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PROPUNERI/MODIFICĂRI LEGISLATIVE
FINALIZATE
►Proiect de ordin privind utilizarea Sistemului de
decizii vamale - în curs de adoptare. Prin Sistemul
central de decizii al Comisiei se va face schimbul şi
stocarea de informaţii necesare pentru 22 de cereri şi
autorizaţii
O menţionate în Anexa A la Regulamentul
Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei. Proiectul de
ordin elaborat de DGV conţine prevederi referitoare la
lista autorizaţiilor care fac obiectul sistemului
electronic, autorizaţiile care sunt exceptate de la
obligativitatea utilizării sistemului, precum şi structurile
competente din A.N.A.F. să analizeze cererile şi să
emită autorizaţiile.

CAZURI SEMNIFICATIVE
DOMENIUL
DROGURI,
PRECURSORI,
SUBSTANTE PSIHOACTIVE :
► BV Giurgiulesti - 16 grame substanta vegetala de
culoare verde maroniu care a reactionat pozitiv pentru
canabis. A fost luata masura retinerii marfii in vederea
confiscarii si predarea cazului organelor PTF
Giurgiulesti pentru continuarea cercetarilor.
► BV Otopeni Calatori
- 426 grame cocaina
disimulate in 43 casete de plastic care au fost
ingerate. Cazul a fost predat D.C.C.O. pentru
continuarea cercetarilor.
► BV Otopeni Calatori - 1537 grame cocaina
disimulate in 114 casete de plastic care au fost
ingerate. Cazul a fost predat D.C.C.O. pentru
continuarea cercetarilor.

DOMENIUL
,,SUBSTANŢE
(STERORIZI ANABOLIZANŢI)

si
completarile
ulterioare,
într-un autoturism
inmatriculat in Romania, condus de o persoana cu
dubla cetatenie romana si moldoveneasca. Autoritatea
vamala a luat masura retinerii marfii in vederea
confiscarii si sanctionarea contraventionala a
persoanei implicate.
► BV Albita - 600 comprimate OXYMETHALON, 270
plicuri TOYFLUID produse cu continut de substante
anabolizante aflate pe Lista Interzisa din Legea
104/2008 cu modificarile si completarile ulterioare,
într-un autoturism inmatriculat in Romania, condus de
o persoana cu cetatenie romana. Autoritatea vamala
a luat masura retineii marfii in vederea confiscarii si
sanctionarea contraventionala a persoanei implicate.
► BV Targu Mures - 150 fiole Ubistesin Forte si 100
fiole Lidocanina, produse cu continut de subsatante
anabolizante aflate pe Lista Interzisa din Legea
104/2008 cu modificarile si completarile ulterioare. A
fost luata masura retinerii marfii in vederea confiscarii,
si sanctionarea contraventionala a persoanei
implicate.
► BV Alba Iulia - 40 comprimate modafinil, produs cu
continut de subsatante anabolizante aflate pe Lista
Interzisa din Legea 104/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare. A fost luata masura retinerii
marfii in vederea confiscarii, si sanctionarea
contraventionala a persoanei implicate.

INTERZISE’’

► B.V. Braşov - 30 comprimate adrafinil, produs cu
continut de substante anabolizante aflate pe Lista
Interzisa din Legea 104/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare. A fost luata masura retinerii
marfii in vederea confiscarii, si sanctionarea
contraventionala a persoanei implicate.
► BV Albita - 3407 bucati strombafort; strombaject
aqua; testosterone sp enanthate; masteron;
spstanoject; equipose; sustened; provemed; danabol;
produse cu continut de substante anabolizante aflate
pe Lista Interzisa din Legea 104/2008 cu modificarile

DOMENIUL SUPRAVEGHEREA VAMALĂ A
PIEŢEI

► BVF Timisoara Aeroport, dupa notificarea ANCOM,
nu s-a permis punerea in libera circulatie a 400 de
bucati sisteme de initiere cu telecomanda pentru
jocuri de artificii provenind din CHINA.
► BVF Timisoara Aeroport, dupa notificarea ANPC,
nu s-a permis punerea in libera circulatie a 204 bucati
papusi din plus provenind din China.

