
HOTĂRÂRE 
    Nr. 304, din 25.03.2009 

 
PENTRU STABILIREA PROCEDURII DE EFECTUARE EXPERTIZĂ ŞI CONTROL DE CĂTRE ORGANUL DE 

STAT  PENTRU CONTROLUL EXPORTULUI (DOKI)  
 

În conformitate cu art. 100 din Constituţie, art. 14 ultimul alineat, şi art. 25 Lege nr. 9707, din data 
05.04.2007 „Privind controlul de stat al importului /exportului de marfă militară, marfă şi tehnologie cu  
dublă utilizare”, la propunerea Ministrului Apărării,  Consiliul Miniştrilor  deliberează : 
  

                                                                                        HOTĂRÂRE:  

1.   Autoritatea de stat pentru controlul exportului  (DOKI) de marfă militară, marfă şi tehnologie cu 
dublă utilizare efectuează expertiza şi controlul în conformitate cu art. 1 Lege nr. 9707  din 
05.04.2007 „Privind controlul de stat asupra importului/exportului de marfă militară, marfă şi 
tehnologii cu dublă utilizare”,  la cererea subiecţilor, persoane juridice şi fizice care desfăşoară 
comert internaţional de marfă militară, marfă cu dublă utilizare, precum şi tehnologie, pentru 
obţinerea licenţei pentru import, export, tranzit, autorizaţii, certificat internaţional de import, 
certificat de utilizator final, certificat  privind distribuţia şi certificat vamal despre sosirea mărfii la 
destinaţie.   

2.   DOKI efectuează expertiza şi controlul în următoarele faze:  
a) Înainte de înregistrarea subiecţilor economici care desfăşoară comert internaţional de marfă 
militară precum şi activităţi însoţitoare de brokeraj;   
b) În urma înregistrării subiecţilor economici care desfăşoară comert internaţional de 
marfă militară;   
c) Înainte de licenţiere a subiecţilor economici;   
d) După licenţiere a subiecţilor economici;   

3.   În principal, DOKI efectuează expertiza şi controlul pentru : 
       a)Identificarea exactă a mărfii şi tehnologiei;  

b)   Categorizare marfă/tehnologie  din lista aprobată de către Consiliul miniştrilor  nr.  1569  din 
19.11.2008 „Privind aprobarea listei de marfă militară şi lista de marfă şi tehnologie cu dublă 
utilizare acestea prezentând obiectul Controlului de stat asupra importului/exportului” ; 
c) Stabilire cantitate de marfă care se exportă/importă sau este în tranzit prin teritoriul 
Republicii Albania;   
d) Stabilire origine marfă;  
e) Verificare posibilitate de utilizare marfă/tehnologie în conformitate  cu art. 1 Lege nr. 9707 din 
05.04.2007  „Privind controlul de stat  asupra importului/exportului de marfă militară, marfă şi 
tehnologie cu dublă utilizare”; 
f)  Verificări dacă ultima declaraţie  privind utilizarea acestei marfă/tehnologie este tehnic admisibilă 
cu ultima utilizare declarată; 
g) Atestarea exactităţii existenţei utimului utilizator şi identificarea exactă a acitivităţilor 
respectivului utilizator;  
h) Verificări dacă în trecut utilizatorul final a avut legătură directă cu activităţi de proliferare arme de 
distrugere în masă, sau dacă a avut legătură direct cu ţările care sprijină proliferarea armelor de 
distrugere în masă;   

4.   Documentele înaintate de subiecţii economici pentru obţinere licenţă/autorizaţie, extras din 
registru, certificat internaţional de import, certificat de utilizator final,  precum şi efectuare expertiză 
şi control, va fi aprobată la ordinul preşedintelui DOKI;  

5.   Întrucât este necesară coordonarea activităţii cu alte instituţii interesate, termenul pentru 
efectuarea expertizei şi controlului este de 60 (şaizeci) zile, de la data când aceste instituţii asigură 
documentaţia completă. 



6.   Ministerul apărării, DOKI şi alte instituţii cu care DOKI colaborează se obligă să aducă la îndeplinere  
prezenta hotărâre.   

Prezenta hotărâre intră în vigoare după publicare în Monitorul oficial.   
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