
Codul Vamal, nr. 1149-XIV, 20.07.2000  
Secţiunea a 7-a  

Tranzitul  
[Secţ. a 7-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
   
Articolul 42. Dispoziţii generale  
(1) Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub 

supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export 
şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel.  

(2) Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal, dar nu poate depăşi 8 zile de la data 
trecerii frontierei vamale.  

(3) Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc 
operaţiunea de tranzit. El este obligat să depună la organul vamal de plecare o declaraţie vamală de 
tranzit.  

(4) Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în 
Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia naţională ce 
reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri.  

(5) Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de 
tranzit pînă la organul vamal de frontieră.  

  
1.">Articolul 421. Tipurile regimului vamal de tranzit  
(1) Regimul vamal de tranzit poate fi internaţional sau naţional.  
(2) Tranzitul este internaţional atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal de 

tranzit sînt organe vamale de frontieră.  
(3) Tranzitul este naţional atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în 

procedura de tranzit este organ vamal intern. 
[Art.421 introdus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008] 
   
Articolul 43. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit  
(1) La plasarea sub regimul vamal de tranzit, mărfurile trebuie să întrunească următoarele 

condiţii:  
a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit;  
b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de 

plecare, în funcţie de tipul mijlocului de transport, de distanţă, de condiţiile atmosferice etc.  
(2) În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu 

poate garanta respectarea legislaţiei vamale, organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal 
de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de 
transport, efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală. 
Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.  

   
Articolul 44. Autorizaţia de plasare a mărfurilor sub regimul vamal de tranzit  
Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal şi 

cu respectarea prevederilor art.43, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.  
   
Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit  
Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate, împreună cu 

documentele însoţitoare, la organul vamal de destinaţie în stare intactă, cu excepţia pierderilor 
naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.  

   



Articolul 46. Documentele însoţitoare  
(1) Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării 

mărfurilor.  
(2) În cazul cînd biroul vamal de destinaţie este un organ intern, la cererea declarantului, 

mărfurile sînt plasate sub o altă destinaţie vamală.  
   
Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră  
(1) În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore, ele pot fi descărcate, 

posesorul (transportatorul) fiind obligat:  
a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;  
b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre 

intervenţia unei forţe majore, despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport;  
c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal 

proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport.  
(2) Cheltuielile aferente acţiunilor specificate la alin.(1) sînt suportate de transportator.  
   
Articolul 48. Responsabilitatea titularului operaţiunii de tranzit  
(1) Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor. El este obligat să 

prezinte, în termenul stabilit, organului vamal de destinaţie mărfurile cu mijloacele de identificare 
intacte, aplicate de organul vamal de plecare.  

(2) Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulaţie fără permisiunea organului vamal, dacă sînt 
pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau 
substituiri, titularul operaţiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import, cu excepţia 
cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră.  

   
Articolul 49. Respectarea legislaţiei internaţionale  
În cazul utilizării procedurilor de tranzit în conformitate cu acordurile internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.  
[Secţ. a 7-a în redacţia Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]  
[Secţ. a 7-a modificat prin Legea nr.751-XV din 21.12.2001]  

 


