GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE

nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la modificarea Regulamentului privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.915/2016
-------------------------------------------------------------------------Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.915/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art.
999), se modifică după cum urmează:
1) Pe tot parcursul textului cuvintele „cererea de intervenție vamală” și
„cererea de intervenție” se substituie cu cuvintele „cererea de intervenție a
organului vamal” la forma gramaticală corespunzătoare;
2) la punctul 6, punctele 13-16, punctele 18-20, punctele 36-37 cuvintele
„Serviciul Vamal” se substituie cu cuvintele „aparatul central al Serviciului
Vamal” la forma gramaticală corespunzătoare;
3) la punctul 1 cuvintele „în care” se substituie cu cuvântul „care”;
4) la punctul 2 cuvintele „din prezentul Regulament” se exclud;
5) punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:
1) mărfurilor care sînt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat
și care au fost fabricate cu consimţămîntul titularului de drept, dar se află fără
consimţămîntul acestuia în una din situaţiile menționate la pct.1;
2) bunurilor destinate uzului personal, deplasate peste frontiera vamală a
Republicii Moldova de către persoane fizice.”;
6) punctul 4 se abrogă.
7) punctul 5 va avea următorul cuprins:
„5. Cererea de intervenţie 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, cu respectarea cerințelor normative, stabilite
pentru un document electronic.”;
8) punctul 6 se abrogă;
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9) la punctul 8 cuvintele „conform Instrucţiunii de completare aprobate de
Serviciul Vamal” se substituie cu textul „conform Normelor de completare
prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.”;
10) la punctul 11 subpunctul 1) cuvântul „anexei” se substituie cu cuvintele
„din anexa”;
11) la punctul 12 textul „pct.11 lit.a)” se substituie cu textul „pct.11
subpct.1)”;
12) la punctul 13 cuvintele „precum și” se substituie cu cuvintele „cu
referire”, iar după cuvintele „consimțămîntul producătorilor” se completează cu
textul „ , precum”;
13) la punctul 14 textul „ , precum” se exclude;
14) se completează cu punctul 151 cu următorul cuprins:
„151. Cererea de prelungire a perioadei de intervenție vamală se completează
în 2 exemplare, conform modelului stabilit în anexa nr.11 la prezentul Regulament”;
15) la punctul 18, după cuvântul „titularului” se completează cu cuvintele
„de drept”;
16) la punctul 20 cuvintele „a titularului” se exclud;
17) la punctul 21:
a) cuvântul „poate” se substituie cu cuvintele „este obligat de a ”;
b) textul „la art.301 din Codul vamal al Republicii Moldova” se substituie cu
textul „la pct.1 din prezentul Regulament”;
18) la punctul 22 după textul /destinatarului” se completează cu textul
„/proprietarului”;
19) punctul 23 se completează cu textul „și se calculează conform
prevederilor punctului 31”;
20) punctul 24 va avea următorul cuprins:
„24. Depunerea cererii de intervenție în termenul prevăzut la pct.23 atrage
după sine suspendarea curgerii acestuia. Despre faptul depunerii în termen a cererii
de intervenție vor fi informați imediat organul vamal care a suspendat operațiunea
de vămuire și/sau a reținut mărfurile și declarantul/destinatarul /proprietarul
mărfurilor.”;
21) punctul 25 va avea următorul cuprins:
„25. Organul vamal poate solicita titularului de drept informaţii referitoare la
dreptul protejat pînă la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a unui drept
de proprietate intelectuală.”;
22) la punctul 26 după cuvintele „în regim de antrepozit vamal” se
completează cu textul „sau, după caz, depozitate provizoriu”;
23) la punctul 27:
a) cuvântul „emiterii” se substituie cu cuvântul „luării”;
b) textul „declarantului/destinatarului” se completează cu textul
„/proprietarului”;
24) la punctul 29 după cuvintele „dacă mărfurile reţinute” se completează
cu textul „și/sau în privința cărora a fost suspendată operațiunea de vămuire”;
25) la punctul 32 cuvintele „La decizia de reţinere a” se substituie cu
cuvintele „În cazul reținerii”; iar textul „care se păstrează sub supraveghere vamală
conform prevederilor art.304 alin.(51) din Codul vamal al Republicii Moldova” se
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exclude, la final se completează cu textul „conform modelului stabilit la anexa nr.21
din prezentul Regulament.”;
26) la punctul 33 subpunctul 3) cuvintele „sînt contrafăcute” se substituie cu
cuvintele „aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală”.
27) punctul 34 va 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 din anexa nr.3 la prezentul
Regulament și transmite copii ale documentelor pe care le deţine cu privire la
mărfurile reţinute și/sau în privința cărora a fost suspendată operațiunea de
vămuire.”;
28) punctul 35 va avea următorul cuprins:
„35. Organul vamal notifică, în termen de 24 de ore, titularului de drept şi
declarantului/destinatarului/proprietarului mărfurilor măsurile întreprinse de către
subdiviziunea competentă, care supraveghează operațiunea vamală respectivă,
conform modelelor din anexele nr.4 și nr.5 la prezentul Regulament”;
29) la punctul 38 cuvântul „deținătorul” se substituie cu cuvântul
„proprietarul”;
30) la punctele 40 și 41 după cuvântul „destinatarul” se completează cu
textul „/proprietarul”;
31) 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”;
32) punctul 43 va avea următorul cuprins:
„43. La examinarea mărfurilor, organul vamal poate permite prelevarea de
probe și mostre conform metodologiei stabilite de aparatul central al Serviciului
Vamal, iar la cererea expresă a titularului de drept, le poate înmîna sau transmite
acestuia din urmă exclusiv pentru a fi analizate şi pentru a facilita continuarea
procedurii, în cazul în care circumstanțele permit acest lucru. Probele și mostrele
trebuie restituite imediat după finalizarea analizei tehnice şi pe cât posibil înainte
de acordarea liberului de vamă sau de anulare a măsurii de reţinere a mărfurilor.”
33) punctul 44 va avea următorul cuprins:
„44. Probele și mostrele sunt prelevate de organul vamal conform cadrului
normativ de reglementare a cercetării (expertizei) mărfurilor la efectuarea
controlului vamal.”;
34) punctul 45 se abrogă;
35) se completează cu Secțiunea a 3-a cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 3-a
Asigurarea mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de
proprietate intelectuală
451. 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 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.
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452. Constituirea garanției, modificarea și restituirea acesteia se efectuează în
corespundere cu procedura stabilită de aparatul central al Serviciului Vamal.
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 persoanele interesate în intervalul termenului
prevăzut la pct.26.”;
36) 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 care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot
fi:
1) introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova ori din
zonele economice libere sau antrepozitele vamale, depozitele provizorii;
2) importate;
3) exportate;
4) reexportate;
5) plasate sub un regim vamal suspensiv, plasate în circuitul comercial.
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 pct.47 din prezentul Regulament 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 protecţie 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 dat începe să curgă de la data constatării că mărfurile reţinute aduc
atingere unui drept de proprietate intelectuală.
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 destinaţia vamală „distrugere”, declarantul/destinatarul/
proprietarul acestora depune la organul vamal declaraţia vamală în corespundere
cu statutul său de titular al operațiunii, iar cheltuielile de distrugere sau alte
cheltuieli aferente, inclusiv drepturile de import/export calculate, sînt puse în
sarcina titularului de drept.
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52. Nerespectarea cerințelor și condițiilor de distrugere a mărfurilor care aduc
atingere unui drept de proprietate intelectuală atrage răspundere conform legislației
în vigoare. 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 la prezentul Regulament.
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 distrugerii mărfurilor care aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală, în alte situații decât cele menționate la pct.51, se aplică
procedura prevăzută la pct.52 și pct.53, cu respectarea particularităților privind
încasarea drepturilor de import, conform deciziei de regularizare.
56. Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legislației în vigoare cu
privire la ocrotirea mediului o poartă titularul de drept.
57. Distrugerea se poate efectua prin următoarele metode: termice, chimice,
mecanice sau prin alte procedee, care pot fi utilizate concomitent sau succesiv,
conform prevederilor legislației în vigoare.
58. Procedura de distrugere a mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici,
este prevăzută la art.3051 din Codul vamal al Republicii Moldova și se efectuează
de către organul vamal.
60. Deșeurile rezultate 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 din momentul distrugerii.
61. În intervalul termenului prevăzut la pct. 60 titularul de drept este obligat
să ridice deșeurile rezultate în urma distrugerii mărfurilor care fac obiectul unor
livrări mici.
62. Deșeurile rezultate aplicării măsurilor de distrugere a mărfurilor care fac
obiectul unor livrări mici se transmit de către titularul de drept unei persoane
autorizate conform legislației în domeniul gestionării deșeurilor, în baza unui
contract încheiat între aceștia.
63. Măsurile descrise la pct.62 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.
64. Transmiterea de către organul vamal către titularul 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 la anexa
nr.10 din prezentul Regulament.
65. Organul vamal este în drept să refuze distrugerea mărfurilor în cazul în
care:
1) distrugerea lor poate cauza prejudiciu persoanelor şi mediului;
2) nu are posibilitate să controleze dacă mărfurile au fost de fapt distruse;

6

3) distrugerea necesită cheltuieli din partea statului.
66. Distrugerea mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate
intelectuală, se efectuează cu participarea funcționarului vamal care deține în
procedură operațiunea respectivă, titularului de drept, declarantului/destinatarului/
proprietarului mărfurilor sau reprezentatului acestuia şi altor participanți, după
necesitate.
67. Distrugerea mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate
intelectuală poate fi efectuată fără participarea declarantului/destinatarului/
proprietarului mărfurilor sau reprezentatului acestuia în cazul în care:
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.
68. Organul vamal prelevă mostre de mărfuri, în vederea constituirii ulterioare
de probe în instanța de judecată, în baza procesului-verbal de prelevare a mostrelor
de mărfuri care urmează a fi distruse, conform modelului stabilit în anexa nr.9 la
prezentul Regulament, care pot fi utilizate de către Serviciul Vamal și ca material
de instruire a funcționarilor vamali şi/sau plasate în Muzeul produselor
contrafăcute.
69. După distrugerea mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate
intelectuală, se întocmește un act de distrugere a acestora, conform anexei nr.8 la
prezentul Regulament.
70. Actul de distrugere a mărfurilor contrafăcute este semnat de:
1) funcționarii vamali care au supravegheat procesul de distrugere a
mărfurilor;
2) titularul de drept;
3) reprezentantul autorității publice responsabile în domeniul ocrotirii
mediului;
4) reprezentantul Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice;
5) reprezentantul operatorului poștal în cazul livrărilor mici sau
6) reprezentanții altor autorități publice, dacă natura mărfurilor supuse
distrugerii impune prezenţa lor;
7) alte persoane care au participat la procesul de distrugere a mărfurilor.
71. 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
72. 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.
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73. Organul vamal, în gestiunea căruia se află operațiunea vamală respectivă,
poate permite efectuarea unor măsuri în vederea privării 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.
74. Măsurile de privare de profit economic a persoanelor implicate se
efectuează sub supraveghere vamală de către declarantul/destinatarul/proprietarul
mărfurilor, cu acordul scris și participarea titularului de drept.
75. Măsurile de privare de profit economic a persoanelor implicate se
consemnează în actul de control fizic al mărfurilor, conform modelului stabilit de
aparatul central al Serviciului Vamal.
76. După efectuarea măsurilor de privare de profitul economic a persoanelor
implicate, organul vamal ridică măsura de reţinere a mărfurilor şi/sau efectuează
vămuirea acestora, cu condiţia respectării celorlalte exigenţe legale.
Secțiunea a 4-a
Predarea cu titlu gratuit a mărfurilor care aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală
77. Mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală pot fi
predate cu titlu gratuit unor instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei
sociale, unor asociaţii obşteşti ori fundaţii cu caracter umanitar, unor asociaţii ori
cluburi sportive, instituţii de învăţămînt de stat, unor persoane fizice care au avut
de suferit de pe urma calamităţilor naturale.
78. Predarea cu titlu gratuit este aplicabilă dacă sînt întrunite cumulativ
următoarele condiţii:
1) există acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală;
2) mărfurile corespund normelor pentru consumul sau uzul personal;
3) este depusă declaraţia beneficiarului mărfurilor preluate, conform anexei
nr.6 la prezentul Regulament.
79. Prin declaraţia menționată la pct. 78 subpct.3), beneficiarul îşi asumă
responsabilitatea de a nu comercializa mărfurile preluate.
81. Predarea cu titlu gratuit a mărfurilor care aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală nu este supusă încasării drepturilor de import.
82. În cazul predării cu titlu gratuit a mărfurilor care aduc atingere unui drept
de proprietate intelectuală, se întocmeşte un act de predare-primire a acestora,
conform modelului din anexa nr.7 la prezentul Regulament.
83. Actul de predare-primire a mărfurilor care aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală este semnat de:
1) funcționarii vamali care au supravegheat acţiunea de predare-primire a
mărfurilor;
2) titularul de drept;
3) beneficiarul mărfurilor preluate;
4) alte persoane.
84. Actul de predare-primire a mărfurilor care aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală se păstrează la dosarul operațiunii, iar copia acestuia – la
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aparatul central al Serviciului Vamal până la expirarea termenului de păstrare, ce
rezultă din dispozițiile legale.
37) la anexa nr.1 la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală de către organele vamale:
a) cuvintele „Instrucțiuni de completare” se substituie cu cuvintele „Norme
de completare”;
b) la rubrica 6 după cuvântul „administrative” se completează cu cuvintele
„și tehnice”;
c) la rubrica 10 lit. a) cuvântul „dup” se substituie cu cuvântul „după”;
d) în Notă:
- cifrele „14” se substituie cu cifrele „15”;
- după cuvintele „Cererea de intervenție” se completează cu textul „ , cererea
de prelungire a perioadei de intervenţie”;
38) 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
în temeiul art.303 din Codul vamal al Republicii Moldova
1. Data primirii cererii de prelungire a
2.
perioadei
de
intervenție
vamală Moldova
______/______/_______

Serviciului

Vamal

al

Republicii

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: ___________________________________
Funcţia: __________________________________
Adresa: __________________________________
Localitatea: _______________________________
Cod poştal: _______________________________
Ţara: ____________________________________
Cod fiscal: ________________________________
Telefon: __________________________________
Telefon mobil: _____________________________
Fax: _____________________________________
E-mail ___________________________________
Adresa de Internet: ________________________
4. Solicit prelungirea perioadei de intervenție, acordate conform cererii de intervenție cu nr.
__________din „____”_____________, în decursul căreia organul vamal trebuie să intervină.
□ Confirm că nu există modificări ale informațiilor furnizate în cererea de intervenție și în anexele
sale
□ Furnizez următoarele informații referitoare la cererea de intervenție:
a se vedea anexa nr.____ inclusă.
Orice cerere pentru prelungirea perioadei de intervenție va fi adresată Serviciului Vamal cu cel puțin
30 de zile lucrătoare înainte de data expirării cererii de intervenție.
5. Semnătura și ștampila solicitantului
Data

Locul

_________________________
Numele și prenumele
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6. Decizia Serviciului Vamal (în sensul art.303 din Codul vamal al Republicii Moldova)
□ Cererea de prelungire a perioadei Numărul de înregistrare a cererii de prelungire a perioadei de
de intervenție a fost aprobată.
intervenţie____
Semnătura ştampila
şi
□ Cererea este valabilă pînă la:______/_______/_______.
□ Cererea a fost refuzată.
Data

Locul

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

Semnătura
ștampila

Locul

şi

39) la anexa nr.2 la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală de către organele vamale:
a) la prima liniuță, cuvântul „articolul” se exclude;
b) la liniuța a doua, cuvintele „alte cheltuieli aferente ori similare” se substituie cu
textul „alte cheltuieli aferente, inclusiv drepturi de import/export calculate,”
40) se completează cu anexa nr.21 cu următorul cuprins:
”Anexa nr. 21
la Regulamentul privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate
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.305 1
alin.(3) Cod vamal al Republicii Moldova, efectuând controlul vamal al mărfurilor am reținut de la
____________________________________________________________________
(denumire, nume, prenume declarant/destinatar/proprietar al mărfii, cod fiscal, act de identitate, etc.)

______________________________________________________________________________
lotul de marfă___________________________________________________________________
(cantitate, denumire, valoare, elemente particulare necesare identificării mărfii sau, după caz, conform anexei la procesul verbal, etc.)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
transportată cu __________________________________________________________________
(tip mijloc de transport auto/număr 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.)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Motivele reţinerii:_________________________________________________________________
(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)

Copie proces - verbal primită de declarant/destinatar/proprietar al mărfii (reprezentant) la:
„____” __________20 __

____________________
(semnătura)

41) la anexa nr.3 la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală de către organele vamale:
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)”;
42) la anexa nr.4 la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală de către organele vamale:
a) la liniuța a doua cuvântul „Codului” se substituie cu cuvântul „Codul”;
b) după cuvintele „Vă informăm că dacă nu veți da curs prezentei notificări
în termenul prevăzut de” se completează cu textul „art.302 și/sau”;
c) la ultima frază 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)”;
43) la anexa nr.5 la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală de către organele vamale:
a) în denumire, textul „declarantul/deţinătorul/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)”;
44) la anexa nr.6 la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală de către organele vamale:
a) textul „pct.60” se substituie cu textul „pct.78”;
b) la prima liniuță, cuvintele „expusă circuitului” se substituie cu cuvintele
„pusă în circuitul”;
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45) la anexa nr.7 la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală de către organele vamale:
a) în denumire, cuvântul „contrafăcute” se substituie cu cuvintele „care aduc
atingere unui drept de proprietate intelectuală”;
b) la pct.1, după cuvintele: „organului vamal” se completează cu textul
„/declarantului/ destinatarului/proprietarului”;
46) se completează cu anexele nr.8-10 cu următorul conținut:
”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 ş.a.)

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
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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 _____________________________________________________________________________
(titular de drept/reprezentant, declarant/destinatar/proprietar al mărfii)

cu participarea __________________________________________________________________________
(numele, prenumele, alte date de identificare a persoanelor participante)

____________________________________________________________________________________
În conformitate cu prevederile art.304 alin. (2) lit. c) Cod vamal al Republicii Moldova, am prelevat mostre
în vederea constituirii ulterioare de probe în instanța de judecată, pentru scopuri didactice și/sau muzeul
mărfurilor contrafăcute din lotul de marfă reținut conform
________________________________________________________________________________________
(proces - verbal de reținere, data reținerii, DV număr, etc.)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
care se află la ____________________________________________________________________________
(denumire organ vamal, denumire persoană juridică, nume/prenume, adresa juridică/domiciliu)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Am prelevat: ____________________________________________________________________________
(cantitatea, denumirea, valoarea mărfii prelevate ca mostre, elemente particulare de identificare, etc.)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________

Persoane prezente/participante:

(semnătura)

___________________________
(semnătura)

______________________________

___________________________
(semnătura)

Procesul - verbal a fost întocmit de către funcționarul vamal:

______________________
(semnătura)

Copie proces - verbal primită de titularul de drept/reprezentant 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 procedurii 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)
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__________________________________________________________________________________________

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 procedurii de distrugere a mărfurilor, transportate de către ______________________
______________________ în adresa ____________________________________________________,
(operatorul poștal)

(destinatarul trimiterii)

reținute de organul vamal în cadrul procesului de vămuire a trimiterilor poștale internaționale, și care
constau din
____________________________________________________________________________________________.
(descrierea tipului deșeurilor, cantitatea, forma etc.)

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

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Prim-ministru
Contrasemnează:
Secretar de Stat,
Ministerul Finanțelor
Ministru al Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului
Secretar general de Stat,
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr.915/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către
organele vamale
Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Prezentul proiect de act normativ este elaborat de către Ministerul Finanțelor și
are drept scop ajustarea unor norme inserate în Hotărîrea Guvernului nr.915/2016
pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală de către organele vamale (în continuare - Regulament) la
prevederile Codului vamal al Republicii Moldova (în continuare - Cod), considerînd
amendamentele operate în respectivul și care reglementează condițiile de intervenție a
organelor vamale în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere drepturilor de
proprietate intelectuală, manifestate prin protejarea pieței interne de mărfuri
contrafăcute, opere-pirat și cele care aduc atingere drepturilor asupra altor obiecte de
proprietate intelectuală protejate, comercializarea cărora cauzează prejudicii titularilor
de drept, generează acte de concurență neloială, precum și reprezintă un pericol sporit
pentru securitatea economică a țării și sănătatea consumatorului autohton.
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile 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;
- înlăturarea erorilor de ordin ortografic și stilistic.
2. Remarcăm că, actualmente, Codul prevede la art.304 alin.(5 1) 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.
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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-XVI din 29.02.2008 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. Un alt aspect necesar a fi menționat rezidă în faptul că, actualmente
Regulamentul nu prevede procedura asigurării, în raport cu mărfurile susceptibile a
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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.
Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația
Uniunii Europene
Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene,
mai mult, acesta se circumscrie principiilor şi valorilor promovate de Uniunea
Europeană.
În context reliefăm normele că, 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, reglementează
aspectele privind intervenția autorităților vamale și de distrugere a mărfurilor, norme
cu care sunt armonizate prevederile normative interne.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Stipulările proiectului vin să reglementeze următoarele aspecte:
1. Corelarea normelor Regulamentului, care ar fi 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.

