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COMUNICAT DE PRESĂ
Aproximativ 30 000 ţigarete de contrabandă
confiscate de inspectorii vamali gălăţeni

In perioada 18 – 19 martie 2016, 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 aproximativ 30 000 bucăţi
ţigarete de contrabandă. Autoritatea vamală a sancţionat şoferii cu amenzi
contravenţionale în valoare totală de 10000 lei.

În data de 18 martie 2016 inspectorii vamali au dejucat două tentative de introducere ilegală
în ţară a ţigaretelor de contrabandă, confiscând 2500 bucăţi ţigarete diverse mărci . În primul caz,
inspectorii vamali au descoperit 1000 bucăţi ţigarete de contrabandă, marca Ritm, într-un port
bebe, ascunse în vederea sustragerii de la controlul vamal de către pasagera unui autoturism VW
înmatriculat în Republica Moldova. Cazul a fost predat organelor de cercetare penală sub aspectul
săvârşirii infracţiunii prevăzute de OUG nr. 54/2010, persoana implicată nefiind la prima încercare
de sustragere de la vămuire a produselor accizabile. Ulterior, în jurul orelor 21:00, inspectorii
vamali au descoperit în aripile spate şi după banchetele unui autoturism marca VW, înmatriculat în
Romania, 1500 bucăţi ţigarete de contrabandă, diverse mărci.
A treia tentativă a fost dejucată în dimineaţa zilei de 19 martie, în jurul orelor 04:30,
inspectorii vamali reţinând în vederea confiscării 27 000 bucăţi ţigarete marca Plugarul, ascunse în
vederea sustragerii de la controlul vamal în roţile unui autoturism marca Mercedes Benz,
înmatriculat în România, inclusiv în roata de rezervă a autoturismului.
Autoritatea vamală a procedat la reţinerea în vederea confiscării a ţigaretelor, sancţionând
contravenţional persoanele implicate cu amenzi în valoare totală de 10 000 lei.
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