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Îmbrăcăminte reţinută la Constanţa
Lucrătorii vamali constănţeni au descoperit şi reţinut articole susceptibile a fi
contrafăcute precum şi articole nedeclarate, în valoare de aproximativ 772.000 Lei.
Acţionând în baza analizei de risc, lucrătorii vamali de la D.J.A.O.V.
Constanţa şi Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, aflaţi în exercitarea atribuţiilor
prevăzute prin lege, au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra unor
containere sosite din S.U.A. şi China pentru două firme din România.
Containerele au sosit în portul Constanţa având mărfuri declarate în
documentele însoţitoare ale transportului şi pentru care s-au depus declaraţii vamale
de import şi declaraţii vamale de tranzit de către firme.
În urma controlului vamal, au fost descoperite 862 buc. hanorace, 6.155 buc.
tricouri, 2.218 şepci, purtând însemnul figurativ al firmelor REEBOK şi NIKE,
mărfuri susceptibile a aduce atingere asupra drepturilor de proprietate intelectuală a
mărcilor respective precum şi 21.600 buc. şosete din bumbac, mărfuri nedeclarate
care au fost reţinute în vederea confiscării.
Dacă ar fi fost comercializate pe piaţă, la preţul produselor originale, valoarea
totală a mărfurilor s-ar fi ridicat la aproximativ 771.680 Lei.
Conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 (art. 4 şi art. 9) şi a
Legii nr. 344/2005, privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, bunurile au fost reţinute
de către autoritatea vamală în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea
cazului urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun iar mărfurile nedeclarate au
fost reţinute în vederea confiscării în baza adeverinţei de reţinere bunuri, iar agenul
economic a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor art. 653 lit. F din
H.G. nr. 707/2006.
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