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COMUNICAT DE PRESĂ
Peste 18 000 ţigarete de contrabandă şi trei autoturisme,
confiscate de inspectorii vamali gălăţeni
Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Giurgiuleşti au
dejucat trei tentative de introducere ilegală în ţară a ţigaretelor de contrabandă,
reţinând în vederea confiscării 18 140 ţigarete de contrabandă şi trei autoturisme cu
locaşuri special amenajate pentru transportul acestora. Autoritatea vamală a
sancţionat şoferii cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 15 000 lei.
Prima tentativă de introducere ilegală în ţară a ţigaretelor de contrabandă a fost
dejucata de inspectorii vamali în data de 16 februarie 2016, în jurul orelor 18.00,
reprezentanţii autorităţii vamale confiscând 11 360 bucăţi ţigarete marca Plugarul, fabricate
şi timbrate în Republica Moldova. Ţigările erau ascunse în vederea sustragerii de la
controlul vamal în locaş special amenajat prin compartimentarea rezervorului unui
autoturism marca MITHUBISHI Space, înmatriculat în Bulgaria.
În data de 21 februarie 2016, între orele 09.00 - 11.30, inspectorii vamali au dejucat
două tentative de introducere ilegală de ţigarete în ţară, cu ajutorul lui Bella, câinele
specializat în detecţia de tutun şi produse din tutun, descoperind 6 780 bucăţi ţigarete,
diverse mărci , ascunse în vederea sustragerii de la controlul vamal în locaşuri special
amenajate în bordul şi portierele unui autoturism marca Audi 80, înmatriculat în România,
respectiv în podeaua portbagajului unui autoturism marca Mercedes, înmatriculat în
Bulgaria.
Autoritatea vamală a procedat la reţinerea în vederea confiscării a ţigaretelor şi a
celor trei autoturisme cu locaşuri special amenajate pentru transportul ţigaretelor,
sancţionând contravenţional persoanele implicate cu amenzi în valoare totală de 15 000
lei.
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