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COMUNICAT DE PRESĂ
145.700 pachete ţigarete, în valoare de 616.675 lei,
reţinute în vederea confiscării de D.J.A.O.V. Vaslui

Lucrătorii vamali din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni
Vamale Vaslui au descoperit şi reţinut în vederea confiscării 145.700 pachete de
ţigări nedeclarate, în valoare de aproximativ 616.675 lei (145.700 euro).
Astfel, în data de 05.07.2009, orele 19:40 s-a prezentat la intrarea în ţară la
Biroul vamal Albiţa un autotren înmatriculat în judeţul Maramureş, aparţinând unei
societăţi comerciale din acest judeţ, care transporta, conform documentelor
însoţitoare, 16.945 kg. geam nearmat cu grosimea de 4 mm, sub acoperirea carnetului
TIR, pe ruta Moldova-România.
Existând suspiciuni în privinţa mărfurilor declarate în documente, lucrătorii
vamali din cadrul Biroului vamal Albiţa au procedat la controlul autovehiculului prin
observare şi prin utilizarea echipamentului ROBOSCAN.
Datorită modului ingenios de ambalare, rezultatul controlului efectuat, atât
prin observare, cât şi cu echipamentul de scanare, a fost negativ, în consecinţă
camionul a fost sigilat şi eliberat în tranzit către D.J.A.O.V. Vaslui, în vederea
întocmirii formalităţilor de punere în liberă circulaţie a mărfurilor transportate în
tranzit.
Acţionând în baza analizei de risc, inspectorii vamali din cadrul D.J.A.O.V.
Vaslui, aflaţi în exercitarea atribuţiilor prevăzute prin lege, au procedat la efectuarea
controlului fizic al autovehiculului, descoperind astfel 145.700 (2.950.000 ţigarete)
de diferite mărci (“MARLBORO”, “CHESTERFIELD”, “LM” şi “WEST”),
disimulate printre mărfurile declarate, având o valoare în vamă de aproximativ
616.675 lei (145.700 euro).
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După finalizarea formalităţilor vamale, cazul a fost predat organelor de
cercetare penală, respectiv D.I.I.C.O.T. Vaslui, în vederea stabilirii dacă faptele
respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni.
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