3

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, purtînd 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 protecţiei 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.
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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.
Fundamentarea economico-financiară a proiectului
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita careva cheltuieli din
bugetul de stat, deoarece nu va fi necesară majorarea numărului de funcționari
vamali, procurări de echipament etc.
Relevăm faptul, că potrivit articolului 101 din Cod, „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 Cod,
„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.”
Avizarea, expertizarea și consultarea publică
Proiectul este prezentat pentru avizare, expertizare și consultare publică în
conformitate cu stipulările Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul
decizional;
iar ulterior, supus expertizei anticorupție și expertizei juridice, în conformitate
cu prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Secretar de Stat,
Ministerul Finanțelor
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TABEL DE CONCORDANȚĂ
1. Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale” cu Regulamentul UE nr.
608/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de PI de către autorităţile vamale
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului
2 Proiectul Hotărârii Guvernului cu cu privire la modificarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2016
3 Parțial Compatibil
4
Actul Uniunii Europene

5
Proiectul de act normativ
național

6
Gradul de
compatibilitate

CAPITOLUL I
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI
DEFINIȚII

Hotărârea Guvernului nr.
915/2016 pentru aprobarea
Regulamentului
privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate
intelectuală de către organele
vamale
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate
intelectuală de către organele
vamale
(în
continuare
–
Regulament) stabileşte condiţiile de
intervenţie a organelor vamale în
cazul mărfurilor susceptibile de a
aduce atingere drepturilor
de
proprietate intelectuală, în care: 1)
sînt introduse sau scoase de pe
teritoriul vamal al Republicii
Moldova;
2)
sînt
declarate

Compatibil

Articolul 1
Obiectul și domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament stabilește condițiile și
procedurile de intervenție a autorităților vamale,
în cazul în care mărfurile susceptibile de a aduce
atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt
sau ar fi trebuit să fie supuse supravegherii
vamale sau controlului vamal pe teritoriul vamal
al Uniunii, conform Regulamentului (CEE) nr.
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de
instituire a Codului vamal comunitar (10), în
special în ceea ce privește mărfurile aflate în
următoarele situații:

7
Diferențele

8
Observațiile

9
Autoritatea/
persoana
responsabilă
Ministerul
Finanțelor
Serviciul
Vamal
Direcția
Investigare
fraude
vamale
Șef – Lilian
BARBAROȘ
Serviciul
protecția
proprietății
intelectuale
Șef – Sergiu
SUVAC
Executor -
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organelor vamale în scopul plasării
(a) atunci când sunt declarate pentru punerea în lor sub un regim vamal definitiv
liberă circulație, export sau reexport;
sau suspensiv; 3) se află sub
supraveghere vamală în orice alt
(b) la intrarea sau părăsirea teritoriului vamal al e situaţii; 4) nu au fost declarate la
intrarea sau la ieşirea d in ţară şi
Uniunii;
sînt descoperite de organele vamale
în timpul efectuării controalelor
(c) atunci când fac obiectul unei proceduri vamale; 5) au intrat în proprietatea
suspensive sau sunt plasate într-o zonă liberă statului prin confiscare sau prin
abandon în favoarea statului.
sau într-un antrepozit liber.
2.
Prezentul
Regulament
(2) În ceea ce privește mărfurile care fac obiectul reglementează măsurile care trebuie
supravegherii vamale sau al controlului vamal și întreprinse de către organele
fără a aduce atingere articolelor 17 și 18, vamale în cazurile în care se
autoritățile vamale desfășoară controale vamale stabileşte că mărfurile menţionate
adecvate și iau măsuri de identificare la pct.1 din prezentul Regulament
proporționale, astfel cum se prevede la articolul aduc atingere drepturilor de
proprietate intelectuală.
13 alineatul (1) și articolul 72 din Regulamentul
3.
Prevederile
prezentului
(CEE) nr. 2913/92 în conformitate cu criteriile Regulament nu se aplică mărfurilor
pentru analiza riscului în vederea împiedicării care sînt obiect al dreptului de
actelor care încalcă legislația referitoare la proprietate intelectuală protejat şi
proprietatea intelectuală aplicabilă pe teritoriul care au fost fabricate cu
Uniunii și pentru a coopera cu țări terțe cu privire consimţămîntul titularului de drept,
la asigurarea respectării drepturilor de proprietate dar se afla fără consimţămîntul
acestuia în una dintre situaţiile
intelectuală.
menţionate în pct.1 din prezentul
(3) Prezentul regulament nu se aplică mărfurilor Regulament.
Prevederile
prezentului
care au fost puse în liberă circulație în cadrul 4.
Regulament nu se aplică bunurilor
regimului destinației finale.
destinate uzului personal, deplasate
(4) Prezentul regulament nu se aplică mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii

Vitalie
Goncear,
Inspector
principal
SPPI
Telefon fix:
022632930
Celular:
079480085
e-mail:
vitalie.goncear
@customs.gov
.md
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cu caracter necomercial aflate în bagajele Moldova de către persoane fizice.
personale ale călătorilor.
(5) Prezentul regulament nu se aplică mărfurilor
care au fost fabricate cu consimțământul
titularului de drepturi și nici mărfurilor fabricate
de o persoană autorizată în mod corespunzător de
un titular de drepturi să fabrice o anumită
cantitate de mărfuri, în exces față de cantitățile
asupra cărora se convenise de către respectiva
persoană și titularul de drepturi.
(6) Prezentul regulament nu aduce atingere
dreptului intern sau al Uniunii privind
proprietatea intelectuală sau legislației statelor
membre în ceea ce privește procedurile penale.
Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament:
1. „drept de proprietate intelectuală” înseamnă:
(a) o marcă;
(b) un desen sau un model;
(c) un drept de autor sau orice drept conex, astfel
cum se prevede în dreptul intern sau al Uniunii;
(d) o indicație geografică;
(e) un brevet de invenție, astfel cum se prevede în
dreptul intern sau al Uniunii;
(f) un certificat suplimentar de protecție pentru
medicamente, astfel cum se prevede în
Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului

Art. 1 din Codul vamal al
Republicii Moldova
45) drept
de
proprietate
intelectuală – dreptul de autor,
drepturile conexe, dreptul asupra
mărcilor de produs sau de serviciu
protejate, dreptul asupra desenelor
şi modelelor industriale, dreptul
asupra indicaţiilor
geografice,
dreptul asupra brevetelor de
invenţie,
dreptul
asupra
certificatelor
suplimentare
de
protecţie, dreptul asupra soiurilor
de plante;
48) obiect
al
proprietăţii

Compatibil
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European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind
certificatul suplimentar de protecție pentru
medicamente (11);
(g) un certificat suplimentar de protecție pentru
produse fitosanitare, astfel cum se prevede în
Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 iulie 1996
privind crearea unui certificat suplimentar de
protecție pentru produsele fitosanitare (12);
(h) o protecție comunitară a soiurilor de plante,
astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr.
2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de
instituire a unui sistem de protecție comunitară a
soiurilor de plante (13);
(i) un drept de proprietate asupra unui soi de
plantă, astfel cum se prevede în dreptul intern;
(j) topografia unui produs semiconductor, astfel
cum se prevede în dreptul intern sau al Uniunii;
(k) un model de utilitate, în măsura în care este
protejat de un drept de proprietate intelectuală în
dreptul intern sau al Uniunii;
(l) o denumire comercială, în măsura în care este
protejat de un drept de proprietate intelectuală în
dreptul intern sau al Uniunii;
2. „marcă” înseamnă:
(a) o marcă comunitară, astfel cum se prevede în
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului
din 26 februarie 2009 privind marca comunitară
(14);
(b) o marcă înregistrată într-un stat membru sau,
în ceea ce privește Belgia, Luxemburg și Țările de

intelectuale –
rezultate
ale
activităţii intelectuale, confirmate
prin drepturile respective ale
titularilor asupra utilizării lor, ce
includ: obiectele de proprietate
industrială (invenţii, modele de
utilitate, soiuri de plante, topografii
ale circuitelor integrate, denumiri
de origine ale produselor, mărci de
produse şi mărci de servicii, desene
şi modele industriale), obiectele
dreptului de autor şi ale drepturilor
conexe (opere literare, de artă, de
ştiinţă etc., inclusiv programe
pentru calculator şi baze de date),
secretul comercial (know-how) etc.;
49) titular de drept – deţinătorul
unui
drept
de
proprietate
intelectuală
ori
reprezentantul
acestuia sau orice altă persoană
autorizată să utilizeze acest drept
ori reprezentantul acesteia;
50) mărfuri contrafăcute:
a)
orice
marfă,
inclusiv
ambalajul acesteia, care poartă, fără
autorizaţie, o marcă identică ori
care nu se deosebeşte în aspectele
sale esenţiale de o marcă de produs
legal înregistrată pentru acelaşi tip
de marfă şi care, din acest motiv,
încalcă drepturile titularului mărcii
legale;
b) orice simbol al unei mărci de
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Jos, la Oficiul Benelux de proprietate intelectuală;
(c) o marcă înregistrată în temeiul acordurilor
internaționale care produce efecte într-un stat
membru sau în Uniune;
3. „desen sau model” înseamnă:
(a) un desen sau model comunitar, astfel cum se
prevede în Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al
Consiliului din 12 decembrie 2001 privind
desenele sau modelele industriale comunitare
(15);
(b) un desen sau model înregistrat într-un stat
membru sau, în ceea ce privește Belgia,
Luxemburg și Țările de Jos, la Oficiul Benelux de
proprietate intelectuală;
(c) un desen sau model înregistrat în temeiul
acordurilor internaționale care produce efecte
într-un stat membru sau în Uniune;
4. „indicație geografică” înseamnă:
(a) o indicație geografică sau o denumire de
origine protejată a produselor agricole și
alimentare, astfel cum se prevede în
Regulamentul
(UE)
nr.
1151/2012
al
Parlamentului European și al Consiliului din 21
noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul
calității produselor agricole și alimentare (16);
(b) o denumire de origine sau o indicație
geografică pentru vinuri, astfel cum se prevede în
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei

produs sau de serviciu (inclusiv
logo, etichetă, autoadeziv, broşură,
instrucţiuni de utilizare sau
document de garanţie care poartă
un astfel de simbol), chiar dacă este
prezentat separat, care se află în
aceeaşi situaţie cu mărfurile
definite la lit. a);
c) orice ambalaj care poartă
mărci de produse contrafăcute,
chiar dacă sînt prezentate separat,
care se află în aceeaşi situaţie ca şi
mărfurile definite la lit. a);
51) mărfuri care aduc atingere
unui
drept
de
proprietate
intelectuală:
a) mărfuri contrafăcute;
b) opere pirat;
c) mărfuri care aduc atingere
drepturilor asupra unui brevet de
invenţie, unui certificat suplimentar
de protecţie, unei denumiri de
origine
sau
unei
indicaţii
geografice, sau unui brevet de soi
de plante.
Se asimilează mărfurilor susmenţionate orice tipar sau matriţă
destinată ori adaptată fabricării
unor astfel de mărfuri care aduc
atingere unui drept de proprietate
intelectuală, cu condiţia că folosirea
acestor tipare sau matriţe să aducă
atingere titularului de drept.
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organizări comune a piețelor agricole și privind
dispoziții specifice referitoare la anumite produse
agricole („Regulamentul unic OCP”) (17);
(c) o denumire geografică pentru băuturi
aromatizate pe bază de produse vitivinicole, astfel
cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr.
1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de
stabilire a normelor generale privind definirea,
descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a
băuturilor aromatizate pe bază de vin și a
cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole
(18);
(d) o indicație geografică pentru băuturi spirtoase,
astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr.
110/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea,
desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția
indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase
(19);
(e) o indicație geografică pentru produse care nu
se încadrează la literele (a)-(d), în măsura în care
aceasta este stabilită ca drept exclusiv de
proprietate intelectuală de dreptul intern sau al
Uniunii;
(f) o indicație geografică prevăzută în acordurile
încheiate de Uniune cu țări terțe și inclusă ca atare
în respectivele acorduri;

51) mărfuri care aduc atingere
unui
drept
de
proprietate
intelectuală:
a) mărfuri contrafăcute;
b) opere pirat;
c) mărfuri care aduc atingere
drepturilor asupra unui brevet de
invenţie, unui certificat suplimentar
de protecţie, unei denumiri de
origine
sau
unei
indicaţii
geografice, sau unui brevet de soi
de plante.
Se asimilează mărfurilor susmenţionate orice tipar sau matriţă
destinată ori adaptată fabricării
unor astfel de mărfuri care aduc
atingere unui drept de proprietate
intelectuală, cu condiţia că folosirea
acestor tipare sau matriţe să aducă
atingere titularului de drept.
67) livrare
poştală sau prin
conţine cel mult
greutate brută
kilograme;

mică – trimitere
curierat rapid care
3 unităţi sau are o
de cel mult 2

Art. 1 din Codul vamal
5. „mărfuri contrafăcute” înseamnă:
56) solicitant de informaţie
(a) mărfuri care fac obiectul unui act de încălcare obligatorie
privind
originea
a drepturilor de marcă în statul membru în care mărfurilor – orice persoană care
sunt găsite mărfurile și pe care este aplicat fără solicită în scris o informaţie

6

autorizare un semn identic cu o marcă înregistrată
în mod corespunzător pentru același tip de
mărfuri sau care nu pot fi distinse, în aspectele lor
esențiale, de o astfel de marcă;
(b) mărfuri care fac obiectul unui act de încălcare
a unei indicații geografice în statul membru în
care sunt găsite mărfurile și care poartă sau sunt
descrise printr-o denumire sau un termen protejat
referitor la respectiva indicație geografică;
(c) orice ambalaj, etichetă, autocolant, broșură,
instrucțiuni de utilizare, document de garanție sau
alt element similar, prezentate chiar și separat,
care fac obiectul unei intervenții pentru încălcarea
drepturilor de marcă sau a unei indicații
geografice și care includ un semn, un nume sau
un termen care este identic cu o marcă înregistrată
în mod corespunzător sau cu o indicație
geografică protejată, sau care nu poate fi distins în
aspectele sale esențiale de o astfel de marcă sau
indicație geografică, și care pot fi utilizate pentru
același tip de mărfuri pentru care marca
respectivă sau indicația geografică este
înregistrată;

obligatorie
mărfurilor;

privind

originea

Art. 1 din Codul vamal
13) declarant – orice persoană care
are dreptul de a dispune de mărfuri
şi/sau de mijloace de transport, care
întocmeşte declaraţia vamală în
numele său sau în al cărei nume
este întocmită declarația vamală;

6. „mărfuri piratate” înseamnă mărfuri care fac
obiectul unui act de încălcare a unui drept de
autor sau a unui drept conex sau a unui desen sau
model în statul membru în care sunt găsite
mărfurile și care reprezintă sau conțin copii
realizate fără acordul titularului unui drept de
autor sau drept conex sau al unui desen sau
model, sau fără acordul unei persoane autorizate
de către titularul respectiv în țara de fabricație;
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7. „mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui
drept de proprietate intelectuală” înseamnă
mărfuri în privința cărora există indicații
rezonabile că, în statul membru în care aceste
mărfuri se găsesc, acestea sunt la prima vedere:
(a) mărfuri care fac obiectul unui act de încălcare
a unui drept de proprietate intelectuală în
respectivul stat membru;
(b) dispozitive, produse sau componente care sunt
în primul rând concepute, produse sau adaptate
pentru a permite sau facilita eludarea oricărei
tehnologii, oricărui dispozitiv sau oricărei
componente care, în cursul normal al funcționării
sale, împiedică sau restricționează acte cu privire
la opere care nu sunt autorizate de titularul
dreptului de autor sau al oricărui drept conex
dreptului de autor și care sunt legate de o acțiune
pentru încălcarea drepturilor menționate în
respectivul stat membru;
(c) orice tipare sau matrițe concepute special sau
adaptate pentru fabricarea de mărfuri care încalcă
un drept de proprietate intelectuală, dacă
respectivele tipare sau matrițe se referă la o
acțiune pentru încălcarea unui drept de proprietate
intelectuală în respectivul stat membru;
8. „titular de drepturi” înseamnă titularul de
drepturi de proprietate intelectuală;
9. „cerere” înseamnă o solicitare prezentată
serviciului vamal competent pentru autoritățile
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vamale pentru a interveni în cazul mărfurilor
susceptibile de a aduce atingere unui drept de
proprietate intelectuală;
10. „cerere națională” înseamnă o cerere prin care
se solicită autorităților vamale ale unui stat
membru să intervină în acel stat membru;
11. „cerere la nivelul Uniunii” înseamnă o cerere
depusă într-un stat membru prin care se solicită
autorităților vamale din acel stat membru și din
unul sau mai multe alte state membre să intervină
în statele membre respective;
12. „solicitant” înseamnă persoana sau entitatea în
numele căreia se depune cererea;
13. „titularul deciziei” înseamnă titularul unei
decizii de acceptare a unei cereri;
14. „deținătorul mărfurilor” înseamnă persoana
care este proprietarul mărfurilor despre care se
suspectează că încalcă un drept de proprietate
intelectuală sau care are un drept similar de
dispoziție asupra acestora sau care are controlul
fizic al acestora;
15. „declarant” înseamnă declarantul astfel cum
este definit la articolul 4 punctul 18 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;
16. „distrugere” înseamnă distrugerea fizică,
reciclarea sau eliminarea mărfurilor în afara

Articolul 100. Dispoziţii
generale din Codul vamal
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circuitelor comerciale, astfel încât să se evite
(1) Distrugerea este destinaţia
prejudicierea titularului deciziei de acceptare a vamală care constă în distrugerea
cererii;
mărfurilor străine sub supraveghere
vamală, fără perceperea drepturilor
17. „teritoriul vamal al Uniunii” înseamnă de import şi fără aplicarea
teritoriul vamal al Comunității astfel cum este măsurilor de politică economică.
definit la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92;
18. „acordarea liberului de vamă” înseamnă
acordarea liberului de vamă astfel cum este
definită la articolul 4 punctul 20 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;
19. „transport mic” reprezintă o trimitere poștală
sau prin curierat rapid care:

Art. 1 din Codul vamal

67) livrare
(a) conține trei unități sau mai puține;
poştală sau prin
sau
conţine cel mult
(b) are o greutate brută de mai puțin de două greutate brută
kilograme.
kilograme;

mică – trimitere
curierat rapid care
3 unităţi sau are o
de cel mult 2

În sensul literei (a), o „unitate” înseamnă o marfă,
astfel cum este clasificată în temeiul
Nomenclaturii combinate în conformitate cu
anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal
comun (20), dacă nu este ambalată, sau ambalajul
unor astfel de mărfuri destinate vânzării cu
amănuntul către consumatorul final.
În sensul prezentei definiții, mărfurile distincte
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care se încadrează în același cod din
Nomenclatura combinată sunt considerate unități
diferite, iar mărfurile prezentate ca seturi
clasificate într-un cod din Nomenclatura
combinată sunt considerate o singură unitate;
20. „mărfuri perisabile” reprezintă orice mărfuri
despre care autoritățile vamale consideră că se
deteriorează dacă sunt ținute pentru o perioadă de
până la 20 de zile de la data suspendării acordării
liberului de vamă sau a reținerii;
21. „licență exclusivă” înseamnă o licență
(indiferent dacă generală sau limitată) prin care
este autorizat titularul licenței, cu excluderea
tuturor celorlalte persoane, inclusiv persoana care
acordă licența, să folosească un drept de
proprietate intelectuală într-un mod autorizat de
licență.
CAPITOLUL II

Proiect

Compatibil

CERERI

II. CEREREA DE
INTERVENŢIE
A ORGANULUI
SECȚIUNEA 1
VAMAL Secţiunea 1
Depunerea
şi examinarea cererii
Depunerea cererilor
de intervenţie a organului vamal
5. Cererea de intervenţie a
Articolul 3
organului
vamal se depune de către
Dreptul de a depune o cerere
titularul dreptului de proprietate
intelectuală la Serviciul Vamal.
Următoarele persoane și entități, în măsura în care
6. Cererea de intervenţie a
au dreptul de a iniția proceduri pentru a stabili organului vamal se depune la
dacă un drept de proprietate intelectuală a fost Serviciul Vamal în formă scrisă sau
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încălcat în statul membru sau în statele membre în în formă electronică, cu aplicarea
care se solicită autorităților vamale să intervină, semnăturii electronice.
7. Cererea de intervenţie a
au dreptul de a depune:
organului vamal se completează în
două
exemplare,
conform
1. o cerere națională sau o cerere la nivelul
modelului stabilit în anexa nr. 1 la
Uniunii:
prezentul Regulament: un exemplar
pentru Serviciul Vamal, marcat cu
(a) titularii de drepturi;
cifra „1”, şi un exemplar pentru
depunător, marcat cu cifra „2”.
(b) organismele de gestiune colectivă a drepturilor 8. Cererea de intervenţie a
de proprietate intelectuală, astfel cum sunt organului vamal se completează
menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din conform Instrucţiunii de completare
Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European aprobate de Serviciul Vamal.
9. Documentele anexate la cererea
și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
de intervenţie, inclusiv actele în
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală limbi străine, se traduc și se depun
(21);
în limba de stat şi fac parte
integrantă din aceasta.
(c) organismele de protecție profesională, astfel 10. Originalul cererii de intervenţie
cum sunt menționate la articolul 4 alineatul (1) şi al documentelor anexate la
aceasta
trebuie
să
conţină
litera (d) din Directiva 2004/48/CE;
semnătura şi ştampila titularului de
(d) grupurile în sensul articolului 3 punctul 2 și al drept.
articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 11. La cererea de intervenţie se
anexează în mod obligatoriu
nr. 1151/2012, grupurile de producători în sensul
următoarele documente:
articolului 118e din Regulamentul (CE) nr. 1) declaraţia titularului de drept,
1234/2007 sau grupurile de producători similare conform modelului anexei nr.2 la
prevăzute în dreptul Uniunii privind indicațiile prezentul Regulament;
geografice care reprezintă producătorii de produse 2) dovada că este titularul dreptului
cu o indicație geografică sau reprezentanții unor de proprietate intelectuală.
astfel de grupuri, în special Regulamentele (CEE) 12. Declaraţia prevăzută la pct. 11
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nr. 1601/91 și (CE) nr. 110/2008 și operatorii care
au dreptul de a utiliza o indicație geografică,
precum și organismele de control sau autoritățile
competente pentru o astfel de indicație
geografică;
2. o cerere națională:
(a) persoanele sau entitățile autorizate să utilizeze
drepturile de proprietate intelectuală, care au fost
autorizate în mod formal de titularul de drepturi
să inițieze proceduri pentru a stabili dacă un drept
de proprietate intelectuală a fost încălcat;
(b) grupurile de producători prevăzute de
legislația statelor membre privind indicațiile
geografice care reprezintă producătorii produselor
cu indicații geografice sau reprezentanții unor
astfel de grupuri și operatorii care au dreptul de a
utiliza o indicație geografică, precum și
organismele de control sau autoritățile
competente în materie de indicații geografice;
3. o cerere la nivelul Uniunii: titularii unor licențe
exclusive care acoperă întregul teritoriu a două
sau mai multe state membre, atunci când aceștia
au fost autorizați în mod formal în statele membre
respective de titularul de drepturi să inițieze
proceduri pentru a stabili dacă un drept de
proprietate intelectuală a fost încălcat.

lit.a) din prezentul Regulament se
completează şi se semnează de
către titularul de drept sau persoana
autorizată şi va avea un termen de
valabilitate echivalent cu termenul
de protecţie acordat. 13. Serviciul
Vamal este în drept să solicite
informaţii cu referire la dreptul de
proprietate intelectuală pentru care
a fost depusă cererea de intervenţie,
precum şi la locul de fabricaţie sau
de producţie, reţeaua de distribuţie
ori
numele
licenţiaţilor,
consimţămîntul producătorilor şi
alte informaţii cu referire la dreptul
de proprietate intelectuală, în
limitele prevederilor art. 3021 din
Codul
vamal
al
Republicii
Moldova.
14. În cazul în care cererea nu
conţine informaţiile enumerate în
art. 3021 din Codul vamal al
Republicii Moldova, Serviciul
Vamal poate respinge cererea de
intervenţie vamală. În acest caz,
Serviciul Vamal îşi motivează
decizia, precum şi anexează
informaţii privind procedura de
revizuire. Cererea de intervenţie
vamală depusă repetat va fi
acceptată numai în cazul în care
aceasta
va
fi
completată
corespunzător.
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15. Titularul de drept, cu cel puţin
30 de zile înainte de expirarea
perioadei de intervenţie vamală,
este în drept să depună la Serviciul
Vamal o cerere scrisă, prin care să
solicite prelungirea acesteia.
16. Cererea trebuie să cuprindă
datele de identificare ale titularului
dreptului şi ale cererii de intervenţie
pentru care se solicită prelungirea,
precum şi menţiuni privind
modificarea informaţiilor cuprinse
în cererea de intervenţie. 17.
Titularul de drept este obligat, în
termen de 15 zile, să informeze
Serviciul
Vamal
despre
modificările apărute.
Articolul 4
Drepturile de proprietate intelectuală
acoperite de cererile la nivelul Uniunii
O cerere la nivelul Uniunii poate fi depusă numai
cu privire la drepturi de proprietate intelectuală
care au la bază dreptul Uniunii care produce
efecte în întreaga Uniune.
Articolul 5
Depunerea cererilor
(1) Fiecare stat membru desemnează serviciul
vamal competent pentru primirea și prelucrarea
cererilor (denumit în continuare „serviciul vamal
competent”). Statul membru informează Comisia

