigențe legale. 
 

Secțiunea a 4-a 

Predarea cu titlu gratuit a mărfurilor care aduc atingere 

 unui drept de proprietate intelectuală 

 

76. Mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală pot fi 

predate cu titlu gratuit unor instituții publice, inclusiv din sistemul protecției 

sociale, unor asociații obștești ori fundații cu caracter umanitar, unor asociații ori 

cluburi sportive, instituții de învățământ de stat, unor persoane fizice care au avut 

de suferit de pe urma calamităților naturale. 
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77. Predarea cu titlu gratuit este aplicabilă dacă sunt întrunite cumulativ 

următoarele condiții: 

1) există acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală; 

2) mărfurile corespund normelor pentru consumul sau uzul personal; 

3) este depusă declarația beneficiarului mărfurilor preluate, conform 

anexei nr. 6. 

78. Prin declarația menționată la pct. 77 subpct. 3), beneficiarul își asumă 

responsabilitatea de a nu comercializa mărfurile preluate. 

79. Predarea cu titlu gratuit a mărfurilor care aduc atingere unui drept de 

proprietate intelectuală nu este supusă încasării drepturilor de import. 

80. În cazul predării cu titlu gratuit a mărfurilor care aduc atingere unui 

drept de proprietate intelectuală, se întocmește un act de predare–primire a 

acestora, conform modelului din anexa nr. 7. 

81. Actul de predare–primire a mărfurilor care aduc atingere unui drept de 

proprietate intelectuală este semnat de către: 

1) funcționarii vamali care au supravegheat acțiunea de predare–primire a 

mărfurilor;  

2) titularul de drept;  

3) beneficiarul mărfurilor preluate; 

4) alte persoane. 

82. Actul de predare–primire a mărfurilor care aduc atingere unui drept de 

proprietate intelectuală se păstrează la dosarul operațiunii, iar copia acestuia – la 

aparatul central al Serviciului Vamal până la expirarea termenului de păstrare, ce 

rezultă din dispozițiile legale.”; 
 

35) în anexa nr. 1: 

a) cuvintele „Instrucțiuni de completare” se substituie cu cuvintele 

„Norme de completare”; 

b) rubrica 6 se completează cu cuvintele „și tehnice”; 

c) la rubrica 10 litera a), cuvântul „dup” se substituie cu cuvântul „după”; 

d) în Notă: 

cifrele „14” se substituie cu cifrele „15”; 

după cuvintele „Cererea de intervenție” se introduce textul „cererea de 

prelungire a perioadei de intervenție vamală”;  
 

36) se completează cu anexa nr. 11 cu următorul cuprins:  
 

„Anexa nr. 11 

la Regulamentul privind asigurarea  

respectării drepturilor de proprietate  

intelectuală de către organele vamale 

 

 

 

  

Cerere de prelungire a perioadei de intervenție vamală  
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1. Data primirii cererii de prelungire a perioadei de 

intervenție vamală   

______/______/_______ 

                2. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 
MD-2065, mun. Chișinău,  

str. N. Starostenco, nr. 30  

Tel: 022 574 201/Fax: 022 273 061  

E-mail: vama@customs.gov.md 

3. Coordonatele solicitantului: (titular de drepturi în sensul art. 1 pct. 49) din Codul vamal al Republicii 

Moldova)  

Nume: ___________________________________ 

Funcția: __________________________________ 

Adresa: __________________________________ 

Localitatea: _______________________________ 

Codul poștal: _______________________________ 

Țara: ____________________________________ 

Codul fiscal: ________________________________ 

Telefon: __________________________________ 

Telefon mobil: _____________________________ 

Fax: _____________________________________ 

E-mail: ___________________________________  

Adresa de internet: ________________________  

4. Solicit prelungirea perioadei de intervenție vamală, acordate conform cererii de intervenție a 

organului vamal cu nr.  __________din ____   _____________  

 

□ Confirm că nu există modificări ale informațiilor furnizate în cererea de intervenție a organului vamal și în 

anexe. 
 

□ Furnizez următoarele informații  referitoare la cererea de intervenție a organului vamal:  

 

    a se vedea anexa nr.____ inclusă.   
  

