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COMUNICAT DE PRESĂ
OPEL ASTRA CĂPTUŞIT CU ŢIGARETE MARBLE
Lucrătorii vamali din echipa mobilă a Direcţiei Regionale pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Craiova, în cadrul unei acţiuni desfăşurate în comun cu
inspectorii din cadrul I.P.J. Dolj – Serviciul Investigare a Fraudelor, pe linia
prevenirii, descoperirii şi sancţionării fraudelor fiscale cu produse accizabile, au
descoperit cantitatea de 6.999 pachete ţigarete MARBLE, fără timbre fiscale şi fără
documente de provenienţă, într-un autoturism marca OPEL ASTRA. Ţigaretele, în
valoare de aproximativ 30.000 lei, au fost reţinute în vederea confiscării de
inspectorii vamali.
Astfel, în data de 14.07.2009, o echipă mobilă a Direcţiei Regionale pentru
Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, desfaşurând o acţiune comună cu inspectori
din cadrul I.P.J. Dolj – Serviciul Investigare a Fraudelor, au efectuat un control fizic
asupra unui autoturism marca Opel Astra, condus de cetăţeana Maria M.C., în vârstă
de 27 ani, din municipiul Craiova şi oprit în trafic în localitatea Galicea Mare din jud.
Dolj de inspectorii I.P.J. Dolj,
Cu această ocazie, inspectorii vamali au descoperit în portbagajul, pe
banchetele şi sub banchetele autoturismului 6.999 pachete ţigarete marca
“MARBLE”, netimbrate şi fără documente de provenienţă.
Proprietarul ţigaretelor, pasager al autoturismului, cetăţeanul Marius N.C., în
vârstă de 34 ani, domiciliat în localitatea Galicea Mare jud. Dolj, a declarat ca a
achiziţionat ţigaretele din municipiul Drobeta Turnu Severin pentru consum propriu.
Ţigaretele au fost reţinute în vederea confiscării de autoritatea vamală,
conform reglementărilor legale în vigoare, iar proprietarul acestora urmează a fi
cercetat de organele de poliţie din cadrul I.P.J.Dolj – Serviciul Investigare a
Fraudelor, urmând ca la finalizarea cazului să fie luate măsurile legale ce se impun.
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