UE neaplicabil

Republica
Moldova
nu este stat
membru
UE

UE neaplicabil

Republica
Moldova
nu este stat
membru
UE
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în mod corespunzător, iar Comisia face publică o
listă a serviciilor vamale competente desemnate
de statele membre.
(2) Cererile trebuie depuse la serviciul vamal
competent. Cererea trebuie să fie întocmită pe
baza formularului prevăzut la articolul 6 și să
conțină informațiile solicitate în acesta.
(3) În cazul în care o cerere este depusă după
notificarea de către autoritățile vamale privind
suspendarea acordării liberului de vamă sau
privind reținerea mărfurilor în conformitate cu
articolul 18 alineatul (3), respectiva cerere trebuie
să respecte următoarele cerințe:
(a) să fie depusă la serviciul vamal competent în
termen de patru zile lucrătoare de la notificarea
privind suspendarea acordării liberului de vamă
sau privind reținerea mărfurilor;
(b) să fie o cerere națională;
(c) să conțină informațiile prevăzute la articolul 6
alineatul (3). Cu toate acestea, solicitantul poate
omite informațiile menționate la literele (g), (h)
sau (i) de la respectivul alineat.
(4) Cu excepția cazului menționat la articolul 3
punctul 3, se poate depune, per stat membru,
numai o cerere națională și o cerere la nivelul
Uniunii pentru același drept de proprietate
intelectuală protejat în respectivul stat membru. În
cazul menționat la articolul 3 punctul 3 se permite
mai mult de o cerere la nivelul Uniunii.
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(5) În cazul în care o cerere la nivelul Uniunii se
acceptă pentru un stat membru care face deja
obiectul unei alte cereri la nivelul Uniunii
acceptată pentru același solicitant și pentru același
drept de proprietate intelectuală, autoritățile
vamale ale respectivului stat membru intervin în
baza cererii la nivelul Uniunii care a fost prima
acceptată. Autoritățile vamale informează
serviciul vamal competent din statul membru în
care a fost acceptată orice cerere ulterioară la
nivelul Uniunii, care modifică sau revocă decizia
de acceptare a cererii ulterioare respective la
nivelul Uniunii.
(6)
În cazul în care sunt disponibile sisteme
informatice pentru primirea și prelucrarea
cererilor, cererile și anexele sunt depuse prin
intermediul tehnicilor de prelucrare electronică a
datelor. Statele membre și Comisia dezvoltă,
mențin și utilizează astfel de sisteme în
conformitate cu planul strategic multianual
menționat la articolul 8 alineatul (2) din Decizia
nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea
unui mediu informatizat pentru vamă și comerț
(22).
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Articolul 6

Anexa nr. 1 la proiect

Formularul de cerere

Articolul 3021. din Codul
vamal
(1) Cererea de intervenţie a
organului vamal se depune de către
titularul de drept la Serviciul Vamal
în formă scrisă pe suport de hîrtie
sau în formă electronică, potrivit
modelului
stabilit
de
Guvern. Cererea trebuie să conţină
următoarele informaţii obligatorii:
a) datele de identificare ale
titularului de drept;
b) descrierea tehnică precisă
şi detaliată a mărfurilor originale,
datele despre locul unde au fost
produse, despre producătorul lor,
precum şi datele despre alţi titulari
de drept;
c) orice informaţie specifică
pe care titularul o deţine în legătură
cu modalitatea de încălcare a
dreptului său;
d) numele şi adresa persoanei
de contact desemnate de titularul de
drept.
(2) Odată cu cererea de
intervenţie a organului vamal, se
depun fotografii şi mostre ale
mărfurilor originale.
(3) Titularul de drept va
furniza, în măsura în care îi sînt

(1) Comisia stabilește un formular de cerere prin
intermediul unor acte de punere în aplicare.
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în
conformitate
cu
procedura
consultativă
menționată la articolul 34 alineatul (2).
(2)
Formularul de cerere menționează
informațiile care trebuie furnizate persoanelor
vizate în temeiul Regulamentului (CE) nr.
45/2001 și al legislației interne de punere în
aplicare a Directivei 95/46/CE.
(3) Comisia se asigură că următoarele informații
sunt furnizate de solicitant în formularul de
cerere:
(a) date privind solicitantul;
(b) statutul solicitantului în sensul articolului 3;
(c) documente doveditoare furnizate pentru a
permite serviciului vamal competent să constate
că solicitantul are dreptul să depună cererea;
(d) în cazul în care solicitantul depune cererea
printr-un reprezentant, detaliile privind persoana
care îl reprezintă și dovada împuternicirii
persoanei respective de a acționa ca reprezentant,
în conformitate cu legislația statului membru în
care este depusă cererea;
(e) dreptul sau drepturile de proprietate
intelectuală a căror respectare urmează să fie
asigurată;
(f) în cazul unei cereri la nivelul Uniunii, statele

Compatibil
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membre în care se solicită intervenția autorităților
vamale;
(g) date specifice și tehnice privind mărfurile
originale, inclusiv marcaje, cum ar fi codul de
bare și imagini, dacă este cazul;
(h) informațiile necesare pentru a permite
autorităților vamale să identifice ușor mărfurile în
cauză;
(i) informații relevante pentru analiza și evaluarea
de către autoritățile vamale a riscului de încălcare
a dreptului (drepturilor) de proprietate intelectuală
în cauză, cum ar fi informații privind distribuitorii
autorizați;
(j) dacă informațiile prevăzute în conformitate cu
litera (g), (h) sau (i) de la prezentul alineat
urmează a fi marcate pentru tratare restrânsă, în
conformitate cu articolul 31 alineatul (5);
(k) coordonatele oricărui reprezentant desemnat
de solicitant, responsabil cu aspectele juridice și
tehnice;
(l) angajamentul solicitantului de a informa
serviciul vamal competent cu privire la situațiile
prevăzute la articolul 15;
(m) angajamentul solicitantului de a transmite și
de a actualiza orice informații relevante pentru
analiza și evaluarea de către autoritățile vamale a
riscului de încălcare a dreptului (drepturilor) de
proprietate intelectuală în cauză;
(n) angajamentul solicitantului de a-și asuma
răspunderea în condițiile prevăzute la articolul 28;
(o) angajamentul solicitantului de a suporta
cheltuielile menționate la articolul 29 în condițiile
precizate la respectivul articol;

cunoscute, orice alte informaţii,
cum ar fi:
a)
valoarea
mărfurilor
originale înainte de taxare;
b) locul unde se află mărfurile
sau destinaţia lor;
c) detalii privind identificarea
lotului sau a coletelor;
d) data prevăzută pentru
sosirea sau plecarea mărfurilor;
e) mijloacele de transport
utilizate;
f) ţara sau ţările de fabricaţie
şi rutele folosite;
g) diferenţele tehnice dintre
mărfurile
originale
şi
cele
susceptibile a aduce atingere unui
drept de proprietate intelectuală;
h) denumirea şi sediul
persoanelor juridice autorizate să
importe, să exporte ori să distribuie
mărfurile.
(4) La cererea de intervenţie
se anexează în mod obligatoriu
următoarele documente:
a) declaraţia titularului de
drept, de o formă stabilită, prin care
acesta îşi asumă responsabilitatea în
cazul în care se constată că
mărfurile nu aduc atingere unui
drept de proprietate intelectuală şi
obligaţia de a suporta toate
cheltuielile efectuate în temeiul
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(p) acordul solicitantului ca datele furnizate de el prezentului capitol;
să fie prelucrate de Comisie și de statele membre;
b) dovada că este titularul
(q) dacă solicitantul solicită utilizarea procedurii
dreptului
de
proprietate
menționate la articolul 26 și, în cazul în care acest intelectuală.
lucru este cerut de autoritățile vamale, dacă este
de acord să acopere costurile referitoare la
distrugerea mărfurilor, în temeiul respectivei
proceduri.
SECȚIUNEA 2
Deciziile privind cererile
Articolul 7
Prelucrarea cererilor incomplete
(1) Atunci când, la primirea unei cereri, serviciul
vamal competent consideră că cererea nu conține
toate informațiile necesare în conformitate cu
articolul 6 alineatul (3), serviciul vamal
competent cere solicitantului să furnizeze
informațiile lipsă în termen de 10 zile lucrătoare
de la notificarea către solicitant a cererii
serviciului.

Proiect național
15. În cazul în care cererea nu
conţine informaţiile enumerate în
art. 3021 Cod Vamal al RM,
Serviciul Vamal poate respinge
cererea de intervenţie vamală. În
acest caz, Serviciul Vamal îşi
motivează decizia şi anexează
informaţii privind procedura de
revizuire.
Cererea de intervenţie vamală
depusă repetat va fi acceptată
numai în cazul în care va fi
completată corespunzător.

Compatibil

În astfel de cazuri, termenul menționat la articolul
9 alineatul (1) se suspendă până la primirea
informațiilor relevante.
(2) Dacă solicitantul nu furnizează informațiile
lipsă în termenul menționat la alineatul (1) primul
paragraf, serviciul vamal competent respinge
cererea.
Articolul 8

Articolul 3021 din Codul
vamal

Compatibil
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Taxe
Solicitantul nu plătește niciun fel de taxă pentru
acoperirea costurilor administrative aferente
prelucrării cererii.

(7) Titularul nu trebuie să plătească
nici un fel de redevenţe/taxe pentru
acoperirea cheltuielilor administrative
aferente gestionării cererii de
intervenţie.

Articolul 9

Proiect național
Secţiunea a 2-a
Acceptarea cererii de intervenţie
18. În termen de 30 de zile de la
primirea cererii de intervenţie,
Serviciul Vamal notifică în scris
titularului
acceptarea
ori
respingerea cererii sau faptul că ea
face obiectul unor examinări sau
necesitatea
prezentării
unor
informaţii suplimentare.
19. Dacă cererea de intervenţie este
acceptată,
Serviciul
Vamal
stabileşte perioada în decursul
căreia organele vamale trebuie să
intervină. Perioada de timp stabilită
nu poate depăşi un an.
20. Decizia de acceptare a cererii de
intervenţie a titularului este
comunicată imediat solicitantului,
precum şi birourilor vamale, în
baza unei dispoziţii emise de
Serviciul Vamal cu privire la
aplicarea de măsuri la frontieră
pentru
protecţia
proprietăţii
intelectuale.
Hotărârea Guvernului
nr. 915/2016

Notificarea deciziilor de acceptare sau de
respingere a cererilor
(1) Serviciul vamal competent informează
solicitantul cu privire la decizia de acceptare sau
de respingere a cererii în termen de 30 de zile
lucrătoare de la primirea cererii. În caz de
respingere, serviciul vamal competent își
motivează decizia și include informațiile cu
privire la procedura de recurs.
(2) În cazul în care solicitantul a fost informat cu
privire la suspendarea acordării liberului de vamă
sau reținerea mărfurilor de către autoritățile
vamale înaintea depunerii cererii, serviciul vamal
competent informează solicitantul cu privire la
decizia de acceptare sau de respingere a cererii în
termen de două zile lucrătoare de la primirea
cererii.

Articolul 10

Compatibil

Compatibil
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Deciziile privind cererile
(1) O decizie de acceptare a unei cereri naționale
și orice decizie de revocare sau de modificare a
acesteia produc efecte în statul membru în care sa depus cererea națională din ziua următoare datei
adoptării.
O decizie de prelungire a perioadei în decursul
căreia autoritățile vamale trebuie să intervină
produce efecte în statul membru în care s-a depus
cererea națională în ziua următoare datei de
expirare a perioadei care urmează a fi prelungite.
(2) O decizie de acceptare a unei cereri la nivelul
Uniunii și orice decizie de revocare sau de
modificare a acesteia produc efecte după cum
urmează:
(a) în statul membru în care s-a depus cererea, în
ziua următoare datei adoptării;
(b) în toate celelalte state membre în care se
solicită intervenția autorităților vamale, în ziua
următoare datei notificării autorităților vamale în
conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu
condiția ca titularul deciziei să își fi îndeplinit
obligațiile care îi revin în conformitate cu
articolul 29 alineatul (3) în ceea ce privește
costurile de traducere.
O decizie de prelungire a perioadei în decursul
căreia autoritățile vamale trebuie să intervină
produce efecte în statul membru în care s-a depus
cererea la nivelul Uniunii și în toate celelalte state

14. În cazul în care cererea nu
conţine informaţiile enumerate în
art.
3021
din
Codul
vamal al Republicii Moldova,
Serviciul Vamal poate respinge
cererea de intervenţie vamală.
În acest caz, Serviciul Vamal îşi
motivează decizia, precum şi
anexează
informaţii
privind
procedura de revizuire. Cererea de
intervenţie vamală depusă repetat
va
fi
acceptată
numai
în cazul în care aceasta va fi
completată corespunzător.
20. Decizia de acceptare a cererii de
intervenţie a titularului este
comunicată
imediat
solicitantului, precum şi birourilor
vamale, în baza unei dispoziţii
emise
de
Serviciul
Vamal
cu privire la aplicarea de măsuri la
frontieră
pentru
protecţia
proprietăţii
intelectuale.
27. Organul vamal, în urma emiterii
deciziei de reţinere a mărfurilor
susceptibile
de
a
aduce atingere unui drept de
proprietate
intelectuală
sau
suspendare a operaţiunii de
vămuire, notifică aceasta titularului
de drept, conform modelului din
anexa
nr.4
la
prezentul
Regulament,
şi
declarantului
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membre în care este solicitată intervenția
autorităților vamale în ziua următoare datei de
expirare a perioadei care urmează a fi prelungite.
Articolul 11

/destinatarului mărfurilor, conform
modelului din anexa nr.5 la
prezentul Regulament.
Proiect național

Compatibil

Perioada în decursul căreia autoritățile vamale 20. Dacă cererea de intervenţie este
trebuie să intervină
acceptată,
Serviciul
Vamal
stabileşte perioada în decursul
(1) În momentul acceptării unei cereri, serviciul căreia organele vamale trebuie să
vamal competent stabilește perioada în decursul intervină. Perioada în cauză nu
căreia autoritățile vamale trebuie să intervină.
poate depăşi un an.
Perioada respectivă începe din ziua din care Art. 3021 din Codul vamal
decizia de acceptare a cererii produce efecte în
conformitate cu articolul 10 și nu depășește un an Depunerea şi examinarea cererii de
de la ziua următoare datei adoptării.
intervenţie a organului vamal
(1) Cererea de intervenţie a
(2)
În cazul în care o cerere depusă după organului vamal se depune de către
notificarea, de către autoritățile vamale, a titularul de drept la Serviciul
suspendării acordării liberului de vamă sau a Vamal în formă scrisă pe suport de
reținerii mărfurilor în conformitate cu articolul 18 hîrtie sau în formă electronică,
alineatul (3) nu conține informațiile menționate la potrivit modelului stabilit de
articolul 6 alineatul (3) litera (g), (h) sau (i), Guvern.
cererea în cauză este acceptată numai în ceea ce (5) În cazul în care cererea de
privește suspendarea acordării liberului de vamă intervenţie este depusă fără
sau reținerea mărfurilor respective, cu excepția respectarea cerinţelor prevăzute la
cazului în care respectivele informații sunt alin.(1)–(3), Serviciul Vamal este în
furnizate în termen de 10 zile după notificarea drept să o respingă printr-o decizie
suspendării acordării liberului de vamă sau a
motivată, în care se
reținerii mărfurilor.
menţionează calea de atac. Cererea
poate fi depusă repetat numai după
(3)
În cazul în care un drept de proprietate ce a fost completată în
intelectuală încetează să mai producă efecte sau în modul corespunzător.
cazul în care solicitantul încetează din alte motive
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să aibă dreptul de a depune o cerere, autoritățile
vamale nu intervin. Decizia de acceptare a cererii
este revocată sau modificată în consecință de
serviciul vamal competent care a adoptat decizia.
Articolul 12
Prelungirea perioadei în decursul căreia
autoritățile vamale trebuie să intervină
(1) La expirarea perioadei în decursul căreia
autoritățile vamale trebuie să intervină și cu
condiția ca titularul deciziei să fi plătit în prealabil
autorităților vamale datoriile în temeiul
prezentului
regulament,
serviciul
vamal
competent care a adoptat decizia inițială poate
prelungi această perioadă la solicitarea titularului
deciziei.
(2) În cazul în care cererea de prelungire a
perioadei în decursul căreia autoritățile vamale
trebuie să intervină este recepționată de serviciul
vamal competent cu mai puțin de 30 de zile
lucrătoare înainte de expirarea perioadei care
urmează să fie prelungită, serviciul vamal
competent poate refuza cererea respectivă.
(3) Serviciul vamal competent informează
titularul deciziei în legătură cu decizia sa privind
prelungirea în termen de 30 de zile lucrătoare de
la data primirii cererii menționate la alineatul (1).
Serviciul vamal competent stabilește perioada în
decursul căreia autoritățile vamale trebuie să

HG nr. 915/2016

Compatibil

15. Titularul de drept, cu cel
puţin 30 de zile înainte de expirarea
perioadei de intervenţie vamală, este
în drept să depună la Serviciul
Vamal o cerere scrisă, prin care să
solicite prelungirea acesteia.
Proiect național
„151. Cererea de prelungire a
perioadei de intervenție vamală se
completează în 2 exemplare,
conform modelului stabilit în anexa
nr.11 la prezentul Regulament”;
HG nr. 915/2016
30. În cazuri întemeiate şi la cererea
scrisă a titularului de drept, termenul
stipulat în pct.29 din prezentul
Regulament poate fi prelungit cu cel
mult 10 zile lucrătoare, cu excepţia
mărfurilor perisabile.
31. La calculul numărului zilelor
lucrătoare prevăzute la art. 302 şi
304 din Codul vamal al Republicii
Moldova nu se include ziua în care a
fost primită notificarea.
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intervină.
(4) Perioada de prelungire în decursul căreia
autoritățile vamale trebuie să intervină începe din
ziua următoare datei de expirare a perioadei
anterioare și nu depășește un an.

Art. 303 din Codul vamal
(3) Prevederile art.3021 se aplică în
modul corespunzător în cazul
solicitărilor de prelungire a
perioadei de intervenţie.
(4) Perioada de prelungire în
decursul căreia organele vamale
trebuie să intervină începe din
ziua lucrătoare următoare datei de
expirare a perioadei anterioare şi nu
depăşeşte un an
calendaristic.

(5) În cazul în care un drept de proprietate
intelectuală încetează să mai producă efecte sau în
cazul în care solicitantul încetează din alte motive
să aibă dreptul de a depune o cerere, autoritățile
vamale nu intervin. Decizia de acceptare a
prelungirii este revocată sau modificată în
1
consecință de serviciul vamal competent care a Art. 302 din Codul vamal
(7) Titularul nu trebuie să plătească
adoptat decizia.
nici un fel de redevenţe/taxe pentru
(6) Titularul deciziei nu plătește niciun fel de acoperirea
redevență
pentru
acoperirea
costurilor cheltuielilor administrative aferente
administrative aferente prelucrării cererii de gestionării cererii de intervenţie.
prelungire.
Art. 3021 din Codul vamal
(7) Titularul nu trebuie să
(7) Comisia stabilește un formular de cerere de
plătească
nici
un
fel
de
prelungire a perioadei prin intermediul unor acte
redevenţe/taxe
pentru
acoperirea
de punere în aplicare. Aceste acte de punere în
cheltuielilor administrative aferente
aplicare se adoptă în conformitate cu procedura
gestionării cererii de intervenţie.
consultativă menționată la articolul 34 alineatul
”Anexa nr.11
(2).
la Regulamentul privind
asigurarea
respectării drepturilor de
proprietate
intelectuală de către organele
vamale
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Articolul 13
Modificarea deciziei privind drepturile de
proprietate intelectuală
Serviciul vamal competent care a adoptat decizia
de acceptare a cererii poate, la solicitarea
titularului respectivei decizii, să modifice lista
drepturilor de proprietate intelectuală din acea
decizie.
În cazul adăugării unui nou drept de proprietate
intelectuală,
cererea
conține
informațiile
enumerate la articolul 6 alineatul (3) literele (c),
(e), (g), (h) și (i).
În cazul unei decizii de acceptare a unei cereri la
nivelul Uniunii, orice modificare care constă în
adăugarea de drepturi de proprietate intelectuală
se limitează la drepturile de proprietate
intelectuală care intră sub incidența articolului 4.

Articolul 14
Obligațiile serviciului vamal competent în
materie de notificare
(1) Serviciul vamal competent la care s-a depus
o cerere națională transmite birourilor vamale din
statul său membru, imediat după adoptare,
următoarele decizii:
(a) deciziile de acceptare a cererii;

Articolul 304 din Codul Vamal
(10) Titularul dreptului de
proprietate intelectuală este obligat,
în termen de 15 zile de la încetarea
protecţiei dreptului de proprietate
intelectuală, precum şi în cazul
altor schimbări aferente ce se
produc pe teritoriul Republicii
Moldova, să înştiinţeze despre
aceasta Serviciul Vamal. În caz
contrar, titularul va suporta toate
consecinţele care vor deriva din
inacţiunile lui, purtînd răspundere
faţă de persoanele implicate.
Articolul 308 din Codul
vamal
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală va pune cu
promptitudine
la
dispoziţia
organelor
vamale
informaţiile
necesare identificării drepturilor de
proprietate intelectuală protejate şi
a titularilor acestora.
Articolul 303 din Codul
vamal
(1) În cazul în care acceptă
cererea de intervenţie a organului
vamal, Serviciul Vamal stabileşte
perioada de intervenţie de pînă la
un an din data emiterii deciziei de
acceptare. La expirare, acest termen
poate fi prelungit cu condiţia
respectării art.3021 şi după plata

Compatibil

Parțial compatibil

Cadrul
normativ
național
stabilește
acceprarea,
respingerea
sau
suspendarea
cererii de
intervenție,
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(b) deciziile de revocare a deciziilor de acceptare
a cererii;
(c) deciziile de modificare a deciziilor de
acceptare a cererii;
(d) deciziile de prelungire a perioadei în decursul
căreia autoritățile vamale trebuie să intervină.
(2) Serviciul vamal competent la care s-a depus
o cerere la nivelul Uniunii transmite serviciilor
vamale competente din statul membru sau statele
membre indicate în cererea la nivelul Uniunii
următoarele decizii, imediat după adoptare:
(a) deciziile de acceptare a cererii;
(b) deciziile de revocare a deciziilor de acceptare
a cererii;
(c) deciziile de modificare a deciziilor de
acceptare a cererii;
(d) deciziile de prelungire a perioadei în decursul
căreia autoritățile vamale trebuie să intervină.
Serviciul vamal competent din statul membru sau
statele membre indicate în cererea la nivelul
Uniunii transmite imediat după primire birourilor
sale vamale respectivele decizii.
(3) Serviciul vamal competent din statul membru
sau statele membre indicate în cererea la nivelul
Uniunii poate solicita serviciului vamal
competent care a adoptat decizia de acceptare a
cererii să îi transmită informații suplimentare
considerate necesare pentru punerea în aplicare a
deciziei respective.

oricărei datorii pentru care titularul
este răspunzător.
(2) Serviciul Vamal prezintă
organelor vamale subordonate
cererile de intervenţie acceptate
pentru a se lua măsurile de rigoare
în cadrul operaţiunilor de vămuire.
(3) Prevederile art.3021 se
aplică în modul corespunzător în
cazul solicitărilor de prelungire a
perioadei de intervenţie.
(4) Perioada de prelungire în
decursul căreia organele vamale
trebuie să intervină începe din ziua
lucrătoare următoare datei de
expirare a perioadei anterioare şi nu
depăşeşte un an calendaristic.
(5) Serviciul Vamal va
suspenda intervenţia organului
vamal pînă la expirarea perioadei în
decursul căreia organul vamal
trebuie să intervină, în cazul în care
titularul de drept:
a) nu respectă obligaţia
privind returnarea mostrelor, după
cum este prevăzut la art.304 alin.
(6);
b) nu iniţiază o procedură de
distrugere
a
mărfurilor
contrafăcute.

dar nu și
decizii de
modificare a
deciziilor de
acceptare a
cererii.
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(4)
Serviciul vamal competent transmite
deciziile sale de suspendare a intervențiilor
autorităților vamale în temeiul articolului 16
alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) birourilor
vamale din statul său membru, imediat după
adoptare.
Articolul 15
Obligațiile titularului deciziei în materie de
notificare
Obligațiile titularului deciziei în materie de
notificare
Titularul deciziei informează imediat serviciul
vamal competent care a acceptat cererea în
următoarele cazuri:
(a) un drept de proprietate intelectuală vizat de
cerere încetează să producă efecte;
(b) titularul deciziei încetează din alte motive să
fie îndreptățit să depună cererea;
(c) se modifică informațiile prevăzute la articolul
6 alineatul (3).