5. Semnătura și ștampila solicitantului                       

                                                                           _____________________                                                                              

Data                                 Locul                            Numele și prenumele      

   

6. Decizia Serviciului Vamal (în sensul art. 303 din Codul vamal al Republicii Moldova) 

      

□ Cererea de prelungire  a perioadei    de 

intervenție vamală a fost aprobată.   

Numărul de înregistrare a cererii de prelungire a  

perioadei de intervenție vamală______________ 

  

 

Data                                  Locul                                             

 

     Semnătura 

 

și ștampila  
 

□ Cererea este valabilă până la:______/_______/_______.  

□ Cererea a fost refuzată.  

 

Decizia motivată a acestui refuz și informațiile privind calea de atac sunt anexate la prezentul document. 

 

Data                                  Locul                Semnătura și ștampila 

  
  

 

 

37) în anexa nr. 2, prima liniuță, cuvântul „articolul” se exclude; 

 

38) se completează cu anexa nr. 21 cu următorul cuprins: 

 
                                                                                                       „Anexa nr. 21 

                                                                          la Regulamentul privind asigurarea  

                                                                        respectării drepturilor de proprietate  

mailto:vama@customs.gov.md
lex:LPLP200007201149
lex:LPLP200007201149
lex:LPLP200007201149
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                                                                     intelectuală de către organele vamale 

 
PROCES-VERBAL 

de reținere a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal nr.____ 
(pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală) 

 

____  ______________ 20 ___                                                       _______________________      
                                                                                                                 (locul încheierii procesului-verbal) 

 

Funcționarul vamal: _______________________________________________________________________ 
                                                           (numele, prenumele, funcția, denumirea organului vamal, adresa juridică) 

________________________________________________________________________________________ 

 

în prezența:_______________________________________________________________________________ 
                                     (numele, prenumele reprezentantului declarantului/destinatarului/proprietarului mărfii, funcția, alte date de identificare) 

 

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. h), art. 301 alin. (1), art. 302 alin. (1), art. 304 alin. (1) și art. 3051 

alin. (3) din Codul vamal al Republicii Moldova (de subliniat), efectuând controlul vamal al mărfurilor am 

reținut de la _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                          (denumirea, numele, prenumele declarantului/destinatarului/proprietarului mărfii, codul fiscal, actul de identitate etc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

lotul de marfă____________________________________________________________________________ 
                               (cantitatea, denumirea, valoarea, elementele particulare necesare pentru identificarea mărfii sau, după caz, 

 conform anexei la procesul-verbal etc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

transportată cu  __________________________________________________________________________, 
               (tipul  mijlocului  de transport auto/numărul de înmatriculare/condus de, bagaj de mână, trimitere poștală/curierat rapid etc.) 

care se deplasa din________________________________________________________________________ 
                                                                     (țara, datele exportatorului) 

în adresa ________________________________________________________________________________ 
                                                                      (țara, datele importatorului) 

Actele de însoțire a mărfurilor: _______________________________________________________________ 
                                                           (contract de vânzare-cumpărare, factură, scrisoare de trăsură/conosament/air bill, packing list etc. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Motivele reținerii:________________________________________________________________________ 
                      (suspiciune de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii/desenului sau modelului industrial, altor OPI) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Conținutul informației cu privire la executarea căilor de atac: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Declarant/destinatar/proprietar al mărfii (reprezentant):      

                                                                                                                             

                                                                                                                         ____________________                                                                                             
                                                                                                                                      (semnătura) 

 

Procesul-verbal a fost întocmit de funcționarul vamal:     

                                                                                                                              

                                                                                                                         ________________ 
                                                                                           (semnătura) 

 

Copia procesului-verbal primită de către declarant/destinatar/proprietar al mărfii (reprezentant) la: 

 

____   __________20 __                                                                           ____________________”; 
                                                              (semnătura) 

 

39) în anexa nr. 3: 
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a) la liniuța a doua, textul „ex-oficiu” se substituie cu textul „ex-officio (din 

oficiu)”; 

b) cuvintele „Șef Birou vamal_______________” se substituie cu textul 

„Funcția funcționarului vamal/organul vamal_________________________”;       
                                                                                                                                                                         (numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze) 

 