Elaborat de: Privantu Irina, manager public, Direcţia Generală a Vămilor

► BVF Timisoara Aeroport , dupa notificarea MSDDM, nu s-a permis punerea in libera circulatie a 17
bucati dispozitive medicale-implanturi ortopedice- tija
provenind din China.
► BVF Timisoara Aeroport, dupa notificarea ANPC,
nu s-a permis punerea in libera circulatie a 300 bucati
masinute de plastic cu arc provenind din China.
► BV Bacau si dupa notificarea ANCOM, nu s-a
permis punerea in libera circulatie a 1 bucati statie
emisie receptie provenind din China.
► BVF Otopeni, dupa notificarea ANCOM, nu s-a
permis punerea in libera circulatie a 1 bucati jammere
provenind din China.

DOMENIUL ARME MUNIŢII PRODUSE
PIROTEHNICE

► BV Naidas - 225 buc. tuburi cartuse, 100 buc
varfuri cartuse, 100 buc capse initiere si 1 buc. aparat
confectionat cartuse care nu au fost declarate
autoritatii vamale si pentru care nu exista documente
de introducere in tara. Cazul a fost predat organelor
PTF Naidas pentru continuarea cercetarilor.

DOMENIUL DREPTULUI de PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

►BVF Constanta Sud - 1418 buc jucării - maşinuţe
susceptibile a încălca drepturile de proprietate
intelectuală pentru mărcile JEEP, LAMBORGHINI,
PORSCHE si TRANSFORMERS pentru care titularii
au confirmat că sunt contrafăcute.
► BVF Constanta - 8744 litri ulei de motor , produse
susceptibile a incalca mai multe marci notorii
(MERCEDES,
VOLKSWAGEN,
BMW,
FORD
RENAULT, VOLVO, MAN, etc.). In proportie de 75%
dintre titularii notificati au raspuns ca marfurile sunt
contrafacute, incalcand drepturile de proprietate
detinute, iar destinatarul / importatorul si-a exprimat
acordul privind distrugerea marfurilor.

DOMENIUL ALTE PROHIBIŢII ŞI RESTRICŢII:
FORMARE PROFESIONALA

► BV Albita - 1 buc plasa monofilament pentru pescuit
care nu a fost declarata autoritatii vamale si care este
interzisa la import conform OUG 23/2008 ART. 64, LIT.
M. Fapta constituie infractiune, cazul fiind predat
organelor de politie pentru continuarea cercetarilor

DOMENIUL METALE ŞI PIETRE PREŢIOASE:
► BV Siret - 26 kg chihlimbar brut disimulat in spatarul
banchetei din spate a autoturismului care nu a fost
declarat autoritatii vamale si pentru care nu au fost
prezentate documente pentru introducerea in tara. A
fost luata masura retinerii marfii si sanctionarea
contraventionala a persoanei implicate.
► BV Otopeni Calatori - 131,9 grame bijuterii aur
nedeclarate, neprezentate si sustrase de la controlul
vamal. A fost luata masura retinerii bijuteriilor in
vederea confiscarii si sanctionarea contraventionala a
persoanei implicate.
► BV Otopeni Calatori - 168,5 grame bijuterii aur si
204,6 gr. bijuterii argint nedeclarate, neprezentate si
sustrase de la controlul vamal. A fost luata masura
retinerii bijuteriilor in vederea confiscarii si sanctionarea
contraventionala a persoanei implicate.

► Cursuri de formare a funcţionarilor publici din
cadrul echipelor mobile de la nivel regional.
► Efectuarea de misiuni ale echipelor mobile –
control operativ efectuat de echipele mobile, controlul
autoturismelor în trafic - 20 noiembrie Bucureşti
(partea teoretică), 21-22 noiembrie 2017, Giurgiu
(partea practică)
►Pregătirea controlului operativ – programarea şi
pregătirea misiunilor echipelor mobile 23 – 25
noiembrie 2017, Braşov.
►Participarea inspectorilor DGV la cursurile
organizate in cadrul Centrului de Excelenta Jean
Monet “IN AND OUT: UNDERSTANDING THE
EUROPEAN UNION BEYOND ITS BORDERS”,
proiect cofinantat de catre Comisia Europeana prin
intermeiul programului Erasmus +