Art. 304 din Codul vamal

Compatibil

(10) Titularul dreptului de
proprietate intelectuală este obligat,
în termen de 15 zile de la încetarea
protecţiei dreptului de proprietate
intelectuală, precum şi în cazul
altor schimbări aferente ce se
produc pe teritoriul Republicii
Moldova, să înştiinţeze despre
aceasta Serviciul Vamal. În caz
contrar, titularul va suporta toate
consecinţele care vor deriva din
inacţiunile lui, purtînd răspundere
faţă de persoanele implicate.

Articolul 16

Art. 303 din Codul vamal

Nerespectarea obligațiilor care îi revin
titularului deciziei

Acceptarea cererii de intervenţie
a organului vamal

Compatibil

(1) În cazul în care titularul deciziei utilizează
informațiile furnizate de autoritățile vamale în alte (5) Serviciul Vamal va suspenda
scopuri decât cele prevăzute la articolul 21, intervenţia organului vamal pînă la
serviciul vamal competent din statul membru în expirarea perioadei în
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care informațiile au fost furnizate sau utilizate decursul căreia organul vamal
necorespunzător poate:
trebuie să intervină, în cazul în care
titularul de drept:
(a) să revoce orice decizie adoptată de acceptare a a) nu respectă obligaţia privind
unei cereri naționale depuse de titularul deciziei returnarea mostrelor, după cum este
respectiv și să refuze prelungirea perioadei în care prevăzut la art.304
autoritățile vamale urmează să intervină;
alin.(6);
(b) să suspende pe teritoriul său, în cursul b) nu iniţiază o procedură de
perioadei în care autoritățile vamale trebuie să ia distrugere
a
mărfurilor
măsuri, orice decizie de acceptare a unei cereri la contrafăcute.
nivelul Uniunii depuse de respectivul titular al
deciziei.
(2)
Serviciul vamal competent poate decide
suspendarea intervenției autorităților vamale până
la expirarea perioadei în decursul căreia
autoritățile vamale trebuie să intervină, în cazul în
care titularul deciziei:
(a) nu își îndeplinește obligațiile de notificare în
temeiul articolului 15;
(b) nu respectă obligația privind returnarea
mostrelor, astfel cum sunt prevăzute la articolul
19 alineatul (3);
(c) nu își îndeplinește obligațiile cu privire la
cheltuieli și traducere, astfel cum sunt prevăzute
la articolul 29 alineatele (1) și (3);
(d) în lipsa unui motiv valabil, nu inițiază o
procedură în conformitate cu articolul 23 alineatul
(3) sau cu articolul 26 alineatul (9).
În cazul unei cereri la nivelul Uniunii, decizia de
a suspenda intervenția autorităților vamale
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produce efecte doar în statul membru în care se ia
o astfel de decizie.
Articolul 17

Art.304 alin.(1) Cod Vamal

Compatibil

Suspendarea acordării liberului de vamă sau Condiţiile
şi
măsurile
de
reținerea mărfurilor după acceptarea unei intervenţie ale organului vamal
cereri
(1) În cazul în care autoritățile vamale identifică
mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui
drept de proprietate intelectuală vizat de o decizie
de acceptare a unei cereri, acestea suspendă
acordarea liberului de vamă pentru mărfuri sau le
rețin.
(2) Înainte de suspendarea acordării liberului de
vamă sau de reținerea mărfurilor, autoritățile
vamale pot solicita titularului deciziei să le
furnizeze orice informații relevante cu privire la
mărfuri. Autoritățile vamale pot furniza titularului
deciziei informații cu privire la cantitatea reală
sau estimată de mărfuri, natura reală sau
presupusă a acestora, precum și, dacă este cazul,
imagini ale acestor mărfuri.
(3) Autoritățile vamale informează declarantul
sau deținătorul mărfurilor în privința suspendării
acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau a
reținerii mărfurilor în termen de o zi lucrătoare de
la suspendarea sau de la reținerea respectivă.
În cazul în care autoritățile vamale optează să
informeze deținătorul mărfurilor și una sau mai

(1) În baza cererii de intervenţie
acceptate, organul vamal emite o
decizie de reţinere a mărfurilor
susceptibile de a aduce atingere
unui
drept
de
proprietate
intelectuală
şi/sau
suspendă
operaţiunea de vămuire, notificînd
în scris despre aceasta, potrivit
modelului stabilit de Guvern, atît
titularul de drept, cît şi declarantul/
destinatarul/proprietarul mărfurilor.
Despre măsurile întreprinse organul
vamal informează imediat Serviciul
Vamal în modul stabilit.
(4) Pentru a constata că s-a adus
atingere unui drept de proprietate
intelectuală,
organul
vamal
comunică titularului de drept, la
cererea scrisă a acestuia, numele şi
adresa declarantului/deţinătorului/
proprietarului de mărfuri, ţara de
origine şi de expediţie a mărfurilor
susceptibile de a aduce atingere
unui
drept
de
proprietate
intelectuală, dacă organul vamal
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multe persoane sunt considerate a fi deținătoare deţine astfel de informaţii.
ale mărfurilor, autoritățile vamale sunt obligate să (8) În cazuri întemeiate, la cererea
informeze cel puțin una dintre persoanele scrisă a titularului de drept,
respective.
Serviciul Vamal poate prelungi
cu cel mult 10 zile lucrătoare
Autoritățile vamale informează titularul deciziei termenul prevăzut la alin.(2) lit.a)
cu privire la suspendarea acordării liberului de iar în cazurile mărfurilor uşor
vamă pentru mărfuri sau cu privire la reținere, în alterabile perioada de 3 zile
aceeași zi sau imediat după ce declarantul sau lucrătoare, la care se face referire la
deținătorul mărfurilor a fost informat.
alin.(2) lit.a), nu poate fi prelungită.
(9) În cazul în care acţionează în
Notificările includ informații privind procedura judecată declarantul/destinatarul/
menționată la articolul 23.
proprietarul mărfurilor, titularul
dreptului de proprietate intelectuală
(4)
Autoritățile vamale informează titularul informează imediat organul vamal
deciziei și declarantul sau deținătorul mărfurilor despre măsurile adoptate, iar
cărora le-a fost suspendată acordarea liberului de organul vamal reţine mărfurile pînă
vamă sau care au fost reținute cu privire la la
data
la
care
hotărîrea
cantitatea reală sau estimată și cu privire la natura judecătorească rămîne definitivă şi
reală sau presupusă a mărfurilor, inclusiv, dacă irevocabilă.
este cazul, imagini disponibile ale acestor mărfuri. (10)
Titularul
dreptului
de
De asemenea, autoritățile vamale furnizează proprietate intelectuală este obligat,
titularului deciziei, la cerere și dacă le sunt în termen de 15 zile de la încetarea
cunoscute, numele și adresa destinatarului, protecţiei dreptului de proprietate
expeditorului, declarantului sau deținătorului intelectuală, precum şi în cazul
mărfurilor, precum și regimul vamal și originea, altor schimbări aferente ce se
proveniența și destinația mărfurilor a căror produc pe teritoriul Republicii
acordare a liberului de vamă a fost suspendată sau Moldova, să înştiinţeze despre
care au fost reținute.
aceasta Serviciul Vamal. În caz
contrar, titularul va suporta toate
consecinţele care vor deriva din
inacţiunile lui, purtînd răspundere
faţă de persoanele implicate.
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Articolul 18

Articolul 17

Suspendarea acordării liberului de vamă sau
reținerea mărfurilor înainte de acceptarea unei
cereri

Suspendarea acordării liberului
de vamă sau reținerea mărfurilor
după acceptarea unei cereri

Compatibil

Suspendarea acordării liberului de vamă sau (1) În cazul în care autoritățile
reținerea mărfurilor înainte de acceptarea unei vamale
identifică
mărfuri
cereri
susceptibile de a aduce atingere
unui
drept
de
proprietate
(1) În cazul în care autoritățile vamale identifică
mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui intelectuală vizat de o decizie de
drept de proprietate intelectuală, care nu fac acceptare a unei cereri, acestea
obiectul unei decizii de acceptare a unei cereri, suspendă acordarea liberului de
acestea pot suspenda acordarea liberului de vamă vamă pentru mărfuri sau le rețin.
pentru mărfurile respective sau le pot reține, cu
(2) Înainte
de
suspendarea
excepția mărfurilor perisabile.
acordării liberului de vamă sau de
(2) Înainte de suspendarea acordării liberului de reținerea mărfurilor, autoritățile
vamă sau de reținerea mărfurilor susceptibile de a vamale pot solicita titularului
aduce atingere unui drept de proprietate deciziei să le furnizeze orice
intelectuală, autoritățile vamale pot, fără a informații relevante cu privire la
dezvălui alte informații decât cantitatea reală sau mărfuri. Autoritățile vamale pot
estimată de mărfuri, natura reală sau presupusă a
furniza
titularului
deciziei
acestora și, dacă este cazul, imagini ale acestor
mărfuri, solicita oricărei persoane sau entități care informații cu privire la cantitatea
poate avea dreptul să depună o cerere privind reală sau estimată de mărfuri,
presupusa încălcare a drepturilor de proprietate natura reală sau presupusă a
intelectuală să furnizeze informații relevante.
acestora, precum și, dacă este cazul,
imagini ale acestor mărfuri.
(3) Autoritățile vamale informează declarantul
sau deținătorul mărfurilor în privința suspendării (3) Autoritățile vamale informează
sau
deținătorul
acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau a declarantul
reținerii acestora în termen de o zi lucrătoare de la mărfurilor în privința suspendării
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suspendarea sau de la reținerea respectivă.

acordării liberului de vamă pentru
mărfuri sau a reținerii mărfurilor în
termen de o zi lucrătoare de la
suspendarea sau de la reținerea
respectivă.

În cazul în care autoritățile vamale optează să
informeze deținătorul mărfurilor și una sau mai
multe persoane sunt considerate a fi deținătoare
ale mărfurilor, autoritățile vamale sunt obligate să
informeze cel puțin una dintre persoanele În cazul în care autoritățile vamale
respective.
optează să informeze deținătorul
mărfurilor și una sau mai multe
Autoritățile vamale informează persoanele sau
entitățile, care au dreptul să depună o cerere persoane sunt considerate a fi
ale
mărfurilor,
privind presupusa încălcare a drepturilor de deținătoare
proprietate intelectuală, cu privire la suspendarea autoritățile vamale sunt obligate să
acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau informeze cel puțin una dintre
reținerea mărfurilor, în aceeași zi sau imediat persoanele respective.
după ce declarantul sau deținătorul mărfurilor a
Autoritățile vamale informează
fost informat.
titularul deciziei cu privire la
Autoritățile vamale pot consulta autoritățile suspendarea acordării liberului de
publice competente pentru a identifica persoanele vamă pentru mărfuri sau cu privire
sau entitățile care au dreptul să depună o cerere.
la reținere, în aceeași zi sau imediat
după ce declarantul sau deținătorul
Notificările includ informații privind procedura
mărfurilor a fost informat.
menționată la articolul 23.
Notificările
includ
informații
(4) Autoritățile vamale acordă liberul de vamă privind procedura menționată la
mărfurilor sau pun capăt reținerii lor imediat după articolul 23.
încheierea tuturor formalităților vamale în
(4) Autoritățile vamale informează
următoarele cazuri:
titularul deciziei și declarantul sau
(a) atunci când nu au identificat nicio persoană deținătorul mărfurilor cărora le-a
sau entitate care are dreptul să depună o cerere fost suspendată acordarea liberului
privind presupusa încălcare a drepturilor de de vamă sau care au fost reținute cu
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proprietate intelectuală, în termen de o zi
lucrătoare de la suspendarea acordării liberului de
vamă sau de la reținerea mărfurilor;
(b) atunci când nu au primit o cerere în
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) sau când
au respins o astfel de cerere.
(5) În cazul în care o cerere a fost acceptată,
autoritățile vamale informează titularul deciziei,
la cerere și dacă le sunt cunoscute, cu privire la
numele și adresa destinatarului, expeditorului și
declarantului sau deținătorului mărfurilor, precum
și cu privire la regimul vamal și originea,
proveniența și destinația mărfurilor a căror
acordare a liberului de vamă a fost suspendată sau
care au fost reținute.
Articolul 19
Controlul mărfurilor pentru care a fost
suspendată acordarea liberului de vamă sau
care au fost reținute și prelevarea de mostre
din acestea
(1) Autoritățile vamale acordă titularului deciziei
și declarantului sau deținătorului mărfurilor
posibilitatea de a inspecta mărfurile pentru care a
fost suspendată acordarea liberului de vamă sau
care au fost reținute.
(2)
Autoritățile vamale pot preleva mostre
reprezentative pentru mărfuri. La cererea
titularului deciziei, îi pot furniza sau trimite

privire la cantitatea reală sau
estimată și cu privire la natura reală
sau presupusă a mărfurilor,
inclusiv, dacă este cazul, imagini
disponibile ale acestor mărfuri. De
asemenea,
autoritățile
vamale
furnizează titularului deciziei, la
cerere și dacă le sunt cunoscute,
numele și adresa destinatarului,
expeditorului, declarantului sau
deținătorului mărfurilor, precum și
regimul
vamal
și
originea,
proveniența și destinația mărfurilor
a căror acordare a liberului de vamă
a fost suspendată sau care au fost
reținute.
Proiect național

Compatibil

„43 La examinarea mărfurilor,
organul vamal poate permite
prelevarea de probe și mostre
conform metodologiei stabilite de
aparatul central al Serviciului
Vamal, iar la cererea expresă a
titularului de drept, le poate înmîna
sau transmite acestuia din urmă
exclusiv pentru a fi analizate şi
pentru a facilita continuarea
procedurii, în cazul în care
circumstanțele permit acest lucru.
Probele și mostrele trebuie restituite
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acestuia mostre exclusiv pentru a fi analizate și
pentru a facilita continuarea procedurii referitoare
la mărfurile contrafăcute și piratate. Orice analiză
a acestor mostre se efectuează pe răspunderea
exclusivă a titularului deciziei.
(3)
Când circumstanțele o permit, titularul
deciziei restituie mostrele menționate la alineatul
(2) autorităților vamale la momentul finalizării
analizei, cel mai târziu înainte de acordarea
liberului de vamă sau de încetarea reținerii
mărfurilor.
Articolul 20
Condițiile de depozitare
Autoritățile vamale stabilesc condițiile de
depozitare a mărfurilor în perioada de suspendare
a acordării liberului de vamă sau de reținere.

Articolul 21
Utilizarea autorizată a anumitor informații de
către titularul deciziei
În cazul în care titularul deciziei a primit
informațiile menționate la articolul 17 alineatul
(4), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 sau
articolul 26 alineatul (8), titularul poate dezvălui
sau utiliza aceste informații doar în următoarele
scopuri:

imediat după finalizarea analizei
tehnice şi pe cât posibil înainte de
acordarea liberului de vamă sau de
anulare a măsurii de reţinere a
mărfurilor.”

HG nr. 915/2016
40. Dacă, în termen de 10 zile
lucrătoare, titularul de drept nu
acţionează
în
judecată
declarantul/destinatarul mărfurilor,
organul vamal dispune eliberarea
mărfurilor
şi/sau
acordarea liberului de vamă,
conform prevederilor Codului
vamal al Republicii Moldova.
Articolul 304 din Codul
vamal
(5) Titularul dreptului de
proprietate
intelectuală
care
primeşte informaţiile prevăzute la
alin.(4) nu le poate utiliza decît în
scopul
aplicării
prevederilor
alin.(2). Utilizarea unor astfel de
informaţii în alte scopuri decît cele
prevăzute
expres
atrage
răspunderea titularului şi anularea

Compatibil

Compatibil
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(a) pentru a iniția proceduri de stabilire a intervenţiei organului vamal.
încălcării unui drept de proprietate intelectuală și
în cursul acestor proceduri;
(b) în legătură cu anchetele penale referitoare la
încălcarea unui drept de proprietate intelectuală și
întreprinse de autoritățile publice în statele
membre în care sunt găsite mărfurile;
(c) pentru a iniția o procedură penală și în cursul
acestei proceduri;
(d) pentru a solicita despăgubiri de la autorul
încălcării drepturilor sau de la alte persoane;
(e) pentru a conveni cu declarantul sau cu
deținătorul mărfurilor ca mărfurile să fie distruse,
în conformitate cu articolul 23 alineatul (1);
(f) pentru a conveni cu declarantul sau cu
deținătorul mărfurilor cu privire la cuantumul
garanției menționate la articolul 24 alineatul (2)
litera (a).
Articolul 17. Folosirea
Articolul 22
informaţiilor
Schimbul de informații și de date între
(1) Informaţiile puse de către
autoritățile vamale
persoane la dispoziţia organului
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile vamal pot fi folosite numai în
referitoare la protecția datelor din Uniune și în scopuri vamale.
(2) Informaţiile cuprinse în
scopul de a contribui la eliminarea comerțului
declaraţiile
vamale, autorizaţiile
internațional cu mărfuri care încalcă drepturile de
proprietate intelectuală, Comisia și autoritățile şi/sau formularele tipizate emise de
vamale ale statelor membre pot să schimbe organul vamal unor persoane fizice
anumite date și informații de care dispun cu sau juridice, precum şi cele
autoritățile relevante din țări terțe în conformitate cuprinse în documentele în baza
cu modalitățile practice menționate la alineatul cărora aceste acte vamale au fost
emise sînt considerate informaţii
(3).
(2) Datele și informațiile menționate la alineatul oficiale cu accesibilitate limitată

Compatibil

35

(1) sunt schimbate pentru a permite în mod rapid
o asigurare a respectării efective a dispozițiilor în
ceea ce privește transporturile de mărfuri care
încalcă un drept de proprietate intelectuală. Astfel
de date și informații se pot referi la punerile sub
sechestru, tendințe și informații generale privind
riscurile, inclusiv privind mărfurile care sunt în
tranzit pe teritoriul Uniunii și care provin sau sunt
destinate teritoriului țărilor terțe vizate. Aceste
date și informații pot include, după caz,
următoarele:
(a) natura și cantitatea mărfurilor;
(b) dreptul de proprietate intelectuală suspectat că
a fost încălcat;
(c) originea, proveniența și destinația mărfurilor;
(d) informații privind circulația mijloacelor de
transport, în special:
(i) numele vasului sau numărul de
înmatriculare al mijlocului de transport;
(ii) numerele de referință ale scrisorii de
transport sau ale oricărui alt document de
transport;
(iii) numărul de containere;
(iv) greutatea încărcăturii;
(v) descrierea și/sau codificarea mărfurilor;
(vi) numărul rezervării;
(vii) numărul de sigiliu;
(viii) locul primei încărcări;
(ix) locul final de descărcare
(x) locul de transbordare;
(xi) data estimată pentru sosirea la locul final
de descărcare;
(e) informații privind circulația containerelor, în

(informația cu caracter confidențial
sau secretul comercial) şi nu pot fi
divulgate,
nici
folosite
de
colaboratorul vamal în scop
personal, nu pot fi transmise unor
terţi sau autorităţilor publice, cu
excepţia cazurilor cînd:
a) există acordul prealabil
scris al declarantului privind
furnizarea informaţiei solicitate; sau
b) există o cauză penală
concretă pornită în privinţa
declarantului; sau
c) informația este solicitată de
către instanța de judecată;
d) informațiile sînt solicitate
de către autoritățile publice centrale
de licențiere, reglementare și
monitorizare sectorială în scopul
exercitării de către acestea a
atribuțiilor sale;
e) are loc schimbul de date în
condițiile legislației în vigoare cu
privire la schimbul de date și
interoperabilitate.
(3) La simpla cerere, Serviciul
Vamal furnizează doar informaţii
cu caracter general.
(4) Organele vamale prezintă
Ministerului Finanțelor informațiile
necesare pentru îndeplinirea de
către acesta a atribuțiilor sale,
inclusiv
în
scopul

36

special:
(i) numărul containerului;
(ii) nivelul de încărcare a containerului;
(iii) data deplasării;
(iv) tipul de circulație (cu încărcătură, fără
încărcătură, transbordare, intrare, ieșire etc.);
(v) numele vasului sau numărul de
înmatriculare a mijlocului de transport;
(vi) numărul călătoriei;
(vii) locul;
(viii) scrisoarea de transport sau alt document
de transport.
(3) Comisia adoptă actele de punere în aplicare
care definesc elementele modalităților practice
necesare referitoare la schimbul de date și
informații menționate la alineatele (1) și (2) ale
prezentului articol. Respectivele acte de punere în
aplicare se adoptă în conformitate cu procedura
de examinare menționată la articolul 34 alineatul
(3).

elaborării/reformulării
politicii
fiscale și vamale.
(5) Administrarea riscurilor
conține informații oficiale cu
accesibilitate limitată (informația cu
caracter confidențial sau secretul
comercial), care nu pot fi divulgate
sau transmise unor terți sau
autorităților publice centrale, cu
excepția cazurilor cînd:
a) există o cauză penală
concretă pornită în privința
plătitorului vamal vizat de analiza
riscurilor; sau
b) informația este solicitată de
instanța de judecată.