40) în anexa nr. 4: 

a) la liniuța a doua, cuvântul „Codului” se substituie cu cuvântul „Codul”; 

b) la alineatul al cincilea, după cuvintele „în termenul prevăzut de” se 

introduce textul „art. 302 și/sau”; 

c) la alineatul al șaselea, cuvintele „alte cheltuieli similare” se substituie 

cu textul  „alte cheltuieli aferente, inclusiv drepturi de import/export calculate,”; 

d) cuvintele „Șef Birou vamal________________” se substituie cu textul 

„Funcția funcționarului vamal/organul vamal_________________________”;       
                                                                                                                              ( numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze)                                                                          

 

41) anexa nr.5: 

a) în denumire, textul „declarantul/deținătorul/destinatarul” se substituie 

cu textul „ declarantul/destinatarul/proprietarul”; 

b) cuvintele „Șef Birou vamal________________” se substituie cu textul 

„Funcția funcționarului vamal/organul vamal_________________________”;       
                                                                                                                                (numele și prenumele conducătorului împuternicit să semneze) 

42) în anexa nr. 6:  

a) textul „pct. 60” se substituie cu textul „pct. 78”; 

b) la prima liniuță, cuvintele „expusă circuitului” se substituie cu cuvintele 

„pusă în circuitul”; 

 

43)  anexa nr. 7: 

a) în denumire, cuvântul „contrafăcute” se substituie cu cuvintele „care 

aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală”; 

b)  la punctul 1, după cuvintele „organului vamal” se introduce textul 

„/declarantului/destinatarului/proprietarului”; 

 

44) se completează cu anexele nr. 8-10 cu următorul cuprins: 

 
„Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind asigurarea  

respectării drepturilor de proprietate  

intelectuală de către organele vamale 
 

ACT  

de distrugere a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală 

 

 din ___ _____________20______                                                                 __________________   

 

                

 

 Prin prezentul act se confirmă distrugerea ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(denumirea, codul poziției tarifare, volumul, cantitatea, valoarea ș.a.) 
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Au fost utilizate următoarele metode de distrugere:______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Locul distrugerii: ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Declarația vamală nr. ____________________________________________________________ 

 

În urma procesului de distrugere s-au constituit deșeuri:__________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

             

  

 

La distrugere au fost prezenți:  

______________________ 

                                   ______________________ 

                                   ______________________ 

 

 
Anexa nr. 9 

la Regulamentul privind asigurarea  

respectării drepturilor de proprietate  

intelectuală de către organele vamale 
 

PROCES-VERBAL 

de prelevare a mostrelor de mărfuri care urmează a fi distruse  
 

____    ______________ 20 __                                                                 _________________________ 
                                                                                                                                                                  (locul încheierii procesului-verbal)  

Funcționarul vamal: ___________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, funcția, denumirea organului vamal, adresa juridică) 

în prezența __________________________________________________________________________ 
(titularul de drept/reprezentantul, declarantul/destinatarul/proprietarul mărfii) 

cu participarea _______________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor participante) 

____________________________________________________________________________________ 

În conformitate cu prevederile art. 304 alin. (2) lit. c) din Codul vamal al Republicii Moldova, am 

prelevat mostre în vederea constituirii de probe în instanța de judecată, pentru scopuri didactice și/sau pentru 

Muzeul mărfurilor contrafăcute din lotul de marfă reținut conform 

____________________________________________________________________________________ 
(procesul-verbal de reținere, data reținerii, DV număr etc.) 

____________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________, 

 

care se află la ________________________________________________________________________ 
                       (denumirea organului vamal, denumirea persoanei juridice, numele și prenumele, adresa juridică/domiciliul) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Am prelevat: _________________________________________________________________________ 
                  (cantitatea, denumirea, valoarea mărfii prelevate ca mostre, elementele particulare de identificare etc.) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Persoane prezente/participante: 

 
_____________________________                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                                                                                                             (semnătura)                                     

  ______________________________                                                                                 ___________________________                                                                  

         
                                              (semnătura)                                                                             
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  ______________________________                                                            ___________________________ 

                                                                                                                                                                                              (semnătura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Procesul-verbal a fost întocmit de către funcționarul vamal:                                  ___________________ 
                                                    

(semnătura)
 

