MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI

MINISTERUL
FINANŢELOR PUBLICE
A.N.A.F.

ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL
AL POLIŢIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL GENERAL AL DIRECŢIA DE INVESTIGARE A
AUTORITATEA NAŢIONALĂ
POLITIEI DE FRONTIERA
INFRACŢIUNILOR DE CRIMIALITATE
A VĂMILOR
ORGANIZATĂ ŞI TERORISM

Pentru informare/publicare
15.06.2009
2, 2 kg de cocaină scoase de pe piaţă de autorităţi
Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal Otopeni, împreună cu poliţiştii de
frontieră, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii
DIICOT au reuşit identificarea unei importante cantităţi de droguri de mare risc.
În data de 28 mai a.c., la biroul vamal Otopeni au sosit două colete în greutate
totală de 28 kg, din Panama, având înscrise pe documentele de transport marfa „aparat
anticelulitic”.
Acţionând în baza analizei de risc şi având supiciuni în privinţa conţinutului
coletelor prezentate la controlul vamal, inspectorii vamali din cadrul biroului vamal
Otopeni au hotărât scanarea acestora şi chiar desfacerea aparatului medical în cauză.
Cu această ocazie, au fost descoperite 2,2 kg de substanţă de culoare albă,
susceptibilă a fi cocaină.
Inspectorii vamali au sesizat poliţiştii de frontieră şi Poliţia Română, aceasta
preluând cazul prin structurile sale specializate de combatere a criminalităţii organizate.
Primele cercetări, demarate de Poliţia Română în data de 3 iunie a.c., au indicat
faptul că aceste colete au fost trimise pe adresa unui bărbat, R.M., de 23 ani, din Olteniţa,
judeţul Călăraşi.
Acesta s-a prezentat în cursul zilei de 4 iunie a.c. pentru a ridica respectivele
colete, fiind însoţit de cetăţeanul P.M., din Olteniţa, judeţul Călăraşi.
Supusă fiind la testele antidrog, substanţa din colete a reacţionat pozitiv la cocaină.
Din cercetările efectuate de poliţişti şi procurori în această cauză s-a stabilit faptul
că cele două colete trebuia să ajungă în Spania, Valencia, destinatarii acestora fiind B.
ELENA de cetăţenie română şi DANIEL S. R., cetăţean spaniol.
Continuând cercetările, poliţiştii au mai stabilit faptul că respectivele colete au fost
transportate pe cale aeriană, pe ruta Panama – Otopeni Bucureşti, iar în documentele de

însoţire a mărfii figurează că cele două colete conţineau „aparatură medicală”, valoarea
declarată a acestora fiind de 1200$.
Poliţiştii antidrog s-au deplasat la data de 13 iunie a.c., în Spania, unde în
colaborare cu autorităţilor spaniole, în cursul aceleaşi zile au prins şi reţinut pe B.
ELENA şi DANIEL S.R. care au venit să ridice cele două colete.
Cercetările continuă în vederea identificării şi tragerii la răspundere a celorlalţi
membri ai reţelei.
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