Articolul 171. Schimbul de
informaţii
(1) Schimbul de informaţii
dintre organele vamale, precum şi
dintre organele vamale şi agenţii
SECȚIUNEA 2
economici, în conformitate cu
Distrugerea mărfurilor, inițierea procedurii și prezentul cod, se efectuează în
condițiile legislației în vigoare cu
acordarea anticipată a liberului de vamă
privire la schimbul de date și
mărfurilor
interoperabilitate.
(2)
Serviciul
Vamal,
Articolul 23
persoanele stabilite în Republica
Moldova şi persoanele străine pot
Distrugerea mărfurilor și inițierea procedurii
schimba orice informaţii care nu
(1) Mărfurile suspectate că sunt mărfuri care sînt în mod expres prevăzute de
încalcă un drept de proprietate intelectuală pot fi legislaţia vamală, în special în
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distruse sub control vamal, fără a fi necesar să se
determine dacă un drept de proprietate
intelectuală a fost încălcat în conformitate cu
dreptul statului membru în care sunt găsite
bunurile, în cazul în care sunt îndeplinite toate
condițiile de mai jos:

scopul cooperării reciproce în
vederea administrării riscurilor.
Acest schimb se poate realiza în
cadrul unui acord scris şi poate
include accesarea de către organul
vamal a sistemelor informatice ale
persoanelor în conformitate cu
(a) titularul deciziei a confirmat în scris legislația în vigoare cu privire la
autorităților vamale, în termen de 10 zile schimbul
de
date
și
lucrătoare sau, în cazul mărfurilor perisabile, în interoperabilitate
termen de trei zile lucrătoare de la notificarea
suspendării acordării liberului de vamă pentru Secţiunea a 16-a din Codul Vamal
mărfuri sau de la reținerea acestora, faptul că este
Distrugerea
convins că un drept de proprietate intelectuală a
Articolul
100. Dispoziţii
fost încălcat;
generale
(b) titularul deciziei a confirmat în scris
(1) Distrugerea este destinaţia
autorităților vamale, în termen de 10 zile vamală care constă în distrugerea
lucrătoare sau, în cazul mărfurilor perisabile, în mărfurilor străine sub supraveghere
termen de trei zile lucrătoare de la notificarea vamală, fără perceperea drepturilor
suspendării acordării liberului de vamă sau de la de import şi fără aplicarea
reținerea mărfurilor, acordul său privind măsurilor de politică economică.
distrugerea mărfurilor;
Proiect național
(c) declarantul sau deținătorul mărfurilor a
Secțiunea a 2-a
confirmat în scris autorităților vamale, în termen
de 10 zile lucrătoare sau, în cazul mărfurilor
Distrugerea mărfurilor care
perisabile, în termen de trei zile lucrătoare de la aduc atingere unui drept de
notificarea suspendării acordării liberului de vamă proprietate intelectuală
sau de la reținerea mărfurilor, acordul său privind
49. Ca urmare a aplicării
distrugerea mărfurilor. În situația în care măsurilor de protecţie conform
declarantul sau deținătorul mărfurilor nu a art.304 din Codul vamal al
confirmat autorităților vamale, în termenele Republicii Moldova, titularul de
respective, acordul său privind distrugerea drept este obligat să distrugă
mărfurilor, nici nu a notificat autorităților vamale mărfurile care aduc atingere unui
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opoziția sa în acest sens, autoritățile vamale pot să
considere că declarantul sau deținătorul
mărfurilor a confirmat acordul său față de
distrugerea mărfurilor respective.
Autoritățile vamale acordă liberul de vamă
mărfurilor sau pun capăt reținerii lor, imediat
după încheierea tuturor formalităților vamale, în
situația în care în perioada menționată la primul
paragraf literele (a) și (b) acestea nu au primit nici
confirmarea scrisă din partea titularului deciziei
conform căreia este convins că un drept de
proprietate intelectuală a fost încălcat, nici
acordul său referitor la distrugere, dacă
respectivele autorități nu au fost informate în mod
corespunzător cu privire la inițierea procedurii
pentru a stabili dacă un drept de proprietate
intelectuală a fost încălcat.
(2)
Distrugerea mărfurilor se efectuează sub
control vamal și pe răspunderea titularului
deciziei, cu excepția cazului în care se prevede
altfel în dreptul intern al statului membru în care
mărfurile sunt distruse. Înainte de distrugerea
mărfurilor, se pot preleva mostre de către
autoritățile competente. Mostrele luate înaintea
distrugerii pot fi utilizate în scopuri educative.
(3) În situația în care declarantul sau deținătorul
mărfurilor nu a confirmat în scris acordul său cu
privire la distrugere și în situația în care
declarantul sau deținătorul mărfurilor nu se
consideră că și-a confirmat acordul cu privire la

drept de proprietate intelectuală, în
decurs de 3 luni. Termenul dat
începe să curgă de la data constatării
că mărfurile reţinute aduc atingere
unui
drept
de
proprietate
intelectuală.
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
destinaţia vamală „distrugere”,
declarantul/destinatarul/ proprietarul
acestora depune la organul vamal
declaraţia vamală în corespundere cu
statutul său de titular al operațiunii,
iar cheltuielile de distrugere sau alte
cheltuieli
aferente,
inclusiv
drepturile
de
import/export
calculate, sînt 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
vigoare. În cazul neconformării
declarantului/destinatarului/
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distrugere, în conformitate cu alineatul (1) primul
paragraf litera (c), în perioadele prevăzute la litera
respectivă, autoritățile vamale informează imediat
titularul deciziei în acest sens. În termen de 10
zile lucrătoare sau în termen de trei zile
lucrătoare, în cazul mărfurilor perisabile, de la
notificarea suspendării acordării liberului de vamă
pentru mărfuri sau de la reținerea acestora,
titularul deciziei inițiază procedura pentru a stabili
dacă un drept de proprietate intelectuală a fost
încălcat.
(4) Cu excepția cazului mărfurilor perisabile,
autoritățile vamale pot prelungi perioada
menționată la alineatul (3) cu maximum 10 zile
lucrătoare, la cererea justificată corespunzător a
titularului deciziei, în cazuri justificate.
(5) Autoritățile vamale acordă liberul de vamă
mărfurilor sau pun capăt reținerii lor imediat după
încheierea tuturor formalităților vamale în cazul
în care nu au fost corespunzător informați, în
termenele prevăzute la alineatele (3) și (4), în
conformitate cu alineatul (3), cu privire la
inițierea procedurii de determinare a încălcării
unui drept de proprietate intelectuală.

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 la
prezentul Regulament.
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
distrugerii mărfurilor care aduc
atingere unui drept de proprietate
intelectuală, în alte situații decât cele
menționate la pct.51, se aplică
procedura prevăzută la pct.52 și
pct.53,
cu
respectarea
particularităților privind încasarea
drepturilor de import, conform
deciziei de regularizare.
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56. Responsabilitatea pentru
respectarea prevederilor legislației în
vigoare cu privire la ocrotirea
mediului o poartă titularul de drept.
57. Distrugerea se poate
efectua prin următoarele metode:
termice, chimice, mecanice sau prin
alte procedee, care pot fi utilizate
concomitent sau succesiv, conform
prevederilor legislației în vigoare.
58. Procedura de distrugere a
mărfurilor care fac obiectul unor
livrări mici, este prevăzută la
art.3051 din Codul vamal al
Republicii Moldova și se efectuează
de către organul vamal.
60.
Deșeurile
rezultate
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 din momentul
distrugerii.
61. În intervalul termenului
prevăzut la pct. 60 titularul de drept
este obligat să ridice deșeurile
rezultate în urma distrugerii
mărfurilor care fac obiectul unor
livrări mici.
62.
Deșeurile
rezultate
aplicării măsurilor de distrugere a
mărfurilor care fac obiectul unor
livrări mici se transmit de către
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titularul de drept unei persoane
autorizate conform legislației în
domeniul gestionării deșeurilor, în
baza unui contract încheiat între
aceștia.
63. Măsurile descrise la pct.62
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.
64. Transmiterea de către
organul vamal către titularul
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 la anexa nr.10 din prezentul
Regulament.
65. Organul vamal este în
drept
să
refuze
distrugerea
mărfurilor în cazul în care:
1) distrugerea lor poate cauza
prejudiciu persoanelor şi mediului;
2) nu are posibilitate să
controleze dacă mărfurile au fost de
fapt distruse;
3)
distrugerea
necesită
cheltuieli din partea statului.
66. Distrugerea mărfurilor care
aduc atingere unui drept de
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proprietate
intelectuală,
se
efectuează
cu
participarea
funcționarului vamal care deține în
procedură operațiunea respectivă,
titularului
de
drept,
declarantului/destinatarului/
proprietarului
mărfurilor
sau
reprezentatului acestuia şi altor
participanți, după necesitate.
67. Distrugerea mărfurilor care
aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală poate fi
efectuată
fără
participarea
declarantului/destinatarului/
proprietarului
mărfurilor
sau
reprezentatului acestuia în cazul în
care:
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.
68. Organul vamal prelevă
mostre de mărfuri, în vederea
constituirii ulterioare de probe în
instanța de judecată, în baza
procesului-verbal de prelevare a
mostrelor de mărfuri care urmează a
fi distruse, conform modelului
stabilit în anexa nr.9 la prezentul
Regulament, care pot fi utilizate de
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către Serviciul Vamal și ca material
de instruire a funcționarilor vamali
şi/sau plasate în Muzeul produselor
contrafăcute.
69.
După
distrugerea
mărfurilor care aduc atingere unui
drept de proprietate intelectuală, se
întocmește un act de distrugere a
acestora, conform anexei nr.8 la
prezentul Regulament.
70. Actul de distrugere a
mărfurilor contrafăcute este semnat
de:
1) funcționarii vamali care au
supravegheat procesul de distrugere
a mărfurilor;
2) titularul de drept;
3) reprezentantul autorității
publice responsabile în domeniul
ocrotirii mediului;
4) reprezentantul Serviciului
de supraveghere de stat a sănătăţii
publice;
5) reprezentantul operatorului
poștal în cazul livrărilor mici sau
6)
reprezentanții
altor
autorități publice, dacă natura
mărfurilor supuse distrugerii impune
prezenţa lor;
7) alte persoane care au
participat la procesul de distrugere a
mărfurilor.
71. Actul de distrugere se
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Articolul 24
Acordarea anticipată a liberului de vamă
pentru mărfuri
(1) În cazul în care autoritățile vamale au fost
informate cu privire la inițierea procedurilor de
determinare a încălcării dreptului privind un
desen sau model, brevet, model de utilitate,
topografia unui produs semiconductor sau
protecție a soiurilor de plante, declarantul sau
deținătorul mărfurilor poate solicita autorităților
vamale să acorde liberul de vamă pentru mărfuri
sau să pună capăt reținerii lor înainte de
încheierea procedurilor respective.
(2) Autoritățile vamale acordă liberul de vamă
pentru mărfuri sau pun capăt reținerii lor numai în
cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de
mai jos:
(a) declarantul sau deținătorul mărfurilor a depus
o garanție, al cărei cuantum este suficient de
ridicat pentru a proteja interesele titularului
deciziei;
(b) autoritatea competentă în materie de

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.
Articolul 306 din Codul
vamal
(1) În cazul mărfurilor
susceptibile a aduce atingere
drepturilor asupra desenelor sau
modelelor industriale, brevetelor de
invenţie, certificatelor suplimentare
de protecţie sau brevetelor de soi de
plante, titularul dreptului sau
declarantul/destinatarul/proprietarul
mărfurilor are posibilitatea de a
obţine liberul de vamă sau ridicarea
măsurii de reţinere a mărfurilor
dacă este constituită o garanţie de
către aceştia şi dacă sînt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) titularul de drept a depus la
organul vamal dovada formulării
unei acţiuni în judecată;
b) nu este dispusă pe cale
judiciară măsura sechestrării sau
indisponibilizării mărfurilor înainte
de expirarea termenului prevăzut la
art.304;
c) sînt îndeplinite toate
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determinare a încălcării unui drept de proprietate formalităţile
vamale
conform
intelectuală nu a autorizat măsuri asiguratorii;
legislaţiei.
(c) au fost îndeplinite toate formalitățile vamale.
(2) Garanţia prevăzută la
alin.(1) trebuie să fie suficientă
(3) Furnizarea garanției menționate la alineatul pentru
a
proteja
interesele
(2) litera (a) nu aduce atingere celorlalte căi de titularului de drept şi trebuie să se
atac disponibile titularului deciziei.
constituie
potrivit
art.
1271 alin. (10) şi altor norme de
aplicare
a
prezentului
cod.
Constituirea acestei garanţii nu
afectează utilizarea oricăror căi de
atac de către titularul de drept.
(3) În cazul în care acţiunea în
justiţie a fost formulată altfel decît
din iniţiativa titularului de drept
asupra desenelor sau modelelor
industriale, brevetelor de invenţie,
certificatelor
suplimentare
de
protecţie sau brevetelor de soi de
plante, garanţia va fi disponibilizată
dacă, în termen de 20 de zile
lucrătoare de la data notificării
titularului de drept, acesta nu face
dovada iniţierii unei proceduri
legale privind mărfurile la care se
face referire la alin.(1).
(4) Termenul prevăzut la
alin.(3) poate fi prelungit la
maximum 30 de zile lucrătoare.
Proiect național
451. Mărfurile susceptibile a
aduce atingere unui drept de
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Articolul 25
Mărfurile abandonate în vederea distrugerii
(1) Mărfurile abandonate în vederea distrugerii
în conformitate cu articolul 23 sau 26 nu sunt:
(a) puse în liberă circulație dacă autoritățile
vamale, având acordul titularului deciziei, nu
decid că este necesar ca mărfurile să fie reciclate

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. Constituirea garanției,
modificarea și restituirea acesteia se
efectuează în corespundere cu
procedura stabilită de aparatul
central al Serviciului Vamal.
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
persoanele interesate în intervalul
termenului prevăzut la pct.26.”;
Secţiunea a 17-a
Abandon în favoarea
statului
Articolul
103. Dispoziţii
generale
(1) Abandonul în favoarea
statului este destinaţia vamală care
constă în renunţarea la mărfuri în
folosul statului fără onorarea
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sau eliminate în afara circuitelor comerciale
inclusiv pentru campaniile de sensibilizare,
formare și scopuri educative. Condițiile în care
mărfurile pot fi puse în liberă circulație se
stabilesc de către autoritățile vamale;
(b) transportate în afara teritoriului vamal al
Uniunii;
(c) exportate;
(d) reexportate;
(e) plasate sub un regim suspensiv;
(f) plasate într-o zonă liberă sau într-un antrepozit
liber.

drepturilor de import sau de export
şi fără aplicarea măsurilor de
politică economică.
(2) Abandonul în favoarea
statului se efectuează cu acordul
organului
vamal,
conform
procedurii stabilite de Serviciul
Vamal.
Articolul
104. Suportarea
cheltuielilor
Abandonul
în
favoarea
statului nu presupune suportarea de
cheltuieli de către persoana care
(2) Autoritățile vamale pot autoriza transportul abandonează mărfurile în favoarea
mărfurilor menționate la alineatul (1) sub statului.
supraveghere vamală, între diferite locuri de pe
teritoriul vamal al Uniunii, în vederea distrugerii
sub control vamal.
Articolul 3051 din Codul
Articolul 26
vamal
Procedura pentru distrugerea mărfurilor care Procedura pentru distrugerea
fac obiectul unor transporturi mici
mărfurilor care fac obiectul
(1) Prezentul articol se aplică mărfurilor în cazul unor livrări mici
(1) Prezentul articol se aplică
în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:
mărfurilor în cazul în care sînt
(a) mărfurile sunt susceptibile a fi mărfuri îndeplinite toate condiţiile de mai
jos:
contrafăcute sau piratate;
a) mărfurile sînt susceptibile a
(b) mărfurile nu sunt produse perisabile;
(c) mărfurile sunt vizate de o decizie de acceptare fi mărfuri contrafăcute sau piratate;
b) mărfurile nu sînt produse
a unei cereri;
(d) titularul deciziei a solicitat în cerere utilizarea perisabile;
c) mărfurile sînt vizate de o
procedurii prevăzute la acest articol;
(e) mărfurile sunt transportate în transporturi decizie de acceptare a unei cereri;
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mici.
(2) Atunci când se aplică procedura prevăzută la
prezentul articol, nu se aplică articolul 17
alineatele (3) și (4) și articolul 19 alineatele (2) și
(3).
(3) Autoritățile vamale informează declarantul
sau deținătorul mărfurilor cu privire la
suspendarea acordării liberului de vamă pentru
mărfuri sau a reținerii acestora în termen de o zi
lucrătoare de la suspendarea acordării liberului de
vamă pentru mărfuri sau de la reținerea acestora.
Notificarea privind suspendarea liberului de vamă
sau privind reținerea mărfurilor include
următoarele informații:
(a) intenția autorităților vamale de a distruge
mărfurile;
(b)drepturile declarantului sau ale deținătorului
mărfurilor în conformitate cu alineatele (4), (5) și
(6).
(4) Declarantul sau deținătorul mărfurilor are
posibilitatea să își exprime punctul de vedere în
termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea
suspendării acordării liberului de vamă pentru
mărfuri sau de la reținerea acestora.
(5) Mărfurile în cauză pot fi distruse în cazul în
care, în termen de 10 de zile lucrătoare de la
notificarea suspendării acordării liberului de vamă
pentru mărfuri sau de la reținerea acestora,

d) titularul deciziei a solicitat
în cerere utilizarea procedurii
prevăzute la prezentul articol;
e) mărfurile sînt transportate
în livrări mici.
(2)
În
cazul
aplicării
procedurii prevăzute la prezentul
articol, nu se aplică articolul 304
alineatele (1) şi (6).
(3) Organul vamal notifică
declarantul
sau
deţinătorul/proprietarul mărfurilor
cu privire la suspendarea acordării
liberului de vamă pentru mărfuri
sau la reţinerea acestora în termen
de o zi lucrătoare de la data
suspendării acordării liberului de
vamă pentru mărfuri sau de la data
reţinerii
acestora.
Notificarea
privind
suspendarea
acordării
liberului de vamă sau privind
reţinerea
mărfurilor
include
următoarele informaţii:
a) intenţia organului vamal de
a distruge mărfurile;
b)
drepturile
declarantului/deţinătorului/propriet
arului mărfurilor în conformitate cu
alineatele (4), (5) şi (6).
(4)
Declarantul/
deţinătorul/proprietarul mărfurilor
are posibilitatea să îşi exprime
punctul de vedere în termen de 10
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declarantul sau deținătorul mărfurilor a confirmat zile lucrătoare de la data notificării
autorităților vamale acordul său privind suspendării acordării liberului de
distrugerea mărfurilor.
vamă pentru mărfuri sau de la data
reţinerii acestora.
(6) În cazul în care declarantul sau deținătorul
(5) Mărfurile în cauză pot fi
mărfurilor nu a confirmat acordul său cu privire la distruse în cazul în care, în termen
distrugerea mărfurilor, nici nu a notificat opoziția de 10 zile lucrătoare de la data
sa în acest sens autorităților vamale, în termenul notificării suspendării acordării
prevăzut la alineatul (5), autoritățile vamale pot liberului de vamă pentru mărfuri
considera că declarantul sau deținătorul sau de la data reţinerii acestora,
mărfurilor a confirmat acordul său cu privire la declarantul/deţinătorul/proprietarul
distrugerea mărfurilor.
mărfurilor a confirmat organului
vamal
acordul
său
privind
(7) Distrugerea se desfășoară sub control vamal. distrugerea mărfurilor.
La cerere și după caz, autoritățile vamale
(6) În cazul în care
furnizează titularului deciziei informații cu privire declarantul/deţinătorul/proprietarul
la cantitatea reală sau estimată de mărfuri distruse mărfurilor nu a confirmat acordul
și la natura acestora.
său cu privire la distrugerea
mărfurilor, nici nu a notificat
(8) În situația în care declarantul sau deținătorul dezacordul său în acest sens
mărfurilor nu a confirmat acordul său cu privire la organului vamal, în termenul
distrugerea mărfurilor și în situația în care se prevăzut la alineatul (5), organul
consideră că declarantul sau deținătorul vamal
poate
considera
că
mărfurilor nu a confirmat acordul său cu privire la declarantul/deţinătorul mărfurilor a
distrugere, în conformitate cu alineatul (6), confirmat acordul său cu privire la
autoritățile vamale notifică imediat titularului distrugerea mărfurilor.
deciziei atât cantitatea de mărfuri, cât și natura
(7) Prin derogare de la
acestora, inclusiv imaginile respectivelor mărfuri, art.100, distrugerea mărfurilor
după caz. De asemenea, autoritățile vamale susceptibile
a
fi
mărfuri
informează titularul deciziei, la cerere și dacă le contrafăcute sau piratate se
sunt cunoscute, cu privire la numele și adresa desfăşoară sub control vamal, în
destinatarului, expeditorului și declarantului sau baza unui act de distrugere conform
deținătorului mărfurilor, precum și cu privire la modelului stabilit de Serviciul
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regimul vamal și originea, proveniența și
destinația mărfurilor a căror acordare a liberului
de vamă a fost suspendată sau care au fost
reținute.
(9) Autoritățile vamale acordă liberul de vamă
mărfurilor sau pun capăt reținerii lor imediat după
încheierea tuturor formalităților vamale în cazul
în care nu au primit informații din partea
titularului deciziei în legătură cu inițierea unei
proceduri de stabilire a încălcării unui drept de
proprietate intelectuală în termen de 10 zile
lucrătoare de la notificarea prevăzută la alineatul
(8).
(10) Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate, în conformitate cu articolul 35, privind
modificarea cantităților în definiția transporturilor
mici în situația în care se consideră că definiția nu
este practică, ținând seama de necesitatea de a
asigura desfășurarea efectivă a procedurii
prevăzute la acest articol sau, acolo unde este
necesar, pentru a evita orice eludare a acestei
proceduri, în ceea ce privește componența
transporturilor mici.