REZULTATE OBŢINUTE
►În luna noiembrie 2017 s-au derulat 106 de
controale ulterioare la sediul agenţilor economici,
precum şi 8.704 reverificări ale declaraţiilor vamale. În
urma acestor operaţiuni au fost identificate 364 de
fraude/iregularităţi, stabilindu-se suplimentar diferenţe
de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv
accesoriile aferente în sumă totală de 4.490,7 mii lei.
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Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă
totală de 66,5 mii lei.Valoarea mărfurilor confiscate a
fost în sumă totală de 0,6 mii lei.
►Total taxe încasate (taxe vamale, accize, TVA) –
1.453.527.188 lei
► Numărul de ţigarete confiscate: 622.714 buc
ţigarete; 6,35 kg tutun.
Echipele mobile au intocmit un numar de 92 procese
verbale de contravenţie in luna NOIEMBRIE 2017,
fiind aplicate amenzi contraventionale in cuantum de
498.000 lei. Totodata, valoarea bunurilor confiscate a
fost de 1.020.032 lei.

ALTE INFORMAŢII PRIVIND ACTIVITATEA
DESFASURATĂ DE STRUCTURILE VAMALE
► Cu referire la sistemul de decizii vamale, la nivelul
Uniunii Europene au fost înregistrate cu succes 767
de cereri dintre care 31 în România. Şi au fost emise
la nivelul Uniunii Europene 135 de decizii vamale
dintre care 5 de către autoritatea vamală română.
►In contextul cresterii vertiginoase a comertului
electronic , in urma carora s-au constatat efecte
negative asupra veniturilor sectorului public in UE din
neplata TVA-ului si a taxelor vamale in cazul
marfurilor importate in UE si transportate de operatorii
postali in special dar si de curierat rapid, autoritatea
vamala a initiat in data de 27 noiembrie 2017 o noua
operatiune la nivel national, sub numele “E-commerce
III”. Operatiunea va avea ca scop monitorizarea pe o
perioada determinata a trimiterilor postale si a celor
prin curierat rapid in vederea identificarii posibilelor
incalcari ale reglementarilor vamale in ceea ce
priveste riscul de declarare eronata a felului marfii si a
valorii, in cazul din urma cu scopul evitarii platii taxelor
(TVA si taxe vamale).
In urma raportarii lunare a structurilor regionale privind
controalele la trimiterile postale si curierat rapid s-au
constatat urmatoarele diferente de taxe, diferente
provenind din valoarea declarata, inscrisa pe
trimitere/colet si valoarea efectiv platita de destinatar
sau inscrisa in documentele fiscale (de ex. factura):
- diferente de TVA in valoare de 51360 lei
- taxe vamale in valoare de 1 888 lei.
►Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale 17.11.2017 - întâlnire de lucru pentru exprimarea
poziţiei faţă de textul de compromis propus de
Preşedinţia estoniană a Consiliului UE, pentru
regulamentul privind importul bunurilor culturale,
reprezentanţi ANAF-DGSRI, ANAF-DGV, Ministerul
Culturii si Identităţii Naţionale.

Participarea DGV la Grupuri de lucru şi
reuniuni în cadrul organismelor
internaţionale
Reprezentanţi ai Direcţiei generale a vămilor au
participat la următoarele sedinţe de lucru
► Sofia, Bulgaria - a 11-a Reuniune a Grupului de
proiect – “Codul vamal al Uniunii DA/IA – Titlul VSimplificări;
► Bruxelles, Belgia - a 7-a Reuniune a Grupului de
Experţi pe Codul Vamal al Uniunii (CEG/DIH/07) şi la

