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Mărfuri în valoare de peste 37.200 lei confiscate de vameşii craioveni
Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal Calafat şi Direcţiei Judeţene pentru
Accize şi Operaţiuni Vamale Olt (unităţi subordonate Direcţiei Regionale pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Craiova) au reţinut în vederea confiscării aproape 549 articole de
îmbrăcăminte susceptibile a fi contrafăcute şi 665 pachete de ţigări de contrabandă, în
valoare totală de aproximativ 37.217 lei (8.655 euro).
Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal Calafat au reţinut în vederea
confiscării 549 articole de îmbrăcăminte inscripţionate cu mărcile „Adidas”, „Puma” şi
„Nike”, în valoare totală de 7.080 de euro, mărfuri susceptibile a aduce atingere asupra
unui drept de proprietate intelectuală.
Astfel, în data de 02.07.2010, în jurul orelor 15.00, la Biroul vamal Calafat s-a
prezentat pe sensul de intrare în ţară un autoturism înmatriculat în judeţul Gorj, condus de
cetăţeanul român Marian S., domiciliat în Târgu-Jiu.
Acţionând în baza unei solicitări a Sectorului Poliţiei de Frontieră Calafat, lucrătorii
vamali, aflaţi în exercitarea atribuţiilor legale, au descoperit în urma controlului vamal 363
articole de îmbrăcăminte inscripţionate cu mărcile „Adidas”, „Puma” şi „Nike”, în
valoare de aproximativ 5.325 euro.
În aceeaşi zi, la acelaşi birou vamal, în jurul orelor 16.00, s-a prezentat pe sensul de
intrare în ţară Daniela B., domiciliată tot în Târgu-Jiu, având un bagaj voluminos.
În urma controlului vamal efectuat au fost descoperite 186 de articole diverse de
îmbrăcăminte, inscripţionate de asemenea cu mărcile „Adidas”, „Puma” şi „Nike”, în
valoare de aproximativ 2.755 euro.
Bunurile au fost reţinute în vederea confiscării de autoritatea vamală, în conformitate
cu prevederile legale privind măsurile pentru asigurarea respectării dreptului de proprietate
intelectuală, în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazurilor urmând a fi luate
măsurile legale care se impun.
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Tot în data de 02.07.2010, echipajele mobile ale Direcţiei Judeţene pentru Accize
şi Operaţiuni Vamale Olt, aflate în exercitarea atribuţiilor prevăzute prin lege pe linia
prevenirii, descoperirii şi sancţionării fraudelor în cazul comercializării produselor
accizabile, împreună cu poliţişti din cadrul I.P.J. Olt, au descoperit la domiciliul cetăţenei
Florica D., din municipiul Slatina, judeţul Olt, 665 pachete de ţigări de diverse mărci,
netimbrate şi fără documente de provenienţă.
Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare şi a prevederilor O.U.G. nr. 54/2010, persoana în cauză va fi cercetată de organele
de cercetare penală din cadrul O.P.J. Olt, iar ţigaretele netrimbrate, în valoare de
aproximativ 575 euro au fost reţinute în vederea confiscării de inspectorii vamali.
Menţionăm că în luna iunie a.c., Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni
Vamale Craiova şi unităţile subordonate au confiscat bunuri în valoare totală de 85.970
lei de la persoane fizice şi în valoare totală de 29.818 lei de la persoane juridice.
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