Vamal. La cerere, organul vamal
furnizează
titularului
deciziei
informaţii cu privire la cantitatea
reală sau estimată de mărfuri
distruse şi natura acestora.
(8) În situaţia în care
declarantul/ deţinătorul/proprietarul
mărfurilor contestă măsurile de
suspendare a acordării liberului de
vamă sau de reţinere a mărfurilor,
organul vamal notifică imediat
titularului deciziei cantitatea de
mărfuri şi natura acestora, inclusiv
imaginile respectivelor mărfuri,
după caz. De asemenea, organul
vamal informează titularul deciziei,
la cerere şi dacă le sînt cunoscute,
cu privire la numele şi adresa
destinatarului, expeditorului şi
declarantului sau deţinătorului
mărfurilor, precum şi cu privire la
regimul
vamal
şi
originea,
provenienţa şi destinaţia mărfurilor
a căror acordare a liberului de vamă
a fost suspendată sau care au fost
reţinute.
(9) În cazul în care titularul
deciziei, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data recepţionării
notificării prevăzute la alin.(8), a
acţionat în judecată declarantul/
deţinătorul/proprietarul mărfurilor,
organul vamal reţine mărfurile pînă
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la
data
la
care
hotărîrea
judecătorească rămîne definitivă.
(10) Organul vamal acordă
liberul de vamă mărfurilor, imediat
după
încheierea
tuturor
formalităţilor vamale, în cazul în
care nu a primit informaţii din
partea titularului deciziei în
legătură cu iniţierea unei proceduri
de stabilire a încălcării unui drept
de proprietate intelectuală în termen
de 10 zile lucrătoare de la
momentul recepţionării notificării
prevăzute la alin.(8).
Proiect național
58. Procedura de distrugere a
mărfurilor care fac obiectul unor
livrări mici, este prevăzută la
art.3051 din Codul vamal al
Republicii
Moldova
și
se
efectuează de către organul vamal.
66. Distrugerea mărfurilor care aduc
atingere unui drept de proprietate
intelectuală, se efectuează cu
participarea funcționarului vamal
care deține în procedură operațiunea
respectivă, titularului de drept,
declarantului/destinatarului/
proprietarului
mărfurilor
sau
reprezentatului acestuia şi altor
participanți, după necesitate.
67. Distrugerea mărfurilor care aduc
atingere unui drept de proprietate
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CAPITOLUL IV
RĂSPUNDERE, CHELTUIELI ȘI
SANCȚIUNI
Articolul 27
Răspunderea autorităților vamale
Fără a aduce atingere dreptului intern, decizia de
acceptare a unei cereri nu îi dă titularului deciziei
respective dreptul la despăgubiri în cazul în care
mărfurile suspectate de a încălca un drept de
proprietate intelectuală nu sunt detectate de un
birou vamal și li se acordă liberul de vamă sau nu
se ia nicio măsură de reținere a acestora.

intelectuală poate fi efectuată fără
participarea
declarantului/destinatarului/
proprietarului
mărfurilor
sau
reprezentatului acestuia în cazul în
care:
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.
Secţiunea a 52-a din Codul
vamal
Răspunderea organului
vamal şi a colaboratorilor vamali
Articolul 319. Răspunderea
organului vamal
(1) Organul vamal răspunde
pentru
prejudiciile
cauzate
persoanelor şi patrimoniului lor
prin decizii şi acţiuni ilegale sau
prin inacţiune, precum şi pentru
prejudiciile cauzate de colaboratorii
vamali şi alţi angajaţi ai organului
vamal în exerciţiul funcţiunii prin
decizii şi acţiuni ilegale, prin
inacţiune.
(2) Prejudiciile sînt reparate în
conformitate
cu
prevederile
legislaţiei.
(3) Prejudiciile cauzate prin
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Articolul 28
Răspunderea titularului deciziei
În cazul în care o procedură bine inițiată în
temeiul prezentului regulament este întreruptă ca
urmare a unui act sau a unei omisiuni din partea
titularului deciziei, în situația în care mostrele
luate în temeiul articolului 19 alineatul (2) nu sunt
returnate sau sunt afectate ori nu mai pot fi
utilizate din cauza unui act sau a unei omisiuni
din partea titularului deciziei sau în cazul în care

acţiuni legale nu sînt reparabile.
Articolul 320. Răspunderea
colaboratorilor vamali şi a altor
angajaţi
ai organului vamal
Pentru decizii şi acţiuni
ilegale sau pentru inacţiune,
colaboratorii vamali şi alţi angajaţi
ai organului vamal sînt sancţionaţi
disciplinar, administrativ, penal sau
lor li se aplică alte sancţiuni în
conformitate cu legislaţia.
Articolul 307 din Codul
Vamal
(4) În cazul divulgării, contrar
prevederilor legale, a informaţiilor
prevăzute la art.304 alin.(5),
colaboratorii vamali pot fi traşi la
răspundere
disciplinară
în
conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Articolul 307 din Codul
Vamal
Răspunderea
organelor
vamale şi a titularului de drept
(1) Acceptarea cererii de
intervenţie a organului vamal nu
îndreptăţeşte titularul de drept să
solicite autorităţii vamale o
compensaţie sau repararea daunei,
în situaţia în care mărfurile
prevăzute la art.301 nu au fost
depistate de autoritatea vamală.

Compatibil

54

se dovedește ulterior că mărfurile în cauză nu au
încălcat un drept de proprietate intelectuală,
titularul deciziei este răspunzător față de orice
deținător al mărfurilor sau declarant, care a suferit
daune în această privință în conformitate cu
legislațiaspecifică aplicabilă.

(2)
Reţinerea
mărfurilor
pasibile de a aduce atingere unui
drept de proprietate intelectuală
şi/sau suspendarea operaţiunii de
vămuire nu atrag răspunderea
organului vamal faţă de persoanele
care pot invoca un drept asupra
mărfurilor prevăzute la art.301
pentru
repararea
eventualelor
prejudicii cauzate de acestea ca
rezultat al intervenţiei organelor
vamale.
(5) În cazul procedurii
prevăzute la art. 302 alin. (1), pînă
la momentul acceptării cererii de
intervenţie,
cheltuielile
de
depozitare, de manipulare şi de
păstrare
a
mărfurilor
sub
supraveghere vamală, precum şi
cheltuielile de distrugere sau alte
cheltuieli aferente ori similare sînt
suportate
de
către
declarantul/destinatarul/proprietarul
mărfurilor. În cazul în care titularul
de drept nu îşi exercită repetat
obligaţiile prevăzute de prezentul
capitol, Serviciul Vamal este în
drept să anuleze dispoziţia de
aplicare a măsurilor de protecţie la
frontieră. Titularul de drept poate
depune o cerere repetată de
intervenţie doar după executarea
obligaţiilor prevăzute.
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Articolul 29
Cheltuieli
(1) La solicitarea autorităților vamale, titularul
deciziei rambursează toate cheltuielile suportate
de autoritățile vamale sau de alte părți care
acționează în numele autorităților vamale de la
momentul reținerii mărfurilor sau al suspendării
acordării liberului de vamă pentru mărfuri,
inclusiv de la momentul depozitării și manipulării
mărfurilor, în conformitate cu articolul 17
alineatul (1), articolul 18 alineatul (1) și articolul
19 alineatele (2) și (3), precum și atunci când
folosește măsuri corective precum distrugerea
bunurilor, în conformitate cu articolele 23 și 26.
Titularului unei decizii căruia i-a fost notificată
suspendarea acordării liberului de vamă sau
reținerea mărfurilor i se furnizează, la cerere, de
către autoritățile vamale, informații cu privire la
locul și modalitatea depozitării respectivelor
mărfuri și cu privire la estimarea cheltuielilor de
depozitare menționate la acest paragraf.
Informațiile referitoare la cheltuielile estimative
pot fi exprimate în termeni de timp, produse,
volum, greutate sau serviciu, în funcție de
circumstanțele depozitării și natura mărfurilor.
(2) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului
titularului deciziei de acceptare a cererii de a
solicita despăgubiri de la persoana care i-a

Art. 307 din Codul vamal
(3) Cheltuielile de depozitare,
de manipulare şi de păstrare a
mărfurilor
sub
supraveghere
vamală, precum şi cheltuielile de
distrugere sau alte cheltuieli
aferente ori similare sînt puse în
sarcina titularului dreptului de
proprietate intelectuală.
(5) În cazul procedurii
prevăzute la art. 302 alin. (1), pînă
la momentul acceptării cererii de
intervenţie,
cheltuielile
de
depozitare, de manipulare şi de
păstrare
a
mărfurilor
sub
supraveghere vamală, precum şi
cheltuielile de distrugere sau alte
cheltuieli aferente ori similare sînt
suportate
de
către
declarantul/destinatarul/proprietarul
mărfurilor. În cazul în care titularul
de drept nu îşi exercită repetat
obligaţiile prevăzute de prezentul
capitol, Serviciul Vamal este în
drept să anuleze dispoziţia de
aplicare a măsurilor de protecţie la
frontieră. Titularul de drept poate
depune o cerere repetată de
intervenţie doar după executarea
obligaţiilor prevăzute.
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Distrugerea mărfurilor se
încălcat drepturile sau de la alte persoane în
efectuează din contul persoanei
conformitate cu legislația aplicabilă.
interesate.
(3) Titularul unei decizii de acceptare a unei
cereri la nivelul Uniunii furnizează și plătește Proiect național
63. Măsurile descrise la pct.62
orice traduceri solicitate de către autoritățile
vamale care urmează să intervină în privința au loc doar după achitarea de către
mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui titularul de drept a taxei pentru
proceduri vamale, în cuantumul
drept de proprietate intelectuală.
stabilit pentru păstrarea bunurilor în
depozitele ce aparțin organelor
vamale.
Articolul 30

UE neaplicabil

Republica
Moldova
nu este stat
membru
UE

UE neaplicabil

Republica
Moldova
nu este stat
membru
UE

Sancțiuni
Statele membre se asigură că titularii deciziilor
respectă obligațiile prevăzute în prezentul
regulament, inclusiv, după caz, prin prevederea de
dispoziții prin care se stabilesc sancțiuni.
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente,
proporționale și disuasive.
Statele membre comunică, fără întârziere,
Comisiei respectivele dispoziții și toate
modificările ulterioare aduse acestora.
CAPITOLUL V
SCHIMBUL DE INFORMAȚII
Articolul 31
Schimbul de date între statele membre și
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Comisie privind deciziile referitoare la cereri și
intervenție
(1) Serviciile vamale competente
Comisiei, fără întârziere, următoarele:

notifică

(a) deciziile de acceptare a cererilor, inclusiv
cererea și anexele sale;
(b) deciziile de prelungire a perioadei în decursul
căreia autoritățile vamale trebuie să intervină
sau deciziile de revocare a deciziei de
acceptare a cererii sau de modificare a
acesteia;
(c) suspendarea unei decizii de acceptare a
cererii.
(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului
24 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 515/97, în
cazul în care acordarea liberului de vamă este
suspendată sau mărfurile sunt reținute, autoritățile
vamale transmit Comisiei orice informații
pertinente, cu excepția datelor personale, inclusiv
informații referitoare la cantitatea și tipul de
mărfuri, valoare, drepturile de proprietate
intelectuală, procedurile vamale, țările de
proveniență, originea și destinația, precum și
rutele și mijloacele de transport.
(3) Transmiterea informațiilor menționate la
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alineatele (1) și (2) din prezentul articol și toate
schimburile de date referitoare la deciziile privind
cererile, astfel cum sunt menționate la articolul
14, între autoritățile vamale ale statelor membre
se fac printr-o bază centrală de date a Comisiei.
Informațiile și datele sunt stocate în respectiva
bază de date.
(4) Pentru asigurarea prelucrării informațiilor
menționate la alineatele (1)-(3) din prezentul
articol, baza centrală de date menționată la
alineatul (3) este creată în format electronic. Baza
centrală de date conține informațiile, inclusiv date
cu caracter personal, menționate la articolul 6
alineatul (3), la articolul 14 și la prezentul articol.
(5) Autoritățile vamale ale statelor membre și
Comisia au acces la informațiile conținute în baza
centrală de date, după caz, pentru îndeplinirea
responsabilităților lor legale în aplicarea
prezentului regulament. Accesul la informațiile
marcate pentru tratare restrânsă, în conformitate
cu articolul 6 alineatul (3), este restrâns la nivelul
autorităților vamale ale statelor membre în care
este necesară acțiunea. La cererea justificată a
Comisiei, autoritățile vamale ale statelor membre
pot acorda acces Comisiei la aceste informații
atunci când este strict necesar pentru aplicarea
regulamentului.
(6) Autoritățile vamale introduc în baza centrală
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de date informațiile privind cererile depuse la
departamentul vamal competent. Autoritățile
vamale care au introdus informațiile în baza
centrală de date modifică, completează,
corectează sau șterg respectivele informații, după
caz. Fiecare autoritate vamală care a introdus
informații în baza centrală de date este
responsabilă pentru acuratețea, relevanța și gradul
de adecvare al acestor informații.
(7) Comisia instituie și menține mijloace tehnice
și organizaționale adecvate pentru a asigura
funcționarea sigură și fiabilă a bazei centrale de
date. Autoritățile vamale ale fiecărui stat membru
instituie și mențin mijloace tehnice și
organizaționale adecvate pentru asigurarea
confidențialității și a securității prelucrării datelor
în ceea ce privește operațiunile de prelucrare
efectuate de autoritățile vamale și terminalele
bazei centrale de date aflate pe teritoriul
respectivului stat membru.
Articolul 32
Instituirea unei baze de date centralizate
Comisia instituie baza de date centralizată
menționată la articolul 31. Baza de date respectivă
este operațională cât de curând posibil și nu mai
târziu de 1 ianuarie 2015.
Articolul 33

UE neaplicabil

Republica
Moldova
nu este stat
membru
UE

UE neaplicabil

Republica
Moldova

60

Dispoziții privind protecția datelor
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal din
baza centrală de date a Comisiei se efectuează în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și
sub supravegherea Autorității Europene pentru
Protecția Datelor.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de
către autoritățile competente din statele membre
se efectuează în conformitate cu Directiva
95/46/CE și sub supravegherea autorității publice
independente a statului membru menționată la
articolul 28 din directiva respectivă.

nu este stat
membru
UE, iar
prevederea
se aplică în
raporturile
dintre
statele
mebre UE
și Comisia

(3) Datele cu caracter personal sunt colectate și
utilizate numai în sensul prezentului regulament.
Datele cu caracter personal astfel colectate sunt
exacte și actualizate periodic.
(4) Fiecare autoritate vamală care a introdus date
cu caracter personal în baza centrală de date este
responsabilă de prelucrarea acestor date.
(5) Persoanele vizate au drept de acces la datele
cu caracter personal care le privesc și care sunt
prelucrate prin baza centrală de date și, după caz,
au dreptul de a corecta, de a elimina sau de a
bloca datele lor cu caracter personal în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001
sau cu legislația națională de punere în aplicare a
Directivei 95/46/CE.
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(6) Orice cerere de exercitare a dreptului de
acces, corectare, eliminare sau blocare a datelor
se depune la autoritățile vamale și este prelucrată
de acestea. În cazul în care o persoană vizată a
depus o cerere de exercitare a dreptului respectiv
la Comisie, Comisia trimite această cerere la
autoritățile vamale competente.
(7) Datele cu caracter personal nu sunt păstrate
pentru mai mult de șase luni de la data la care
decizia relevantă de acceptare a cererii a fost
revocată sau de la încheierea perioadei relevante
în care autoritățile vamale trebuiau să intervină.
(8) În cazul în care titularul deciziei a inițiat o
procedură în temeiul articolului 23 alineatul (3)
sau al articolului 26 alineatul (9) și a notificat
autoritățile vamale cu privire la aceasta, datele cu
caracter personal sunt păstrate timp de șase luni
de la momentul în care s-a stabilit definitiv prin
respectiva procedură că a fost încălcat un drept de
proprietate intelectuală.
CAPITOLUL VI
COMITETUL, DELEGAȚIA ȘI DISPOZIȚII
FINALE
Articolul 34

UE neaplicabil

Republica
Moldova
nu este stat
membru
UE

Procedura comitetelor
(1) Comisia este asistată de Comitetul Codului
vamal, înființat prin articolele 247a și 248a din
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Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. Este vorba de
un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr.
182/2011.
(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul
alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul
(UE) nr. 182/2011.
(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul
alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul
(UE) nr. 182/2011.
Articolul 35
Exercitarea delegării de competențe
(1) Comisia este competentă să adopte acte
delegate, cu respectarea condițiilor stabilite în
prezentul articol.

UE neaplicabil

Republica
Moldova
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(2) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolul 26 alineatul (10) este
acordată Comisiei pentru o perioadă de timp
nedeterminată, începând cu 19 iulie 2013.
(3) Delegarea competențelor menționată la
articolul 26 alineatul (10) poate fi revocată în
orice moment de Parlamentul European sau de
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării
competențelor specificată în respectiva decizie.
Aceasta intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sau la o dată ulterioară specificată în
aceasta. Aceasta nu aduce atingere validității
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actelor delegate deja în vigoare.
(4) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl
notifică simultan Parlamentului European și
Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului
26 alineatul (10) intră în vigoare doar dacă
Parlamentul European sau Consiliul nu au
formulat nicio obiecție în termen de două luni de
la comunicarea actului Parlamentului European și
Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui
termen, atât Parlamentul European, cât și
Consiliul au informat Comisia ca nu au obiecții.
Acest termen se prelungește cu două luni la
inițiativa Parlamentului European sau a
Consiliului.
Articolul 36
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Asistența administrativă reciprocă
Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 515/97 se
aplică mutatis mutandis prezentului regulament.
Articolul 37
Raportare
Comisia prezintă Parlamentului European și
Consiliului, până la 31 decembrie 2016, un raport
privind punerea în aplicare a prezentului
regulament. Dacă este necesar, raportul este
însoțit de recomandări adecvate.
Respectivul raport menționează toate incidentele
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relevante referitoare la medicamentele în tranzit
pe teritoriul vamal al Uniunii care ar putea apărea
în aplicarea prezentului regulament, inclusiv o
evaluare a potențialului impact asupra
angajamentelor Uniunii în ceea ce privește
accesul la medicamente în temeiul „Declarației
privind Acordul TRIPS și sănătatea publică”
adoptate de către Conferința Ministerială a OMC
din 14 noiembrie 2001 și măsurile adoptate pentru
a aborda orice situație care poate produce efecte
negative în această privință.
Articolul 38
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Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 se abrogă cu
efect de la 1 ianuarie 2014.
Trimiterile la regulamentul
abrogat
se
interpretează ca trimiteri la prezentul regulament
și se citesc în conformitate cu tabelul de
corespondență din anexă.
Articolul 39
Dispoziții tranzitorii
Cererile de intervenție acceptate în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 rămân
valabile în perioada menționată în decizia de
acceptare a cererii, în decursul căreia autoritățile
vamale trebuie să intervină, și nu se prelungesc.
Articolul 40
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Intrare în vigoare și aplicare
(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a
douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Moldova
nu este stat
membru
UE

(2)
Se aplică de la 1 ianuarie 2014, cu
următoarele excepții:
(a) articolul 6, articolul 12 alineatul (7) și articolul
22 alineatul (3) se aplică de la 19 iulie 2013;
(b) articolul 31 alineatele (1) și (3)-(7) și articolul
33 se aplică de la data la care este funcțională
baza centrală de date menționată la articolul 32.
Comisia face publică data respectivă.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate
elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 12 iunie 2013.
Pentru Parlamentul European
Președintele
M. SCHULZ
Pentru Consiliu
Președintele
L. CREIGHTON
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ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.915/2016

Titlul analizei impactului
(poate conţine titlul propunerii de act normativ):

Data:
Autoritatea administraţiei publice (autor):
Subdiviziunea:
Persoana responsabilă şi datele de contact:

Analiza Impactului de reglementare la
proiectul Hotărîrii Guvernului cu
privire la modificarea Regulamentului
privind
asigurarea
respectării
drepturilor de proprietate intelectuală
de către organele vamale, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.915/2016.
19.12.2019.
Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).
Direcția investigare fraude vamale
Vitalie Goncear tel. 079480085
vitalie.goncear@customs.gov.md