                             

                                              
Copia procesului-verbal primită de titularul de drept/reprezentantul la: 

 

____ _________________ 20 __                                                                   ______________________ 
                                                                                                                                        (semnătura) 

                                                     

 
Anexa nr. 10 

la Regulamentul privind asigurarea  

respectării drepturilor de proprietate  

intelectuală de către organele vamale 

 

 
ACT  

de transmitere a deșeurilor rezultate din procedura de distrugere  

a mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici 

 

 

____  ______________ 20 ___                                           __________________________  
                                                                                                                                                (locul semnării actului de transmitere) 

Partea care transmite________________________________________________________________________ 

(denumirea organului vamal, funcția, numele și prenumele) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Partea care primește________________________________________________________________________ 
                        (denumirea persoanei fizice/juridice, funcția, numele și prenumele) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
au întocmit prezentul Act, prin care se confirmă că, în baza _________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 __________________________________________ din  ____  ______ 20______, 
                                            

(ordinului, dispoziției, notificării sau altui document)
 

 

________________________________________________________________________________a transmis, 

 

iar ________________________________________________________________________________a primit 

 

 

deșeuri rezultate din procedura de distrugere a mărfurilor, transportate de către ___________________________ 

 

________________________ pe adresa __________________________________________________________, 
       

(operatorul poștal)                                                                                                           (destinatarul trimiterii)
 

 

reținute de organul vamal în cadrul procesului de vămuire a trimiterilor poștale internaționale, care constau din 
__________________________________________________________________________________________________. 

                                                                
(descrierea tipului deșeurilor, cantitatea, forma etc.)

 

 
A transmis ____________________________   Semnătura/ștampila (după caz) __________________ 

 

 

A primit ______________________________   Semnătura/ștampila (după caz) __________________”. 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.915/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului  

 Autorul proiectului este Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite  

1.Necesitatea elaborării prezentului proiect de act normativ a fost 

condiționată de imperativitatea ajustării stipulărilor Regulamentului la 

prevederile Codului, amendate între timp, în special în partea ce vizează 

reglementarea următoarelor aspecte: 

- procedura de distrugere a mărfurilor contrafăcute, inclusiv a celor care fac 

obiectul unor livrări mici; 

- suspendarea, de către organul vamal, a operațiunilor de vămuire și/sau 

reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate 

intelectuală;  

- procedura de aplicare a măsurilor de asigurare, în raport cu mărfurile 

susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală asupra 

desenelor/modelelor industriale, brevetelor de invenție, certificatelor 

suplimentare de protecție sau brevetelor de soi de plante; 

2. Remarcăm că, actualmente, Codul prevede la art.304 alin.(51) că „Pentru 

mărfurile care sînt susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală, 

declarantul depune o declarație vamală de antrepozit vamal sau o declarație 

sumară pentru plasarea acestora în depozit provizoriu, pe cheltuiala acestuia. 

Din momentul în care organul vamal primește notificarea că produsele reținute 

sînt contrafăcute, toate cheltuielile aferente depozitării mărfurilor sînt suportate 

de către titularul de drept.” 

Normele respective sunt reliefate și în pct.33 spct.3) din Regulament. 

Potrivit pct.49 din Regulament, titularul de drept este obligat să distrugă 

mărfurile contrafăcute în decurs de 3 luni calendaristice iar 

declarantului/destinatarului/proprietarului mărfurilor îi revine, în acest sens, 

obligativitatea de a depune o declarație vamală conform destinației ,,distrugere”, 

fapt prevăzut la pct.50 din Regulament. 

Astfel, potrivit normei citate, distrugerea mărfurilor contrafăcute depinde 

direct de voința declarantului/destinatarului/proprietarului de a depune sau nu 

declarația vamală sub destinația vamală ,,distrugere”, ceea ce semnifică prezența 

unor norme discreționare. 

Practica aplicării măsurilor de protecție a drepturilor de proprietate 

intelectuală la frontieră, demonstrează faptul, că nu toți proprietarii de mărfuri 

confirmate ca contrafăcute se conformează benevol prevederilor legale de a 

depune declarație vamală sub destinația vamală „distrugere”. Mai mult, însuși 

titularii dreptului de proprietate intelectuală, din varii motive nu solicită aplicarea 

măsurii corective (distrugerea mărfurilor contrafăcute) de către instanța de 

judecată, conform art.69 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor. 

