EXPUNERE DE MOTIVE
Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului
vamal, aprobată prin Legea nr.74/2002, au întregit cadrul legislativ necesar
organizării şi desfăşurării activităţii autorităţii vamale şi au asigurat aplicarea unei
conduite unitare şi riguroase pe linia responsabilităţilor, drepturilor şi îndatoririlor
personalului vamal de execuţie şi de conducere.
După intrarea în vigoare a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, modificată şi completată ulterior de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.82/2000 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.284/2000, autoritatea
vamală a obţinut atât acordul, cât şi avizul din partea conducerii Ministerului
Finanţelor Publice, respectiv al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind
completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2000 cu funcţiile
specifice autorităţii vamale şi echivalarea acestora cu funcţiile publice de execuţie
şi de conducere.
Legea de faţă are ca scop eliminarea unor dispoziţii contradictorii existente în
ordonanţă şi în legea de aprobare a acesteia, precum şi definirea mai clară a
statutului juridic al personalului vamal, ca făcând parte din corpul funcţionarilor
publici, prin asigurarea unei coerenţe a textelor legale relevante în vigoare, care
sunt cuprinse în mai multe acte normative.
Art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
stipulează, de altfel, obligativitatea iniţierii procedurilor de adaptare la prevederile
acestei legi a statutelor aprobate prin legi speciale, cu respectarea specificului
funcţiilor publice în cauză, sub coordonarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici.
Necesitatea armonizării legislative a acestor statute s-a concretizat în
adoptarea unui articol al legii de faţă prin care se stabileşte în sarcina instituţiilor
responsabile obligaţia iniţierii unor modificări ulterioare în acest domeniu.
Mai mult, Legea nr.74/2002, care aprobă Ordonanţa Guvernului nr.16/1998
privind Statutul personalului vamal, cuprinde două dispoziţii contrare în privinţa
criteriilor de încadrare a experţilor vamali, şi ca atare Direcţia Generală a Vămilor
nu poate angaja şi încadra experţi vamali. Astfel, în cuprinsul legii de aprobare a
ordonanţei, art.41 alin.(2) face vorbire de o vechime în muncă de 3 ani, în timp ce
art.13 din ordonanţă, care nu a fost abrogat, instituie condiţia unei vechimi în
activitatea vamală de 3 ani.
Având în vedere aceste considerente, este necesară menţinerea art.13 din
Ordonanţa Guvernului nr.16/1998, întrucât funcţia de expert vamal, ce reprezintă
funcţia de execuţie cea mai înaltă în grad, este necesar a fi ocupată numai de
categoria de personal vamal cu studii superioare şi cu o vechime minimă în
specialitatea vamală de 3 ani.
De asemenea, legea modifică prevederile art.41 alin.(3), întrucât, potrivit
acestora, ocuparea funcţiilor de conducere numai de către personal care deţine
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funcţia de expert vamal este limitată la nivelul funcţiilor de şef birou şi şef
serviciu, funcţiilor de conducere din teritoriu neaplicându-li-se acest criteriu strict
profesional. În consecinţă, modificarea art.41 alin.(3) s-a operat în sensul
completării funcţiilor de conducere care pot fi ocupate din categoria experţilor
vamali şi cu funcţiile de director şi director adjunct. Ocuparea de către experţii
vamali a funcţiilor de conducere mai sus menţionate, mai puţin a funcţiilor de
director general şi director general adjunct, va conduce la o ierarhizare graduală a
personalului cu vechime în specialitatea vamală care poate ocupa funcţii de
conducere, în special la unităţile din structură, unde se impune cu precădere o
cunoaştere şi aplicare nemijlocită a reglementărilor şi a procedurilor interne şi
internaţionale în domeniul vamal.
Totodată, modificarea art.79 din Legea nr.74/2002 a fost necesară pentru
asigurarea concordanţei acestuia cu prevederile art.41 alin.(1) din Ordonanţa
Guvernului nr.16/1998, în ceea ce priveşte terminologia folosită.
Având în vedere argumentele expuse şi ţinând seama că personalul vamal
reprezintă un segment aparte din Corpul funcţionarilor publici care asigură
transpunerea în practică a strategiei şi programul Guvernului în domeniul vamal, a
fost adoptată Legea de modificare a Ordonanţei Guvernului nr.16/1998 privind
Statutul personalului vamal, în sensul celor prezentate mai sus.