Compartimentele analizei impactului
1. Definirea problemei
a) Determinaţi clar şi concis problema şi/sau problemele care
urmează să fie soluţionate
Necesitatea elaborării prezentului proiect de act normativ a fost condiționată de imperativitatea
ajustării stipulărilor Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală de către organele vamale la prevederile Codului vamal, 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;
- obligativitatea suspendării de către organul vamal a operațiunilor de vămuire și de reținere a
mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și nu doar
acordarea dreptului în acest sens;
- procedura de aplicare a măsurilor de asigurare în cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere
unui drept de proprietate intelectuală pentru anumite tipuri de obiecte ale proprietății
intelectuale;
- înlăturarea erorilor de ordin ortografic și stilistic.
b) Descrieţi problema, persoanele/entităţile afectate şi cele
care contribuie la apariţia problemei, cu justificarea necesităţii
schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza dovezilor şi
datelor colectate şi examinate
1. La moment, Codul vamal prevede la art.304 alin.(51) că „ Pentru mărfurile care sînt
susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală, declarantul depune o declaraţie
vamală de antrepozit vamal sau o declaraţie sumară pentru plasarea acestora în depozit
provizoriu, pe cheltuiala acestuia. Din momentul în care organul vamal primeşte notificarea că
produsele reţinute sînt contrafăcute, toate cheltuielile aferente depozitării mărfurilor sînt
suportate de către titularul de drept.”
Normele respective sunt reliefate și în pct.33 spct.3 al Regulamentului privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale.
Potrivit pct.49 al Regulamentului citat, titularul de drept este obligat să distrugă mărfurile
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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 în privința cărora s-a demonstrat că sunt
contrafăcute se conformează benevol prevederilor legale de a depune declarație vamală sub
destinația vamală „distrugerea”.
Prin urmare, se impune modificarea cadrului normativ în scopul detalierii acestei proceduri.
2. 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-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.
Or, conform normelor Legii citate, instanța de judecată poate să instituie măsuri de asigurare a
acţiunii privind încălcarea drepturilor asupra mărcilor împotriva contravenientului şi/sau
intermediarilor, doar la cererea titularului de drepturi.
Astfel, este necesară simplificarea mecanismului respectiv, de care vor face uz titularii dreptului
de proprietate intelectuală.
3. Au fost atestate cazuri când persoana se află în procedură de insolvabilitate sau nu poate fi
identificată (plecată peste hotare, persoană juridică lichidată etc.), fapt ce creează blocaje în
procesul de distrugere a mărfurilor contrafăcute.
Prin urmare, procedura necesită a fi detaliată în acest sens.
4. 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) al Codului vamal. 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.
Prin urmare, procedura necesită a fi detaliată în acest sens.
5. În cazul livrărilor mici (trimitere poştală sau prin curierat rapid care conţine cel mult 3 unităţi
sau are o greutate brută de cel mult 2 kilograme, sintagmă definită de art.1 pct.67) al Codului
vamal) 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.
6. Se impune corelarea normelor din Regulament la cerințele Codului vamal, în ceea ce vizează
aplicarea măsurilor prealabile depunerii cererii de intervenție a organului vamal - procedura exoficiu) 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 al
Codului vamal).
7. Un 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 o nouă Secțiune.
8. La fel, se impune introducerea unor anexe noi corelate cu aspectele anterior evocate, 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.
c) Expuneţi clar cauzele care au dus la apariţia problemei
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1. Divergențele la moment dintre normele Codului vamal și prevederile Regulamentului supus
modificării.
Potrivit prevederilor Legii nr.100/2017 privind actele normative, conflictul dintre o lege și o
hotărîre de Guvern se soluționează în favoarea primei, în virtutea principiului ierarhiei actelor
normative. Modificările propuse vin să ajusteze Regulamentul prenotat la prevederile Codului
vamal.
Remarcăm că Codul vamal a fost modificat în scopul armonizării prevederilor acestuia la
capitolul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale cu
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. Or, a
devenit necesară și ajustarea Regulamentului la prevederile codului.
2. Un număr foarte redus de proprietari de mărfuri confirmate ca contrafăcute se conformează
benevol prevederilor legale de a depune declarație vamală sub destinația vamală „distrugerea”.
Pentru a majora frecvența situațiilor cînd se va face uz de această normă, se impune inserarea
unor prevederi simple și comprehensive.
3. Este necesară simplificarea mecanismului privind aplicarea de către organele vamale, a
măsurii corective (distrugerea mărfurilor contrafăcute), aplicarea căreia nu este solicitată
frecvent de către titularii dreptului de proprietate intelectuală.
4. Multe persoane proprietare a mărfurilor confirmate ca contrafăcute nu pot fi identificate, ceea
creează blocaje în procesul de distrugere a mărfurilor contrafăcute.
5. Se impune reglementarea detaliată a procedurii de încheiere din oficiu a regimului vamal
„antrepozit vamal” în cazul neconformării benevole de a distruge mărfurile în termenul stabilit
de Regulamentul supus amendării.
6. Se impune completarea proiectului cu norme privind procedura de asigurare a mărfurilor
susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, norme care se întemeiază pe
stipulările art.306 al Codului vamal.
Normele Codului vamal poartă caracter primar, iar Regulamentul vine să detalieze aceste norme,
purtînd caracter subsidiar.
7. Remarcăm că odată cu adoptarea Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, se impune
corelarea anumitor sintagme ale Regulamentului amendat cu normele legii citate.
d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o
intervenție
Proiectul de act normative vine să reglementeze anumite aspecte conexe procedurii de asigurare
a respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale, subsecvente
Codului vamal, întru corelarea acestora și evitarea conflictului de norme și competențe.
Problemele care au fost inserate la capitolul anterior, au fost identificate în următoarea
consecutivitate:
1. Legea cadru în acest domeniu - Codul vamal, a fost pe parcurs modificată, ulterior datei cînd a
fost adoptat Regulamentul supus modificării. Divergențele actuale dintre normele Codului vamal
și prevederile Regulamentului supus modificării, fac inaplicabile anumite prevederi și
mecanisme.
Întru sporirea situațiilor în care persoanele interesate pot recurge la protecția drepturilor de
proprietate intelectuală de către organele vamale, se propune aprobarea prezentului proiect de act
normativ.
2. Între timp a fost adoptată Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal care operează cu
anumite sintagme precum – aparatul central al Serviciului Vamal, funcționar vamal, noțiuni care
nu sunt corelate cu normele Regulamentului suspus modificării.
3. Prin efectul reformei actelor permisive, odată cu adoptarea Legii nr.181/2016 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a
activității de întreprinzător, regimul vamal distrugerea - se derulează fără emiterea unui careva
act permisiv (anterior era un regim autorizat). Prin urmare, se impune modificarea aspectelor
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respective în actul supus amendării.
4. Codul vamal prevede posibilitatea aplicării măsurilor de asigurare în cazul mărfurilor
susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală pentru anumite tipuri de
obiecte ale proprietății intelectuale, însă procedura nu este descrisă în Regulamentul amendat.
5. La fel, nu sunt descrise nici măsurile de privare de profit economic a persoanelor implicate,
care se vor efectua sub supraveghere vamală de către declarantul/destinatarul/proprietarul
mărfurilor, cu acordul în scris și participarea titularului de drept.
6. Un alt aspect ce este necesar 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 ce aceste bunuri - instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei
sociale, societății comerciale cu caracter umanitar, asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de
învăţămînt de stat, unor persoane fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale.
În mod special este necesară reliefarea condițiilor ce necesită a fi întrunite în scopul predării
acestor mărfuri, cu titlu gratuit.
e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor
analizate şi identificaţi carenţele prevederilor normative în
vigoare, identificaţi documentele de politici şi reglementările
existente care condiţionează intervenţia statului
1. Codul vamal, ca normă primară în acest domeniu, a fost modificat în scopul armonizării
acestuia la prevederile legislației UE, ceea ce atrage, pe cale de consecință inerența corelării
normelor Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de
către organele vamale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.915/2016 la stipulările Codului
vamal.
Astfel, se propune completarea Regulamentului cu norme privind:
- indicarea certă a situațiilor în care prevederile Regulamentului nu se aplică;
- 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 Instrucţiunea de completare a cererii de intervenție este stabilită de
prezentul Regulament;
- completarea Regulamentului 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 procesulverbal 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.
Remarcăm că pentru perioada de pînă la 20.12.2019 au fost depuse 127 de cereri de intervenție,
în raport cu 105 cereri depuse pe parcursul anului 2018.
Dintre acestea, în 2019 circa 54 de cereri au fost depuse de persoane juridice titulari naționali, iar
5- persoane fizice. Altele 64 de cereri au fost depuse de persoane juridice străine, iar 4 cereri de
către persoane fizice străine.
2. Prin prisma art.20211 alin.(8) al Codului vamal, este necesară inserarea expresă a normelor
potrivit cărora, prelevarea de probe și mostre în procesul de examinare a mărfurilor de către
organul vamal, se va derula conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
3. Urmînd normele art.306 al Codului vamal este necesară completarea cadrului normativ
subsidiar cu norme destinate procedurii de asigurare a mărfurilor susceptibile a aduce atingere
unui drept de proprietate intelectuală.
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 în baza prevederilor art.1271 alin.(15) al Codului vamal.
3. Dispozițiile aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu
sunt detaliat reglementate prin intermediul Regulamentului în speță, ceea ce atrage aplicarea
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ineficientă a normelor Codului vamal.
Astfel, se propune expunerea Capitolul IV într-un nou cuprins, care va reglementa:
- stabilirea interdicțiilor privind operațiunile efectuate asupra mărfurilor 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 de distrugere, astfel
precum prevede Codul vamal.
- în acest sens, se propune completarea Regulamentului cu modelul actului de distrugere a
mărfurilor respective;
- este necesară indicarea expresă a metodelor prin intermediul cărora poate fi efectuată
distrugerea mărfurilor vizate, precum și a reglementărilor aplicabile deșeurilor rezultate aplicării
măsurilor de distrugere,
- este necesară reglementarea aspectului conex procedurii de depozitare provizorie a mărfurilor
care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală,
- este necesară reglementarea detaliată a situațiilor 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.
Remarcăm că numărul reținerilor înregistrate de către organul vamal, în anul curent, este de 142,
dintre care în cadrul procedurii ex officio - 40, în cazul procedruii în baza cererii de intervenție 23, în temeiul procedurii combinate - 79.
Cel mai frecvent regim solicitat de declaranți este cel de import - 142 de declarații.
Dintre mărfurile reținute/suspendate predomină îmbrăcăminte și încălțămintea (41,14 % din
totalul acestora), urmează produsele electrocasnice – 15,4 %, veselă și tacîmuri - 14,9%,
materiale de construcție, parfumerie și cosmetice, piese și accesorii auto, lenjeri de pat.
5. Este necesară reglementarea măsurilor de privare de profit economic a persoanelor implicate,
care se vor efectua sub supraveghere vamală de către declarantul/destinatarul/proprietarul
mărfurilor, cu acordul în scris și participarea titularului de drept.
6. 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 ce aceste bunuri - instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei
sociale, societății comerciale cu caracter umanitar, asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de
învăţămînt de stat, unor persoane fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale.
La fel, este inerentă reliefarea condițiilor ce necesită a fi întrunite în scopul predării acestor
mărfuri, cu titlu gratuit.
2. Stabilirea obiectivelor
a) Expuneţi obiectivele (care trebuie să fie legate direct de
problemă şi cauzele acesteia, formulate cuantificat, măsurabil,
fixat în timp şi realist)
1. Corelarea normelor Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.915/2016 cu
stipulările Codului vamal care au fost modificate în scopul armonizării acestuia la prevederile
legislației U.E.
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.
4. Completarea cadrului normativ subsidiar cu norme destinate procedurii de asigurare a
mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.
5. Stabilirea interdicțiilor privind operațiunile ce pot efectuate cu mărfurile contrafăcute.
5. Detalierea procedurii de distrugere a mărfurilor vizate, cu identificarea persoanei obligate să
achite cheltuielile de distrugere, sau alte cheltuieli aferente, cu acordarea dreptului organului
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vamal de a dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv de distrugere, precum
prevede Codul vamal.
6. Indicarea expresă a metodelor prin intermediul cărora poate fi efectuată distrugerea mărfurilor
vizate, precum și a reglementărilor aplicabile deșeurilor rezultate aplicării măsurilor de
distrugere,
7. Reglementarea aspectului conex procedurii de depozitare provizorie a mărfurilor care aduc
atingere unui drept de proprietate intelectuală,
8. Reglementarea detaliată a situațiilor 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.
9. 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.
10. Reglementarea procedurii de predare cu titlu gratuit, a mărfurilor care aduc atingere unui
drept de proprietate intelectuală, cu indicarea expresă a entităților care vor beneficia ce aceste
bunuri.
11. Înlăturarea erorilor gramaticale și de tehnică legislativă.
3. Identificarea opţiunilor
a) Expuneţi succint opţiunea „a nu face nimic”, care
presupune lipsa de intervenţie
Lipsa de intervenție la nivelul actului normativ propus spre modificare, va rezulta în acutizarea
problemei existente cu privire la:
- prezența inadvertențelor cu normele Codului vamal, care au fost armonizate cu legislața UE;
- prezența inadvertențelor cu normele Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal;
- inaplicabilitatea normelor privind referințele la actul normativ ce reglementează metodologia
de prelevare de probe și mostre în procesul de examinare a mărfurilor de către organul vamal;
- inaplicabilitatea normelor conexe procedurii de asigurare a mărfurilor susceptibile a aduce
atingere unui drept de proprietate intelectuală;
- inaplicabilitatea interdicțiilor privind operațiunile ce pot efectuate cu mărfurile contrafăcute;
- aplicarea redusă a procedurii de distrugere a mărfurilor vizate, respectiv, a normelor ce acordă
organului vamal dreptul de a dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv de
distrugere, precum prevede Codul vamal.
- aplicarea redusă a metodelor prin intermediul cărora poate fi efectuată distrugerea mărfurilor
vizate, precum și a reglementărilor aplicabile deșeurilor rezultate aplicării măsurilor de
distrugere.
- aplicarea redusă a procedurii de depozitare provizorie a mărfurilor care aduc atingere unui
drept de proprietate intelectuală.
- aplicarea inadecvată a situațiilor 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.
- inaplicarea, din cauza nereglementării actuale, a 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.
- aplicarea redusă a procedurii de predare cu titlu gratuit, a mărfurilor care aduc atingere unui
drept de proprietate intelectuală, cu indicarea expresă a entităților care vor beneficia ce aceste
bunuri.
- prezența erorilor gramaticale și de tehnică legislativă.
b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact,
explicînd cum acestea ţintesc cauzele problemei, cu indicarea
novaţiilor şi întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce
se doresc să fie aprobate
1. Se propune completarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de
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proprietate intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.915/2016
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.
- inserarea normelor potrivit cărora, asupra cererii depuse în format electronic, se vor aplica
stipulările normative conexe documentului electronic;
- concretizarea faptului că, Instrucţiunea de completare a cererii de intervenție este stabilită de
Anexa nr.1 la prezentul 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 procesulverbal 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. Se propune modificarea unor sintagme, prin prisma prevederilor Legii nr.302/2017 cu privire
la Serviciul Vamal, (aparatul central al Serviciului Vamal, funcționar vamal etc.).
3. Se propune 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) al Codului vamal.
4. Se propune completarea Regulamentului cu o Secțiune nouă ce vizează procedura de
asigurare a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, norme
care se întemeiază pe stipulările art.306 al Codului vamal.
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 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 de distrugere, astfel
precum prevede Codul vamal.
- în acest sens se completează Regulamentul 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,
- 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 de profit economic a persoanelor implicate,
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 ce aceste bunuri.
c) Expuneţi opţiunile alternative analizate sau explicaţi
motivul de ce acestea nu au fost luate în considerare
Nu au fost luate în calcul alte opțiuni întrucât nu s-au atestat careva beneficii sau impacturi
pozitive în cazul neintervenției normative, mai mult neintervenția la momentul oportun ar putea
avea un impact negativ asupra:
- persoanelor fizice și juridice beneficiare de mecanismul de respectare a drepturilor de

7

proprietate intelectuală de către organele vamale;
- necesității de protejare a pieței interne de mărfuri contrafăcute și opere-pirat, comercializarea
cărora cauzează prejudicii titularilor de drept, generează acte de concurență neloială, precum și
reprezintă un pericol sporit pentru securitatea economică a țării și sănătatea consumatorului
autohton.
4. Analiza impacturilor opţiunilor
a) Expuneţi efectele negative şi pozitive ale stării actuale şi
evoluţia acestora în viitor, care vor sta la baza calculării
impacturilor opţiunii recomandate
Se consideră judicioasă introducerea unor amendamente în textul Regulamentului privind
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale în scopul
ajustării nomelor acestuia la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova, considerînd
cele mai recente amendamente operate în respectivul și care reglementează măsurile de
protecție la frontieră, manifestate prin protejarea pieței interne de mărfuri contrafăcute și operepirat, comercializarea cărora cauzează prejudicii titularilor de drept, generează acte de
concurență neloială, precum și reprezintă un pericol sporit pentru securitatea economică a țării
și sănătatea consumatorului autohton.
Astfel, soluția de reglementare se va referi, în special la următoarele aspecte:
- reglementarea procedurii de distrugere a mărfurilor contrafăcute, inclusiv a celor care fac
obiectul unor livrări mici;
- reglementarea procedurii de suspendare, de către organul vamal a operațiunilor de vămuire a
mărfurilor contrafăcute și de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de
proprietate intelectuală și neacordarea dreptului în acest sens;
- reglementarea procedurii de aplicare a măsurilor de asigurare în cazul mărfurilor susceptibile a
aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală pentru anumite tipuri de obiecte ale
proprietății intelectuale;
- înlăturarea erorilor de ordin ortografic și stilistic.
b1) Pentru opţiunea recomandată, identificaţi impacturile
completînd tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieţi
pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv
părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de
acestea
Costuri și beneficii:
Prin prisma faptului că se dorește reglementarea procedurilor de intervenție de către organul
vamal, remarcăm că proiecutl va avea impact asupra agenților economici și a persoanelor fizice
ce vor solicita protecție.
Reiterăm că pentru perioada de pînă la 20.12.2019 au fost depuse 127 de cereri de intervenție, în
raport cu 105 cereri depuse pe parcursul anului 2018.
Dintre acestea, în 2019 circa 54 de cereri au fost depuse de persoane juridice titulari naționali, iar
5- persoane fizice. Altele 64 de cereri au fost depuse de persoane juridice străine, iar 4 cereri de
către persoane fizice străine.
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita careva cheltuieli din bugetul de stat,
deoarece nu va fi necesară majorarea numărului de funcționari vamali, procurări de echipament
etc.
De asemenea, subliniem că potrivit articolului 101 al Codului vamal, „Distrugerea mărfurilor se
efectuează din contul persoanei interesate.”
În acest sens, remarcăm că bugetul de stat nu va suporta anumite cheltuieli. Mai mult, potrivit
art.305 alin.(5) al Codului vamal, „Organul vamal este în drept să refuze plasarea mărfurilor în
destinaţia vamală distrugere în cazul în care: c) distrugerea presupune suportarea cheltuielilor
din partea statului.”
b2)

Pentru

opțiunile

alternative

analizate,

identificaţi
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impacturile completînd tabelul din anexa la prezentul
formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri
sau beneficii, inclusiv părţile interesate care ar putea fi
afectate pozitiv şi negativ de acestea
Opțiunea de neintervenție normativă nu a fost examinată, reieșind din argumentele anterioare
care justifică necesitatea intervenției normative.
c) Pentru opțiunile analizate, expuneţi cele mai
relevante/iminente riscuri care pot duce la eşecul intervenţiei
şi/sau schimba substanţial valoarea beneficiilor şi costurilor
estimate şi prezentaţi presupuneri privind gradul de
conformare cu prevederile proiectului a celor vizaţi în acesta
Eșecul intervenției ar putea surveni drept urmare a neconformării persoanelor fizice și juridice
atît autohtone cît și străine la noile reglementări.
d) Dacă este cazul, pentru opţiunea recomandată expuneţi
costurile de conformare pentru întreprinderi, dacă există
impact disproporţionat care poate distorsiona concurenţa şi ce
impact are opţiunea asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Se
explică dacă sînt propuse măsuri de diminuare a acestor
impacturi
În urma intervenției normative, agenții economici nu vor suporta costuri noi, care le-ar putea
distorsiona activitatea. Afirmația este justificată prin faptul că, regimul vamal de distrugere nu se
derulează cu necesitatea obținerii unei anumite autorizații de la organul vamal, contra cost. Mai
mult, se propune detailarea anumitor proceduri, respectiv, se consideră că intervenția nu va avea
un impact disproporționat care poate distorsiona concurența.
Concluzie
e) Argumentaţi selectarea unei opţiunii, în baza atingerii
obiectivelor, beneficiilor şi costurilor, precum şi a asigurării
celui mai mic impact negativ asupra celor afectaţi
Proiectul de act normativ vine să implementeze cele mai recente amendamente operate în Codul
vamal, în scopul reglementării măsurilor de protecție la frontieră, manifestate prin protejarea
pieței interne de mărfuri contrafăcute și opere-pirat, comercializarea cărora cauzează prejudicii
titularilor de drept, generează acte de concurență neloială, precum și reprezintă un pericol sporit
pentru securitatea economică a țării și sănătatea consumatorului autohton.
5. Implementarea şi monitorizarea
a) Descrieţi cum va fi organizată implementarea opţiunii
recomandate, ce cadru juridic necesită a fi modificat şi/sau
elaborat şi aprobat, ce schimbări instituţionale sînt necesare
Modificările introduse prin prezentul proiect de act normativ nu vor genera necesitatea
modificării unui alt set de acte normative, care vor avea drept scop aplicarea coerentă a cadrului
normativ în domeniul protecției acordate de organele vamale întru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală.
b) Indicaţi clar indicatorii de performanţă în baza cărora se va
efectua monitorizarea
În vederea asigurării implementării cu succes a intervenției normative se propun următorii
indicatori de performanță:
- Numărul cererilor de intervenție;
Cereri depuse de solicitanți naționali
Cereri depuse de solicitanți străini
Cereri depuse de titularii de drepturi
Cereri depuse de reprezentanții titularilor de drepturi
Cereri depuse pentru protecția mărcilor pe categorii de produse
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Cereri depuse pentru protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine
Cereri depuse pentru protecția desenelor și modelelor industriale
Cereri depuse pentru protecția invențiilor
Cereri depuse pentru protecția obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe
- Numărul obiectelor
Titulari naționali Titulari străini
- Numărul reținerilor înregistrate
Procedura ex officio
Procedura în baza cererii de intervenție
Procedura combinată
Produse reținute/suspendate de la declarantul național
Produse reținute/suspendate de la declarantul internațional
Regimul vamal aplicabil
Țara de proveniență a produsului reținut/suspendat
- Numărul total al loturilor de produse reținute raportate la numărul OPI
- Numărul cazurilor înregistrate referitoare la mărci
- Numărul cazurilor înregistrate referitoare la indicațiile geografice și denumirile de origine
- Numărul cazurilor înregistrate referitoare la desene și mode industriale
- Numărul cazurilor înregistrate referitoare la invenții
- Numărul cazurilor înregistrate referitoare la obiectele dreptului de autor și conexe
- Procedura de distrugere
- Procedura de donație
- Dosare contravenționale
- Dosare remise spre examinare altor instituții, conform competenței (APCSP)
- Dosare remise instanței de judecată
c) Identificaţi peste cît timp vor fi resimţite impacturile
estimate şi este necesară evaluarea performanţei actului
normativ propus. Explicaţi cum va fi monitorizată şi evaluată
opţiunea
Luînd în considerare că intervenția normativă nu va genera modificarea unor acte normative
conexe, se propune intrarea în vigoare a acestuia la momentul publicării proiectului de act
normativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Consultarea
a) Identificaţi principalele părţi (grupuri) interesate în
intervenţia propusă
Principalele părți interesate de prezenta intervenție legislativă sunt:
- direcțiile Aparatului central al Serviciului Vamal și birourile vamale;
- autoritățile publice centrale de specialitate;
- organizațiile de business din domeniul vizat;
- mediul asociativ ce reprezintă interesele importatorilor de mărfuri care solicită protecție din
partea organelor vamele.
b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat
consultarea adecvată a părţilor
Prezenta intervenție normativă a fost supusă procedurii de consultare la etapa de inițiere a
procesului de elaborare. Astfel, intenția de modificare a cadrului normativ a fost consultată cu
direcțiile Aparatului central al Serviciului Vamal și birourile vamale atât prin intermediul
ședințelor publice, cît și prin procedura scrisă.
Totodată, se propune organizarea unor ședințe cu participarea entităților private, cât și prin
intermediul interviurilor aprofundate cu reprezentanții acestora.
În temeiul art.20 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a fost publicat anunțul
privind intenția de elaborare a actului normativ, inclusiv și analiza impactului de reglementare.
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Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul urmează a fi supus consultărilor publice concomitent cu inițierea procedurii
de avizare.
c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate faţă de
documentul de analiză a impactului şi/sau intervenţia propusă
(se expune poziţia a cel puţin unui exponent din fiecare grup
de interese identificat)
Drept urmare a consultărilor efectuate, menționăm că s-a comunicat importanța modificării
cadrului normativ actual, ținîndu-se cont de totalitatea amendamentelor operate în cuprisul
Codului vamal, armonizat la normele UE.
Anexă
Tabel pentru identificarea impacturilor
Categorii de impact

Economic
costurile desfăşurării afacerilor
povara administrativă
fluxurile comerciale şi investiţionale
competitivitatea afacerilor
activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici şi
mijlocii
concurenţa pe piaţă
activitatea de inovare şi cercetare
veniturile şi cheltuielile publice
cadrul instituţional al autorităţilor publice
alegerea, calitatea şi preţurile pentru consumatori
bunăstarea gospodăriilor casnice şi a cetăţenilor
situaţia social-economică în anumite regiuni
situaţia macroeconomică
alte aspecte economice
Social
gradul de ocupare a forţei de muncă
nivelul de salarizare
condiţiile şi organizarea muncii
sănătatea şi securitatea muncii
formarea profesională
inegalitatea şi distribuţia veniturilor
nivelul veniturilor populaţiei
nivelul sărăciei
accesul la bunuri şi servicii de bază, în special
pentru persoanele social-vulnerabile
diversitatea culturală şi lingvistică
partidele politice şi organizaţiile civice
sănătatea publică, inclusiv mortalitatea şi
morbiditatea

Punctaj atribuit
Opţiunea Opţiunea Opţiunea
propusă alterativă alterativă
1
2
+1
+1
+2
+2
+1
+3
+1
+2
+1
+3
+1
+1
+2
+2

11

modul sănătos de viaţă al populaţiei
nivelul criminalităţii şi securităţii publice
accesul şi calitatea serviciilor de protecţie socială
accesul şi calitatea serviciilor educaţionale
accesul şi calitatea serviciilor medicale
accesul şi calitatea serviciilor publice administrative
nivelul şi calitatea educaţiei populaţiei
conservarea patrimoniului cultural
accesul populaţiei la resurse culturale şi participarea
în manifestaţii culturale
accesul şi participarea populaţiei în activităţi
sportive
discriminarea
alte aspecte sociale
De mediu
clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră şi
celor care afectează stratul de ozon
calitatea aerului
calitatea şi cantitatea apei şi resurselor acvatice,
inclusiv a apei potabile şi de alt gen
biodiversitatea
flora
fauna
peisajele naturale
starea şi resursele solului
producerea şi reciclarea deşeurilor
utilizarea eficientă a resurselor regenerabile şi
neregenerabile
consumul şi producţia durabilă
intensitatea energetică
eficienţa şi performanţa energetică
bunăstarea animalelor
riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii,
accidente etc.)
utilizarea terenurilor
alte aspecte de mediu

+1
+1
+3
+3
+2
+3
-
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CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
GRUPUL DE LUCRU
AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA
ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR
Nr. 38-02-10321

Chişinău

12 noiembrie 2020

Ministerul Finanțelor
În temeiul prevederilor art.34 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele
normative, art.19 din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activității de întreprinzător, precum și atribuțiile stabilite în pct.34 din
Regulamentul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității
de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1429/2008, se remite
Expertiza Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de
întreprinzător la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea
Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.915/2016.
Anexă: 2 file

Secretar general adjunct al Guvernului,
Președinte al Grupului de lucru al
Comisiei de stat pentru reglementarea
activității de întreprinzător

Roman CAZAN

Digitally signed by Cazan Roman
Date: 2020.11.13 13:50:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Casa Guvernului, of. 625
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:  373 22 250 442

E-mail: secretariat.gl.air@gov.md

EXPERTIZA
Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător
Prezenta expertiză este acordată în temeiul art.34 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele
normative, în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activității de întreprinzător, Hotărârii Guvernului nr.1429/2008 privind revizuirea şi
optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător și Metodologiei de analiză a
impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 23/2019.
Titlul actului examinat:

Autorul (autoritatea),
persoana responsabilă:

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului
privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de
către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.915/2016.
Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal
Vitalie Goncear, Direcția investigarea fraude vamale, Serviciul protecția
proprietății intelectuale
Evaluarea documentului de analiza a impactului

Examinat în ședința Grupului de lucru la data: 31.03.2020

Concluzia: Analiza impactului corespunde parțial cu cerințele și rigorile Metodologiei de analiză
a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, în special nu este reflectat pe
deplin impactul intervenției propuse, cu toate că este argumentată de principiu oportunitatea/necesitatea
intervenției din partea statului.
Analiza impactului a fost susținută cu condiția ajustării și perfecționării documentului în
conformitate cu obiecțiile şi recomandările expuse de către expertul Secretariatului Evaluării Impactului
de Reglementare.
Evaluarea proiectului de act normativ
Examinat în ședința Grupului de lucru la data 27.10. 2020

Concluzia: Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.915/2016, se susține, cu condiția luării în considerație a obiecțiilor/recomandărilor
parvenite din partea expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor
Grupului de lucru.
Comentarii, obiecții, recomandări:
Proiectul se susține cu condiția ajustării acestuia, conform obiecțiilor expuse de către expertul
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și de către membrii Grupului de lucru al Comisiei
de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, în partea ce asigură respectarea principiilor de
bază de reglementare a activității de întreprinzător, conform cadrului legal în vigoare.
În special se au fost formulate următoarele propuneri și observații:
1. Pct.5, care introduce modificări la pct. 3 al Regulamentului – se propune de a concretiza modul
de aplicare a prevederilor punctului respectiv. Astfel, subpunctul 1) se aplică cumulativ sau independent
de subpunctul 2).
2. Pct.12, ca urmare a excluderii cuvintelor „precum și” va rezulta modificarea textului, după cum
urmează:„Serviciul Vamal este în drept să solicite informații cu referire la dreptul de proprietate
intelectuală pentru care a fost depusă cererea de intervenție, precum şi la locul de fabricație sau de
producție, rețeaua de distribuție ori numele licențiaților”. Astfel, norma respectivă va putea fi
interpretată în mai multe feluri:
- Serviciul vamal este în drept să solicita informații „la locul de fabricație”
- Serviciul vamal este în drept să solicite informații atunci când cererea este depusă la locul de
fabricație
- Serviciul vamal este în drept să solicite informații cu privire la cererea de intervenție, cu
privire la locul de fabricație etc.

