MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI
INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL
AL POLITIEI DE FRONTIERA

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
FISCALA
AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR

Pentru publicare/ informare
18.06.2010
COMUNICAT DE PRESĂ

9.420 kg tutun fin tăiat, descoperit la Biroul Vamal Bechet
Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Bechet şi poliţiştii din cadrul
Punctului de Trecere a Frontierei Bechet, au descoperit 9.420 kg tutun nedeclarat,
ascuns prin metoda capac, în valoare de aproximativ 477.000 lei (113.571 euro).
În data de 17.06.2010, în jurul orelor 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei
Bechet s-a prezentat pe sensul de intrare în ţară, un automărfar înmatriculat în Polonia,
condus de cetăţeanul polonez Kubiak A., în vârstă de 44 ani, încărcat cu instalaţii sanitare
şi accesorii, conform documentelor de însoţire a mărfii, având ca ţară de expediţie Grecia
şi destinaţie Polonia.
Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctul de
Trecere a Frontierei Bechet au solicitat lucrătorilor vamali din cadrul Biroului Vamal
Bechet efectuarea controlui fizic al compartimentului de marfă.
În urma controlului fizic efectuat de lucrătorii vamali, a fost descoperită o cantitate
de aproximativ 9.420 kg. tutun fin tăiat pentru ţigarete, marfă nedeclarată şi fără
documente de provenienţă. Tutunul era ambalat în 90 de cutii de carton, ascunse prin
“metoda capac” printre mărfurile declarate.
Întreaga cantitate de tutun, având o valoare de aproximativ 477.000 lei (113.571
Euro), a fost reţinută în vederea confiscării de autoritatea vamală.
Automărfarul a fost indisponibilizat la sediul Direcţiei Regionale pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Craiova. Poliţiştii de frontieră i-au intocmit cetăţeanului polonez
dosar penal penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă calificată şi folosirea
de acte nereale la autoritatea vamală, cazul fiind prezentat procurorilor DIICOT, care au
dispus reţinerea celui în cauză pentru 24 ore, la finalizare urmând a fi luate măsurile
legale ce se impun.
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