cea de-a 46-a Reuniune a Comitetului Cod Vamal –
secţiunea Armonizarea şi Integrarea Datelor (DIH);
►Bruxelles – Belgia - a 9-a reuniune a Secţiunii
Regimuri Speciale altele decât Tranzitul, din cadrul
Grupului de Experţi Vamali;
► Bruxelles, Belgia - a 18-a Reuniune a secţiunii
Legislaţie Vamală Generală din cadrul Grupului de
experţi pe vamă. Principalele subiecte dezbătute au
avut în vedere modificări la Regulamentul delegat nr.
2446/2015;
► Bruxelles, Belgia - a doua reuniune a Grupului de
experţi ai Codului vamal – subsecţiunea „TARIC”,
unde s-a formulat o opoziţie împotriva unei propuneri
de integrare în baza de date TARIC a unui nou tip de
măsură 441 (produse farmaceutice ecologice) având
ataşate codurile adiţionale 4500 si 4555.
► Bruxelles, Belgia - a patra reuniune a Grupului de
experţi ai Codului vamal – secţiunea „Măsuri Tarifare”,
din data de 17 noiembrie 2017, unde s-a comunicat
faptul că sistemele informatice din România nu sunt
pregătite momentan să transmită în SURV3 mesaje
cu 40 elemente de date conform Codului Vamal al
Uniunii.
► Bruxelles, Belgia - sesiunea de pregătire privind
aplicaţia EBTI 3 (informaţii tarifare obligatorii) care a
avut ca scop familiarizarea cu noile funcţionalităţi ale
sistemului EBTI 3 şi asimilarea informaţiilor din cadrul
sesiunii de instruire în vederea aplicării acestora în
activitatea curentă.
► Bruxelles, Belgia - a 15-a şedinţă a grupului de
experţi vamali, secţiunea Nomenclatură tarifară şi
statistică, sectorul de coordonare a SA/OMV;
►Bruxelles, Belgia - Reuniunea nr. 16 a grupului de
experţi
vamali
(ceg/nom/016)
Secţiunea
nomenclatură tarifară şi statistică, sector Heads of
Tariff;
► Bruxelles, Belgia - a 9-a Reuniune a Grupului de
experţi vamali - Secţiunea Origine (CEG/ORI/9),
Comisia Europeană, Obiectiv - analizarea şi stabilirea
unei direcţii uniforme în ceea ce priveşte aplicarea
prevederilor legislative în materie de origine a
mărfurilor, s-au discutat aspecte legate de exerciţiul
de revizuire al Convenţiei pan-euro-mediteraneene,
modernizarea Acordului de comerţ liber UE – Mexic,
negocierile acordului de liber schimb UE – Mercosur,
Notele explicative pentru Acordul de Asociere UE America Centrală, dar si informaţii actualizate cu
privire la implementarea Acordului UE – Canada;
► Bruxelles, Belgia - a 12-a reuniune a Grupului de
proiect privind alcoolul complet şi parţial denaturat,
organizat în cadrul programului Fiscalis-DG Taxud,
care are ca obiectiv elaborarea unor euro-formule de
denaturare pentru alcoolul etilic complet şi parţial
denaturat, şi respectiv elaborarea metodelor de
analiză pentru analiza acestora;
►Participare la testul interlaboratoare pentru analiza
uleiurilor minerale, organizat de Reţeua Europeană a
Laboratoarelor Vamale (CLEN)-DG Taxud, care are ca
obiectiv intercompararea rezultelor analitice obţinute
la nivelul laboratoarelor vamale europene, pentru
analiza acestor produse;
► Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru
Uniune vamală al Consiliului Uniunii Europene,
Principalul subiect discutat cu ocazia acestei reuniunii
este Propunerea de regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind importul de bunuri
culturale – Textul de compromis al Preşedinţiei estoniene.
Preşedinţia estonia a făcut o trecere în revistă a
modificărilor faţă de proiectul iniţial al regulamentului,
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urmând ca analizarea textului articol cu articol să se
demareze la următoarea reuniune a Grupului de lucru;
► Bruxelles, Belgia - Reuniunea Grupului de lucru
Uniune vamală al Consiliului Uniunii Europene.
Principalul subiect discutat cu ocazia acestei reuniunii
este Propunere de regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind importul de bunuri
culturale – Textul de compromis al Preşedinţiei
estoniene. Preşedinţia estonia a făcut o trecere în
revistă a modificărilor faţă de proiectul iniţial al
regulamentului, şi au fost discutate/analizate art.1 şi
art.2 din textul regulamentului;
► Bruxelles, Belgia - a 17-a Reuniune a Grupului de
lucru privind Convenţia revizuită de la Kyoto, OMV. În
vederea revizuirii RKC, se consideră necesară
adaptarea recomandărilor şi standardelor la noile
cerinţe prevăzute în Acordul de Facilitare a Comerţului
(AFC) şi alinierea cu noile sisteme informatice în
contextul vămii digitale;
► Bruxelles, Belgia - Seminarul Tehnic Vamal în
contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii din
Uniunea Europeană;
► Întâlnire cu reprezentanţii administratiei vamale din
Turcia, ocazie cu care au fost pregatite rapoarte şi
situatii statistice de specialiştii din domeniul tranzitului
vamal;
► testul interlaboratoare organizat de Institutul de
Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române, care are ca scop analizarea probelor
de produse petroliere de compoziţie necunoscută şi a
probelor de substanţe organice de compoziţie
necunoscută, intercomparea rezultatelor şi a
metodelor de analiză utilizate;
►Bruxelles, Belgia - Comitetul de Accize şi Grupul
Expertilor pentru Taxe Indirecte;
► conferinta organizata de Consiliul Concurentei cu
ocazia raportului anual si a implinirii a 20 de ani de
aplicare a Legii concurentei in Romania. Cu aceasta
ocazie, pe langa prezentarea rezultatelor activitatilor
de monitorizare a pietelor a fost subliniat si faptul
esential ca autoritatile responsabile cu implementarea
politicilor publice care vizeaza pietele afectate de
inovatie (de ex. sectorul comertului online), sa aiba in
vedere, in primul rand, interesele pe termen lung ale
consumatorilor;
► Bucuresti - a 17-a reuniune Task Force anticontrabandă şi anti-fraudă, organizată de Southeast
European Law Enforcement Center - SELEC.
Obiectivul SELEC este de a oferi sprijin statelor
membre (12) şi de a spori coordonarea în prevenirea
şi combaterea criminalităţii, inclusiv criminalitatea
gravă şi organizată, în cazul în care o astfel de
infracţiune implică o activitate transfrontalieră;
►Bruxelles, Belgia - reuniunea la nivel de experţi a
CCWP ;
► Larnaka, Cipru - reuniunea "Performanta Uniunii
Vamale" ;
► Bruxelles, Belgia - Comitetul de Contact al
WCO/IATA/ICAO privind API/PNR, organizata de
Organizatia Mondiala a Vamilor;
► Bruxelles, Belgia - reuniunea membrilor
Organizatiei Mondiale a Vamilor privind API/PNR,
organizata de Organizatia Mondiala a Vamilor;
► La două puncte de trecere a frontierei comune cu
Republica Moldova - vizita de monitorizare în vederea
evaluării, pentru trimestrul al-III-lea 2017, a eficienţei
implementării, la nivel local, a activităţilor prevăzute în
Planul de cooperare ;

