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Trabucuri de 91.000 lei, confiscate la Biroul vamal Otopeni
Lucrătorii vamali din cadrul biroului vamal Otopeni Călători au confiscat în
seara zilei de 13 iulie a.c. 1.300 trabucuri, având o valoare de piaţă de aproximativ
26.000 euro (91.000 lei).
Astfel, în seara de 13 iulie a.c., în jurul orelor 19:20, s-au prezentat la biroul
vamal Otopeni, pe sensul de intrare în ţară, cetăţenii români Constantin P.B., în
vârstă de 30 de ani, domiciliat în judeţul Dolj şi Daniela E. R., în vârstă de 28 de ani,
din Bucureşti, care sosiseră din America de Sud (Caracas), călătorind cu Air France,
via Paris şi care au intrat pe culoarul verde, neavând nimic de declarat la controlul
vamal.
Acţionând în baza analizei de risc, lucrătorii vamali din cadrul biroului vamal
Otopeni Călători, aflaţi în exercitarea atribuţiilor prevăzute prin lege, au procedat la
efectuarea unui control amănunţit al bagajelor de cală ale celor doi cetăţeni.
Cu această ocazie, s-au descoperit în valizele celor doi cetăţeni români 1.300
trabucuri, mărcile „MONTE CRISTO”, „COHIBA” şi „VEGAS”, mărfuri
nedeclarate, având o valoare de comercializare pe piaţă de aproximativ 26.000 euro
(91.000 lei).
Având în vedere faptul că mărfurile nu au fost declarate şi nu a fost solicitată o
destinaţie vamală la intrarea în Uniunea Europeană, acestea au fost reţinute în
vederea confiscării de către autoritatea vamală, conform prevederilor din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României (H.G. nr. 707/2006),
persoanele în cauză fiind sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare de 3.000
lei fiecare, conform reglementărilor legale în vigoare.
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