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6.415 pachete de ţigări şi un autoturism Rover
confiscate de inspectorii vamali
Inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni
Vamale Bacău şi Biroului vamal Sculeni (unităţi subordonate Direcţiei Regionale pentru
Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi) au reţinut în vederea confiscării 6.415 pachete de ţigări
de contrabandă şi un autoturism marca Rover, în valoare totală de aproximativ 75.337 lei
(17.940 euro), aplicând amenzi contravenţionale în cuantum de 55.000 de lei.
În data de 23 iunie 2010, inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Judeţene pentru
Accize şi Operaţiuni Vamale Bacău, împreună cu inspectorii din cadrul Serviciului Poliţiei
Rutiere al I.P.J. Bacău, au efectuat o acţiune comună de control în trafic pe DN15, selectând
cu această ocazie un autoturism marca Dacia Solenza, înmatriculat în România, la volanul
căruia se afla cetăţeanul român, Ion O.
La controlul efectuat, inspectorii vamali au descoperit 6.090 pachete de ţigări în
portbagajul autoturismului şi în locul banchetei din spate, pentru care nu s-au putut prezenta
documente fiscale justificative.
Conform legislaţiei în vigoare, autoritatea vamală a procedat la confiscarea întregii
cantităţi de ţigări, având o valoare de piaţă de 45.675 lei, precum şi sancţionarea
contravenţională a persoanei în cauză cu amendă în valoare de 50.000 lei, cazul fiind
predat Serviciului Investigare Fraude din cadrul I.P.J. Bacău, în vederea continuării
cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
În data de 22 iunie, în jurul orelor 12.40, s-a prezentat în Punctul de Trecere a
Frontierei Sculeni, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul român Eugen Z., în vârstă de 54 de
ani, domiciliat în judeţul Iaşi, conducând un autoturism marca Rover, de culoare roşie.
În urma controlului vamal efectuat, inspectorii vamali şi poliţiştii de frontieră au
descoperit ascunse şi nedeclarate, într-un locaş special amenajat în bara din faţă, pragurile,
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scaunele din faţă şi în lonjeroanele faţă ale autoturismului, 325 pachete de ţigări marca
Monte Carlo, timbrate în Republica Moldova.
Autoritatea vamală a dispus reţinerea în vederea confiscării a ţigărilor, precum şi a
autoturismului modificat în vederea transportului bunurilor accizabile, în valoare totală de
29.662,31 lei, sancţionând totodată persoana în cauză cu amendă contravenţională în
valoare de 5.000 lei, conform legislaţiei în vigoare.
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