
                                                                                    HOTĂRÂRE 
Nr. 305 din 25.03.2009 

 
PRIVIND STABILIREA PROCEDURII DE EMITERE GARANŢII LEGALE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI DE 
STAT ASUPRA OPERATIILOR DE IMPORT-EXPORT DE MARFĂ MILITARĂ ŞI MARFĂ ŞI TEHNOLOGII 

CU DUBLA UTILIZARE 
 
 
 

În  conformitate cu art.  100 din Constituţie şi pct. 8 art. 25 Lege nr. 9707, din  05.04.2007 „Privind 
controlul de stat asupra operatiilor de import-export de marfă militară, marfă şi tehnologiii cu dublă 
utilizare”, la propunerea Ministrului apărării, Consiliul miniştrilor deliberează : 

 
                                                                                        HOTĂRÂRE: 
 

1.   Toţi subiecţii economici, persoanele fizice şi juridice care întrunesc criteriile legale  în vigoare, dar 
care se ocupă cu importul şi exportul, pentru a importa marfă militară în Republica Albania, 
marfa şi tehnologii de dublă destinaţie, au dreptul la depunere cerere pentru obţinerea uneia din 
garanţiile legale emise de Autoritatea de stat pentru controlul exportului (în continuare: DOKI)  

2.   DOKI emite garanţii în conformitate cu cerinţele legale pentru emiterea licenţelor pentru export 
în domeniul controlului asupra  exportului de mărfuri strategice în vreo altă ţară unde marfa 
respectivă se exportă. 
3.   DOKI emite garanţii după ce a efectuat controlul şi verificarea, în baza declaraţiei subiectului 

economic însuşi, căruia trebuie emis unul dintre aceste documente legale.  
4.   Garanţiile se emit sub aspectul următoarelor formulare: 

-Certificat internaţional de import; 
             - Certificat  de utilizator final; 

-    Certificat de distribuţie; 
-    Certificat de declaraţie vamală. 

5.   Subiectul care realizează trafic internaţional de marfă,   dar care trebuie să posede una din aceste 
garanţii legale care fac obiectul prezentei hotărâri, formulează cerere către DOKI, pe formularul 
aprobat  de organul menţionat.   

5.1. Cererea trebuie trimisă în plic închis împreună cu documentaţia însoţitoare care va fi depusa în 
registru la serviciul de ţinere evidenţă DOKI. 
5.2. Documentele pe care persoana fizică sau juridică trebuie să le inainteze, dar care sunt necesare 

pentru obţinerea unuia dintre certificatele de garanţie care fac obiectul prezentei hotărâri, sunt 
stabilite de DOKI. 

5.3. Pe partea exterioară a plicului se înscrie adresa plină a subiectului, numărul de telefon şi fax 
pentru contact, semnătura şi ştampila, adresa Autorităţii de stat pentru control export cu 
indicaţia: “Documente pentru obţinere certificat internaţional de import, certificat de 
utilizatorului final, certificat de distribuţie, certificat declaraţiei vamale”.  

5.4. Cererea pentru emitere certificat care prezintă obiectul prezentei hotărâri nu trebuie să conţină 
corecţii, completări, modificări în sensul  formatului textului cererii. În cazul că DOKI obsearvă că 
formularul conţine corecţii, returnează documentele subiectului pentru a efectua completarea 
necesară. Dopcumentele trebuie completate în termen de 10 zile.   
5.5. Cererea şi documentaţia însoţitoare trebuie să fie în limba albaneză (documentele trebuie 
traduse şi legalizate). 
5.6. Fiecare copie de pe documente trebuie legalizată. 
6.   Termenele pentru solutionarea cererilor  de către DOKI pentru emitere certificatelor de garanţie, 

care prezintă obiectul prezentei hotărâri, de la data înaintării cererii sunt următoarele:   
- 10 zile pentru emitere certificat internaţional de import;  



- 10 zile pentru emitere certificat de utilizator final ; 
- 7 zile pentru emitere certificat de distribuţie; 
- 7 zile pentru emitere   certificat de declaraţie vamală.  

6.1. Aceste termene încep să decurgă de la data  înaintării documentaţiei DOKI. 
6.2. Timpul necesar pentru obţinerea informaţiilor suplimentare  de la subiecţii participanţi în traficul 

internaţional de marfă nu este cuprins prin acest termen.  
7.   Fiecare cerere formulată va fi supusă controlului şi verificări de către DOKI şi însoţită de hotărâre 
cu considerente.  
8.   DOKI verifică următoarele: 

- Cererile subiecţilor; 
- Certificatele emise mai înainte, care prezintă obiectul  prezentei hotărâri şi a declaraţiilor 
vamale;  
- Corespondenţa cu subiecţii participanţi în traficul internaţional de marfă. 

9.   DOKI este dator să notifice în scris subiecţii participanţi în traficul internaţional de marfă, care au 
formulat cerere, privind admiterea sau respingerea cererii.  

10. Certificatele care fac obiectul prezentei hotărâri,  sunt preluate de reprezentantul juridic al 
subiectului  sau de persoana împuternicită în baza  confirmării  legalizate că pot realiza astfel de 
procedură   (copia  împuterniciri legalizate se depune la dosarul care se arhivează). 

11. Certificatele de garanţie care fac obiectul prezentei hotărâri nu se pot  transfera de la o persoană 
juridică sau fizică, la altă persoană.   
12. Întrucât subiectul pierde certificatul care face obiectul prezentei hotărâri, este dator să notifice  

in data DOKI pentru a obţine duplicat, după completarea documentaţiei stabilita de  DOKI. 
13. Certificatul internaţional de import, certificatul de distribuţie şi certificatul  de utilizator final se pot  

revoca în cazurile prevăzute în art.  21 Lege nr.   9707 din 05.04.2007 „Privind controlul de stat al 
exporturilor/importurilor de marfă militară, marfă şi tehnologii cu dublă utilizare“. 

13.1. DOKI are dreptul să revoce certificatul care face obiectul prezentei hotărâri întrucât datele 
menţionate în documentaţie mereu se schimbă.  

14. În cazurile menţionate  la pct. 12. ş i 13 din prezenta hotărâre, DOKI este dator imediat să 
notifice organul de control al exportului în ţara exportatoare. 
15. Subiectul căruia DOKI a emis certificat internaţional de import, certificat de utilizator final şi 

certificat de distribuţie trebuie să comunice informaţii privind fiecare schimbare de date  
cuprinse în documentaţia predată,  în  termen de 10 (zece) zile de la data intervenirii schimbarii. 

16. Ministerul apărării, DOKI precum şi alte instituţii cu care acest organ colaborează se obligă la 
realizarea  prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre intră în vigoare după publicarea în Monitorul oficial.  
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