►Haga, Olanda - reuniunea SOCTA, organizata de
EUROPOL;
► Bruxelles, Belgia - a 30-a reuniune a Comitetului de
cod vamal si reuniunea grupului de coordonare privind
implementarea Strategiei de Management al riscului,
in data de 23/11/2017.

VAMA IN PRESA
https://www.ordinea.ro/chihlimbar-in-valoarede-zeci-de-mii-de-euro-a-fost-confiscat/
http://www.radiotop.ro/26-de-kilograme-dechihlimbar-confiscate-in-vama-siret/
https://www.replicaonline.ro/vamesii-de-laotopeni-au-descoperit-aproape-2-kg-decocaina-336956/
http://www.mytex.ro/stiri/823-delicte/563137video-brazilieni-depistati-pe-aeroportulotopeni-cu-doua-kilograme-de-cocaina-instomac-video.html
https://www.replicaonline.ro/inspectoriivamali-au-confiscat-produse-din-tutun-invaloare-de-1-65-milioane-euro-335293/
https://www.bugetul.ro/captura-uriasa-pe-ceau-pus-mana-inspectorii-vamali-din-cadrulanaf/
http://businessforum.ro/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=99250:inspectorii-vamaliconfiscarea-produselor-din-tutun-in-valoarede-1-65-milioaneeuro&catid=75:inferactional&Itemid=100282
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