Se recomandă concretizarea normei date.
3. Pct. 14. Reieșind din ultimele tendințe ale Guvernului de digitalizare a proceselor de interacțiune
între autoritățile publice și agenți economici, precum și reieșind din prevederile Legii nr.91/2014 privind
semnătura electronică şi documentul electronic se recomandă autorilor de a prevedea posibilitatea
depunerii cererii atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, fiind semnată cu semnătura digitală.
4. La pct. 20 sintagma „vor fi informați” urmează a fi concretizată în sensul precizării titularului
obligației respective – cine va informa organul vamal și alți participanți la proces?
5. În ceea ce privește prevederile pct. 32 și pct.33,ce țin de reformularea punctelor 43 și 44 din
Regulament, atenționăm că prevederile acestora permit transmiterea mostrelor prelevate și către
titularul de drept. Totodată, se indică că „Probele și mostrele sunt prelevate de organul vamal conform
cadrului normativ de reglementare a cercetării (expertizei) mărfurilor la efectuarea controlului
vamal." Astfel, constatăm o contrazicere cu prevederile art. 20210 ale Codului vamal, care stipulează că
„Cercetarea (expertiza) se efectuează de către experții laboratorului vamal sau de alte instituții de
expertiză ori experți, desemnați de organele vamale.”
6. Pct. 36, în partea ce ține de expunerea în redacție noua a pct. 49 din Regulament, atenționăm că
termenul de 3 luni urmează a fi formulat într-o manieră mai flexibilă, comodă pentru executare. Se
propune reformularea acestuia în sensul „cel mult 3 luni”.
7. Tot același punct, în partea ce ține de redacția nouă a pct. 51 din Regulament conține o normă
neclară și, eventual, imposibilă de executat: „cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente,
inclusiv drepturile de import/export calculate, sânt puse în sarcina titularului de drept”. Astfel, nu este
clar mecanismul de „punere în sarcină” a respectivelor cheltuieli și procedurile aplicabile în acest caz.
Se recomandă concretizarea mecanismului respectiv sau, cel puțin, formularea unei norme de trimitere
care va concretiza procedura respectivă (de exemplu – împuternicirea Ministerului finanțelor sau altei
autorități de a reglementa asemenea procedură).
8. La același punct, în partea ce ține de reformularea pct. 55, se atenționează autorii asupra
formulării defectuoase prin prisma necesității ținerii contului de încasare nu numai drepturilor de
import, dar și a celor de export.
9. În ceea ce privește introducerea în Regulament a pct. 70, atenționăm că redacția propusă nu
specifică modul de aplicare a acestuia. În special nu este clar daca Actul de distrugere a mărfurilor
urmează în mod obligatoriu semnat de către toate persoanele enumerate în punctul dat sau numai de
către unele. Se recomandă autorilor să concretizeze aspectele respective.
Observație valabilă și pentru pct. 83 al Regulamentului.
10. Cu referire la introducerea pct. 73 al Regulamentului, atenționăm asupra caracterului incert al
normei nou-introduse, în partea ce ține de sintagma „poate permite”. Astfel, se recomandă autorilor să
excludă caracterul incert al normei prin concretizarea criteriilor în care organul vamal este în
drept/obligat să permită aplicarea măsurilor de privare a persoanelor implicate în profit economic.
11. În privința punctului 79 al Regulamentului care se referă la „responsabilitatea de a nu
comercializa mărfurile preluate”, atenționăm că asemenea prevederi contravin prevederilor Codului
civil, care prevăd dreptul titularului de a dispune liber (inclusiv de a comercializa) de proprietatea sa.
Or, prin procedura de „predare cu titlu gratuit” menționată în Regulament se subînțelege și transmiterea
dreptului de proprietate asupra bunurilor respective către persoanele enumerate în pct. 77 al
Regulamentului.
În acest context se recomandă autorilor revizuirea prevederilor punctului respectiv și ajustarea
acestuia, de exemplu, la prevederile art. 36 al Codului vamal.
12. Nu este clară necesitatea punerii în aplicare a proiectului de la data publicării, făcându-se
derogare de la regula generală formulată la art. 56 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
Extrasul din Procesul-verbal nr.36 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de
întreprinzător din data de 27 octombrie 2020 se anexează.

Secretar general al Guvernului,
Președinte al Grupului de lucru
al Comisiei de stat pentru
reglementarea activității de întreprinzător

Roman CAZAN

EXTRAS
din PROCESUL-VERBAL nr.36
al ședinței Grupului de lucru Grupului de lucru
al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător
(ședință online)
27 octombrie 2020
Au participat :
Membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător:
Vladislav Caminschi

-

director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din
Republica Moldova, vicepreședintele Grupului de lucru

Eugen Dațco

-

director executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din
Republica Moldova

Adrian Servan

-

director executiv al Asociației Naționale a Companiilor din
Domeniul TIC

Cristina Tîșcul

-

director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA)

Carolina Linte

-

director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a
Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte”

Alexandra Popa

-

manager pe politici și advocacy în cadrul Asociației Businessului
European

Diana Russu

-

șef al Direcției susținere și promovare a membrilor CCI a Republicii
Moldova, Camera de Comerț și Industrie

Elena Bejenaru

-

director executiv al Federației Patronale a Constructorilor,
Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție
„CONDRUMAT”

Victor Baciu

-

consultant de politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț
Americană din Moldova”

Valentina Chiper

-

șef al Secției reglementarea mediului de afaceri și întreprinderi mici
și mijlocii, Direcția politici economice și mediul de afaceri,
Ministerul Economiei și Infrastructurii

Roman Gapeev

-

șef al Serviciului transport feroviar, Direcția transport, Ministerul
Economiei și Infrastructurii

Alexandru Leonte

-

consultant principal în Direcția urbanism, construcții și locuințe,
Ministerul Economiei și Infrastructurii

Vitalie Dragan

-

șef al Direcției politici în domeniul medicină veterinară și siguranța
alimentelor de origine animalieră, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului

Victoria Ciorbă

-

consultant principal în Direcția avizare acte normative, Ministerul
Justiției

Alexandru Tocarjevschi

-

șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice,
Ministerul Afacerilor Interne

Svetlana Nunu

-

consultant principal în Direcția acte guvernamentale, Cancelaria de
Stat, secretarul Grupului de lucru

Responsabili din cadrul autorităților publice centrale:
Svetlana Pociumban

-

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Direcția patrimoniu
cultural

Sergiu Suvac

-

Serviciul Vamal, Direcția investigare fraude vamale

Anatolie Silitrari

-

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructura
calității și securitate industrială

Experți al Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare: dl Oleg Chelaru, dl Eduard
Sîrbu, dl Nicolae Boțan
2. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern
cu privire la modificarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală de către organele vamale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.9l5/20l6
Autor: Ministerul Finanțelor
___________________________________________________________________
Au luat cuvântul:
Dl Sergiu Suvac
A menționat că propunerea de modificare a Regulamentului a fost determinată de faptul că
procedura existentă la moment de distrugere a mărfurilor contrafăcute este anevoioasă. Procedura
respectivă prevede depunerea de către importator-exportator (agentul economic) a unei declarații
sub destinația vamală „Distrugere”, iar cheltuielile de distrugere, păstrare, manipulare a mărfurilor
sânt suportate de către titularul de drept. Este stabilit și termenul de 90 de zile pentru depunerea
declarației vamale, dar sânt situații când agentul economic nu se conformează acestui termen. Din
momentul reținerii și până la distrugere, marfa (până a fi confirmată că este contrafăcută) este
susceptibilă de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală și este plasată sub regim vamal
„Antrepozit”. În termen de 10 zile titularul de drept confirmă faptul contrafacerii și din momentul
confirmării contrafacerii agentul economic este obligat să depună declarația vamală sub destinația
„Distrugere”. Astfel, pe de o parte importatorul nu contestă faptul reținerii mărfii de către organul
vamal, pe de altă parte nu se conformează termenului de 90 de zile stabilit pentru depunerea
declarației vamale. Agentul economic, importator-exportator este obligat în termen de 90 de zile să
distrugă marfa contrafăcută, dat în același timp acesta este obligat să depună declarația vamală. Ca
urmare se tergiversează procedura de distrugere a mărfii respective. În vederea înlăturării aceste
carențe se propune modificarea Regulamentului în sensul de a acorda posibilitate organului vamal
din oficiu să închidă regimul vamal „Antrepozit” sub care sânt plasate mărfurile contrafăcute, în
cazul în care agentul economic nu se conformează termenului de 90 de zile de depunere a declarației
vamale pentru distrugerea mărfii.
Un alt aspect important conform Codului vamal capitolul XII măsurile de protecție a dreptului
de proprietate intelectuală la frontieră prevede 2 proceduri: 1) procedura când organul vamal
acționează din oficiu, în cazul în care este temei de a considera că marfa este contrafăcută și 2)
procedura când organul vamal acționează la cerere de intervenție, atunci când titularul de drept
depune la organul vamal o cerere de intervenție.
Conform art.302 din Codul vamal organul vamal este obligat să suspende operațiunea de
vămuire şi/sau să rețină mărfurile pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietare intelectuală,
iar potrivit Regulamentului organul vamal poate suspenda operațiunea de vămuire şi/sau să rețină
mărfurile pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietare intelectuală.
Astfel, se propune ajustarea normelor prevăzute în Regulament la cele stabilite în Codul
vamal.
Un alt aspect ține de asigurarea unor obiecte de proprietate intelectuală prevăzută de art.306

din Codul vamal. În anumite cazuri și pentru anumite tipuri de obiecte de proprietate intelectuală
titularul dreptului sau declarantul/destinatarul/proprietarul mărfurilor are posibilitatea de a obține
liberul de vamă sau ridicarea măsurii de reținere a mărfurilor dacă este constituită o garanție de către
aceștia. Această procedură nu este reglementată în Regulamentul privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale. Astfel, se propun modificări pentru
a reglementa această procedură pentru anumite obiecte de proprietate intelectuală.
De asemenea, se propune completarea Regulamentului cu anexe, care conțin formulare
precum procesul-verbal de reținere a mărfii susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate
intelectuală, cererea de prelungire a perioadei de intervenție etc.
Totodată, se propun modificări prin care se elimină anumite erori constatate pe parcursul
aplicării Regulamentului.
A remarcat că analiza de impact a fost examinată de către membrii Grupului de lucru în cadrul
ședinței din data de 31 martie anul curent și a fost susținută cu condiția luării în considerare a
obiecțiilor și recomandărilor expuse. Obiecțiile și recomandările vor fi luate în considerare la
definitivarea proiectului.
Dl Eduard Sîrbu
A menționat că problemele enunțate de către autori au fost descrise în analiza de impact.
Soluțiile propuse pentru aceste probleme sânt corecte. Cu toate acestea, ca urmare a examinării
proiectului, au fost formulate un șir de obiecții, care nu sânt de ordin conceptual, dat în anumite
cazuri ar face dificilă aplicarea modificărilor propuse. Aceste obiecții se referă la caracterul incert
al unor norme.
Astfel, în pct.5 al proiectului, prin care se fac modificări la pct.3 al Regulamentului, se
stabilește că prevederile Regulamentului nu se aplică în 2 cazuri, dar nu este clar dacă aceste cazuri
se aplică cumulativ sau separat. Se recomandă autorilor concretizarea prevederilor respective pentru
a aduce o claritate în acest sens.
La pct.12 din proiect, prin care se propune excluderea cuvintelor „precum și” de la pct.13 din
Regulament, a remarcat că în cazul operării acestor modificări prevederile punctului respectiv ar
putea fi interpretate diferit. A recomandat concretizarea normei date.
Cu referire la pct.4 din proiect a recomandat autorilor de a prevedea posibilitatea depunerii
cererii atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, fiind semnată cu semnătura digitală.
La pct.20 din proiect, prin care se expune într-o redacție nouă pct.24 din Regulament, se
recomandă concretizarea cuvintelor „vor fi informați”, or nu este clar cine va informa organul vamal
și ceilalți participanți la proces.
Cu referire la punctele 32 și 33 din proiect, prin care se expun în redacție nouă punctele 43 și
44 din Regulament, a remarcat că prevederile respective permit transmiterea mostrelor prelevate și
către titularului de drept. Totodată, se indică că „Probele și mostrele sunt prelevate de organul
vamal conform cadrului normativ de reglementare a cercetării (expertizei) mărfurilor la efectuarea
controlului vamal." Astfel, se constată o contrazicere cu prevederile art. 20210 ale Codului vamal,
care stipulează că „Cercetarea (expertiza) se efectuează de către experții laboratorului vamal sau
de alte instituții de expertiză ori experți, desemnați de organele vamale.” Astfel, se atestă un conflict
de norme, care urmează a fi înlăturat de către autori.
Cu referire la pct.36 din proiect, în partea ce ține de expunerea în redacție noua a pct. 49 din
Regulament, se recomandă formularea termenului de 3 luni într-o manieră mai flexibilă, de ex. „cel
mult 3 luni”.
În partea ce se referă la redacția nouă a pct.51 din Regulament a remarca că prevederea
respectivă conține o normă neclară și, eventual, imposibilă de executat și anume „cheltuielile de
distrugere sau alte cheltuieli aferente, inclusiv drepturile de import/export calculate, sânt puse în
sarcina titularului de drept”. Astfel, nu este clar mecanismul de „punere în sarcină” a respectivelor
cheltuieli și procedurile aplicabile în acest caz. Se recomandă concretizarea mecanismului respectiv
sau, cel puțin, formularea unei norme de trimitere care va concretiza procedura respectivă (de
exemplu – în modul stabilit de Ministerului finanțelor).
La același punct 36, în partea ce ține de reformularea pct. 55, cu referire la încasarea
drepturilor de import și export s-a recomandat autorilor reformularea prevederilor respective în
vederea excluderii ambiguității acestora.
Cu referire la introducerea în Regulament a pct.70 a remarcat că redacția propusă nu specifică

modul de aplicare a acestuia. În special nu este clar daca Actul de distrugere a mărfurilor urmează
în mod obligatoriu a fi semnat de către toate persoanele enumerate în punctul dat sau numai de către
unele. Se recomandă autorilor să concretizeze aspectele respective. Această obiecție este valabilă și
pentru pct. 83 din proiectul Regulamentului, în care la fel se enumeră o listă de semnatari, dar nu
este clar dacă semnează toți în toate cazurile, sau în anumite cazuri.
Cu privire la introducerea pct. 73 al Regulamentului, s-a atenționat asupra caracterului incert
al normei nou-introduse, în partea ce ține de sintagma „poate permite”. Astfel, se recomandă
autorilor să excludă caracterul incert al normei prin concretizarea criteriilor în care organul vamal
este în drept/obligat să permită aplicarea măsurilor de privare a persoanelor implicate în profit
economic.
Cu referire la punctul 79 din proiectul Regulamentului care se referă la „responsabilitatea de
a nu comercializa mărfurile preluate”, a menționat că aceste prevederi nu sânt în concordanță cu
normele Codului civil, care prevăd dreptul titularului de a dispune liber (inclusiv de a comercializa)
de proprietatea sa. Or, prin procedura de „predare cu titlu gratuit” menționată în Regulament se
subînțelege și transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor respective către persoanele
enumerate în pct. 77 al Regulamentului. Se recomandă autorilor revizuirea acestor prevederi,
făcându-se referire la art.35 din Codul vamal.
Cu referire la data intrării în vigoare a proiectului a recomandat aplicarea regulii generale,
prevăzută la art.56 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.
S-a recomandat susținerea proiectului cu condiția luării în considerarea a obiecțiilor și
recomandărilor expuse.
S-au inițiat discuții la care au participat:
Dl Adrian Servan
A solicitat precizări cu referire la procedurile aplicate în cazul în care agentul economic care
importă o anumită marfă, sub o anumită marcă, nu este titularul dreptului de proprietate intelectuală
asupra mărfii și organul care atestă contrafacerea mărfii.
Dl Sergiu Suvac
A menționat că această procedură uzual este denumită „import paralel”. Aceste situații sânt
reglementate în art.301 alin.(2) din Codul vamal, care stabilește că „Prezentul capitol nu se aplică
mărfurilor care sânt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost fabricate
cu consimțământul titularului de drept, dar se afla fără consimțământul acestuia în una din situațiile
menționate în alin.(1)”. Astfel, nu se intervine în cazul „importului paralel”. Se intervine doar în
cazul în care marfa este susceptibilă suspectă de a fi contrafăcută.
În cazul în care titularul de drept depune o cerere de intervenție către organul vamal prin care
comunică despre contrafacerea mărfii, acesta prezintă descrierea tehnică a produsului, mostre de
mărfuri etc. Organul vamal, în baza celor prezentate de către titularul dreptului de proprietate ia o
decizie privind suspiciunea de contrafacere. În acest caz se suspendă operațiunea de vămuire și/sau
să reține marfa până la 10 zile, fapt despre care este notificat titularul de drept.
Ca urmare a discuțiilor din cadrul ședinței s-a decis: proiectul se susține cu condiția luării
în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de
Reglementare.

Vicepreședintele Grupului de lucru

Vladislav CAMINSCHI

Anexa nr. 1
la Regulamentul Guvernului
CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului
Nr.
crt.
1.

2.

Criterii de înregistrare
Categoria și denumirea
proiectului

Autoritatea care a elaborat
proiectul
Justificarea depunerii cererii

Nota autorului
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea Regulamentului privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală
de către organele vamale, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.915/2016.
Ministerul Finanţelor.

8.

Proiectul hotărîrii de Guvern are drept scop
ajustarea unor norme din Hotărîrea Guvernului
nr.915/2016 la prevederile Codului vamal,
norme ce reglementează condițiile de intervenție
a organelor vamale în cazul mărfurilor
susceptibile de a aduce atingere drepturilor de
proprietate intelectuală, manifestate prin
protejarea pieței interne de mărfuri contrafăcute,
opere-pirat și cele care aduc atingere drepturilor
asupra altor obiecte de proprietate intelectuală
protejate, comercializarea cărora cauzează
prejudicii titularilor de drept, generează acte de
concurență neloială, precum și reprezintă un
pericol sporit pentru securitatea economică a
țării și sănătatea consumatorului autohton.
Lista autorităților și instituțiilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
căror avizare este necesară
Mediului;
Ministerul Economiei și Infrastructurii;
Ministerul Justiţiei;
Centrul Național Anticorupție.
Termenul-limită pentru depunerea 10 zile lucrătoare din data recepționării
avizelor/expertizelor
proiectului.
Persoana responsabilă de
Vitalie Goncear – inspector principal, Serviciul
promovarea proiectului
Vamal, Direcția Investigare fraude vamale, tel.
079480085,
e-mail:
vitalie.goncear@customs.gov.md
Anexe
1. Proiectul hotărîrii de Guvern;
2. Nota informativă;
3. Analiza impactului de reglementare;
4. Tabelul de concordanță.
Data și ora depunerii cererii
(semnat electronic)

9.

Semnătura

3.

4.

5.
6.

7.

Secretar de Stat,
Ministerul Finanțelor

(semnat electronic)

(semnat electronic)

MITHI,ICTEPCTBO OI,IHAHCOB
PECNYBJII,IKI,I MOJIIOBA

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2005, mun.ChiSin6u, str.Constantin TdnaseT
www.mf.sov.md, tcl.(022\ 26-25 -23, fax 022-26-25 -17
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u
Cancelaria de Stat

in

conformitate cu pct. 179 din Hot6rirea pentru aprobarea Regulamentului

Guvernului nr. 610 /2018, solicitdm inregistrarea proiectului Hot6ririi Guvemului cu

privire la modificarea Regulamentului privind asigurarea respectdrii drepturilor

de

proprietate intelectuald de cdtre organele vamale, aprobat prin Hotirirea Guvemului

nr.9l5l20l6, in lista proiectelor care urmeazd a

fi

examinate

in cadrul Eedin{ei

secretarilor generali.

Anexd:
1. Cererea privind tnregistrarea de cdtre Cancelaria de Stat a proiectelor de
acte care urmeazd a fi anunlate in cadrul Sedinlei secretarilor generali (o

fitd);
2. Proiectul, Nota informativd, NR Si Tabelul de concordanld (96 file).

Secretar de Stat,
Ministerul Finan{elor

Ex. Vitalie Goncear
Te|.079480085

Tatiana IYANICICHINA