Or, conform normelor Legii citate, instanța de judecată poate să instituie 



măsuri de asigurare a acțiunii privind încălcarea drepturilor asupra mărcilor 

împotriva contravenientului şi/sau intermediarilor doar la cererea titularului de 

drepturi.  

La fel, în speță au fost atestate  cazuri când persoana se află în procedură de 

insolvabilitate sau nu poate fi identificată (plecat peste hotare, persoană juridică 

lichidată etc.), fapt ce creează blocaje în procesul de distrugere a mărfurilor 

contrafăcute. 

În cazul neconformării benevole de a distruge mărfurile în termenul stabilit 

de pct.49 din Regulament, se impune încheierea din oficiu a regimului vamal 

„antrepozit vamal” cu transferul dreptului de proprietate asupra mărfurilor 

contrafăcute, către o persoană terță pentru a le distruge (norme reglementate de 

art.29 alin.(6) din Cod. Or, în caz contrar, scopul aplicării măsurilor în vederea 

protecției proprietății intelectuale de către organele vamale va fi compromis. În 

calitate de persoană terță ar putea acționa titularul dreptului de proprietate 

intelectuală sau reprezentantul împuternicit al acestuia.  

De remarcat că,  în cazul livrărilor mici (trimitere poștală sau prin curierat 

rapid care conține cel mult 3 unități sau are o greutate brută de cel mult 2 

kilograme, sintagmă definită la art.1 pct.67) din Cod) procedura de distrugere va 

fi efectuată de către organul vamal conform prevederilor art.305 din Cod, în mod 

similar procedurilor aplicate în țările UE. 

Prin urmare, se impune inserarea acestor aspecte procedurale în 

Regulamentul supus amendării.  

3. Un alt aspect vizat în proiect ține de corelarea normelor din Regulament 

la cerințele Codului, în ceea ce vizează aplicarea măsurilor prealabile depunerii 

cererii de intervenție a organului vamal - procedura ex-oficiu) privind obligația 

organului vamal de a suspenda operațiunea de vămuire și de reținere a mărfurilor 

susceptibile de a duce atingere unui drept de proprietate intelectuală (art.302 din 

Cod). 

4. De asemenea, a apărut necesitatea reglementării măsurilor de privare a 

persoanelor implicate de profit economic. Actualmente acest aspect este doar 

menționat la art. 305 alin. (2) lit.b) din Codul vamal, care prevede că „b) sînt 

pasibile de orice măsură care are drept consecinţă privarea efectivă a 

persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii, cu excepţia unor 

cazuri cînd simpla retragere a mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute nu 

este considerată măsură care ar avea drept consecinţă privarea efectivă a 

persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii;”. Din acest 

considerent, a apărut necesitatea includerii măsurilor de privare a persoanelor 

implicate în profit economic în textul proiectului, acestea fiind înserate la pct.72-

76. Astfel, mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, sînt 

pasibile de orice măsură care are drept consecință privarea efectivă a persoanelor 

implicate de profitul economic al operaţiunii, cu excepţia unor cazuri cînd simpla 

retragere a mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute nu este considerată măsură 

care ar avea drept consecință privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul 

economic al operaţiunii. 5Un alt aspect necesar a fi menționat rezidă în faptul că, 

actualmente Regulamentul nu prevede procedura asigurării, în raport cu 

mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală 

asupra desenelor/modelelor industriale, brevetelor de invenție, certificatelor 

suplimentare de protecție sau brevetelor de soi de plante, condiție prevăzută în 



art.306 din Cod. În acest sens, se propune completarea Regulamentului cu a 3-a 

Secțiune (nouă). 

5. La fel, Regulamentul a fost completat cu cinci anexe noi, și anume: 

modelul cererii de prelungire a perioadei de intervenție, Procesul - verbal de 

reținere a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal (pasibile de a aduce 

atingere unui drept de proprietate intelectuală), Procesul-verbal de prelevare a 

mostrelor de mărfuri, care urmează a fi distruse, Actul de distrugere a mărfurilor 

care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală și Actul de transmitere a 

deșeurilor rezultate procedurii de distrugere a mărfurilor care fac obiectul unor 

livrări mici. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

  Prezentul proiect de act normativ se circumscrie principiilor şi valorilor 

promovate de Uniunea Europeană și vine să transpună art. 1 (4) și (5), art. 19, 

art. 23 și art. 24 (2) (a) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene L 181 din 29 iunie 2013. 

Transpunerea Regulamentului (UE) nr. 608/2013)  este o obligație ce rezultă 

din prevederile Anexei XXVI „Apropierea legislației vamale” din Acordul de 

Asociere RM-UE, termenul de implementare fiind anul 2015. 

Astfel, normele Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului, reglementează aspectele 

privind intervenția autorităților vamale și de distrugere a mărfurilor, norme cu 

care sunt armonizate prevederile normative interne. A fost elaborat tabel de 

concordanță. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

 Stipulările proiectului vin să reglementeze următoarele aspecte: 

1. Corelarea normelor Regulamentului, care au fost modificate în scopul 

armonizării acestuia cu prevederile legislației U.E.  

Astfel, se propune completarea Regulamentului cu norme privind: 

- indicarea certă a situațiilor în care prevederile Regulamentului nu se aplică, 

prin modificarea pct.3, și respectiv abrogarea pct.4 al acestuia.  

- determinarea locului depunerii cererii de intervenție, acesta fiind- aparatul 

central al Serviciului Vamal, textul actual purtînd caracter generic. 

- inserarea normelor potrivit cărora, asupra cererii depuse în format 

electronic, se vor aplica stipulările normative conexe documentului electronic; 

- concretizarea faptului că, Instrucțiunea de completare a cererii de 

intervenție este stabilită de Anexa nr.1 la Regulament; 

- Regulamentul se completează cu modelul cererii de prelungire a perioadei 

de intervenție, cu procesul-verbal de reținere a mărfurilor și obiectelor aflate 

sub control vamal, cu Actul de distrugere a mărfurilor care aduc atingere unui 

drept de proprietate intelectuală, cu Procesul-verbal de prelevare a mostrelor de 

mărfuri, care urmează a fi distruse și Actul de transmitere a deșeurilor rezultate 



procedurii de distrugere a mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici.  

2. Corelarea normelor Regulamentului cu prevederile Legii nr.302/2017 cu 

privire la Serviciul Vamal, în acest sens anumite sintagme au fost substituite cu 

altele sintagme adecvate (aparatul central al Serviciului Vamal, funcționar 

vamal etc.) 

3. Inserarea expresă a normelor potrivit cărora, metodologia conform căreia 

va avea loc prelevarea de probe și mostre în procesul de examinare a mărfurilor 

de către organul vamal, se va derula conform procedurii stabilite de Serviciul 

Vamal, astfel precum dispune art.20211 alin.(8) din Cod.  

4. Regulamentul se completează cu o Secțiune nouă privind procedura de 

asigurare a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate 

intelectuală, norme care se întemeiază pe stipulările art.306 din Cod. 

Remarcăm că, normele Codului poartă caracter primar, iar Regulamentul 

vine să detalieze aceste norme, purtând caracter subsidiar.  

În context, se propune instituirea normelor conform cărora, constituirea 

garanției, modificarea și restituirea acesteia se efectuează în corespundere cu 

procedura stabilită de Serviciul Vamal, normă care se întemeiază pe prevederile 

art.1271 alin.(15) din Cod.  

5. Se propune expunerea Capitolul IV într-un nou cuprins, care 

reglementează dispozițiile aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept 

de proprietate intelectuală, prin: 

- stabilirea interdicțiilor privind operațiunile ce pot fi efectuate cu mărfurile 

respective; 

- detalierea procedurii de distrugere a mărfurilor vizate, cu identificarea 

persoanei obligate să achite cheltuielile de distrugere, sau alte cheltuieli 

aferente, cu acordarea dreptului organului vamal de a dispune, din oficiu, 

încheierea regimului vamal suspensiv, astfel precum prevede Codul.  

- în acest sens Regulamentul se completează cu modelul actului de distrugere 

a mărfurilor respective; 

- sunt indicate expres metodele prin intermediul cărora poate fi efectuată 

distrugerea mărfurilor vizate, precum și reglementările aplicabile deșeurilor 

rezultate aplicării măsurilor de distrugere în cazul livrărilor mici; 

- este reglementat aspectul conex procedurii de depozitare provizorie a 

mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, ; 

- se detaliază situațiile în care organul vamal este în drept să refuze 

distrugerea mărfurilor, precum și entitățile care vor desemna reprezentanții săi 

în scopul semnării actului de distrugere a mărfurilor.  

6. Se propune reglementarea măsurilor de privare a persoanelor implicate de 

profit economic, care se vor efectua sub supraveghere vamală de către 

declarantul/destinatarul/proprietarul mărfurilor, cu acordul scris și participarea 

titularului de drept. 

7. Un alt aspect ce se propune a fi reglementat se referă la procedura de 

predare cu titlu gratuit, a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate 

intelectuală, cu indicarea expresă a entităților care vor beneficia de aceste 

bunuri - instituții publice, inclusiv din sistemul protecției sociale, asociații 

obștești ori fundații cu caracter umanitar, asociații ori cluburi sportive, instituții 

de învățământ de stat, persoane fizice care au avut de suferit de pe urma 

calamităților naturale. 



La fel, sunt reliefate condițiile ce necesită a fi întrunite în scopul predării 

acestor mărfuri, cu titlu gratuit.  

8. Adițional, proiectul prevede anumite modificări redacționale și de tehnică 

legislativă. 

9. Punctul 2 din proiect prevede intrarea în vigoare a hotărîrii Guvernului la 

data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

5. Fundamentarea economico-financiară  

  Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli din bugetul de 

stat, deoarece nu va fi necesară majorarea numărului de funcționari vamali, 

procurări de echipament etc. 

Relevăm faptul că potrivit art. 101 din Codul vamal ”Distrugerea mărfurilor 

se efectuează din contul persoanei interesate.” În acest sens, remarcăm că 

bugetul de stat nu va suporta careva cheltuieli. Mai mult, potrivit art. 305 alin 

(5) din Codul vamal ”Organul vamal este în drept să refuze plasarea mărfurilor 

în destinația vamală distrugere în cazul în care: c) distrugerea presupune 

suportarea cheltuielilor din partea statului”. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

 Proiectul hotărîrii corespunde prevederilor legislației în vigoare. Acesta vine 

să completeze Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală de către organele vamale cu prevederi care actualmente 

lipsesc, dar care rezultă din normele Codului vamal, iar lipsa acestora creează 

dificultăți de procedură. Odată cu adoptarea proiectului, nu va fi necesară 

modificarea sau abrogarea unor acte normative în vigoare.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

  Proiectul a fost prezentat pentru avizare, expertizare și consultare publică în 

conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional 

și Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Deasemenea, proiectul a 

fost prezentat spre avizare repetată, conform pct. 201 din Regulamentului 

Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018. 

8. Constatările expertizei anticorupţie  

Expertiza anticorupție a fost realizată de CNA (scrisoarea nr. 06/2-6393 din 

29.09.2021). 

În cadrul expertizei anticorupție au fost identificați unii factori de risc, care au 

fost excluși în procesul de definitivare  a proiectului. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

 Proiectul a fost supus expertizei de compatibilitate întocmită de Centrul de 

armonizare a legislației, conform Legii nr. 100/2017 și Hotărîrii Guvernului nr. 

1171/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea 

legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, care a 

concluzionat că proiectul și-a atins finalitatea propusă, asigurînd implementarea 

selectivă a Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului. Totodată, au fost înlăturate 

deficiențele privind instrumentele procesului de armonizare (clauza de 

armonizare, tabelul de concordanță și nota informativă), potrivit obiecțiilor 



formulate în compartimentul III al Declarației de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice  

Expertiza juridică a fost realizată de către Ministerul Justiției (scrisoare nr. 

04/1577 din 17.02.2022), toate obiecțiile fiind luate în considerare de către 

Ministerul Finanțelor.  

11. Constatările altor expertize  

 Proiectul a fost supus procedurii de examinare a impactului de reglementare, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător, fiind avizat pozitiv. 
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