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COMUNICAT DE PRESĂ
Articole de 44.700 euro confiscate în vama Constanţa Port
Inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni
Vamale Constanţa, împreună cu lucrătorii vamali din cadrul biroului vamal
Constanţa Port, au descoperit şi reţinut în vederea confiscării mărfuri nedeclarate,
în valoare de aproximativ 188.000 Lei (44.700 Euro).
Acţionând în baza analizei de risc, lucrătorii vamali de la biroul vamal
Constanţa Sud, aflaţi în exercitarea atribuţiilor prevăzute prin lege, au procedat la
efectuarea unui control amănunţit asupra unui container sosit din Beirut.
În urma controlului vamal, au fost descoperite 3.916 articole, respectiv:
discuri de ambreiaj, pompe de frână, pompe de ambreiaj, capete de bară, pivoţi
inferiori, mărfuri nedeclarate, în valoare de 188.330 Lei (44.733 EURO), care au fost
reţinute în vederea confiscării de către autoritatea vamală, conform prevederilor H.G.
nr. 707/2006, art. 653.

Mărfuri nedeclarate şi susceptibile a fi contrafăcute,
în valoare de 6.766 euro, confiscate la biroul vamal Giurgiu
Inspectorii vamali din cadrul echipelor mobile ale Direcţiei Judeţene pentru
Accize şi Operaţiuni Vamale Giurgiu au reţinut în vederea confiscării articole de
îmbrăcăminte nedeclarate şi susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 28.167 lei
(6.766 euro).
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Astfel, în urma acţiunilor de supraveghere şi control ale echipelor mobile din
cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu, efectuate asupra autovehiculelor sosite din Turcia, au fost
reţinute în vederea confiscării, din două autocare, următoarele bunuri:
265 articole textile inscripţionate „D&G”, „Versace”, „Armani”,
„Nike” şi „Adidas”, în valoare de 19.529 lei (4.691 euro),
aparţinând cetăţeanului român G.S.;
165 diverse bunuri inscripţionate „D&G”, ”Prada”, „Armani”,
„Puma”, „Nike” şi „Adidas”, în valoare de 8.638 lei (2.075 euro),
aparţinând cetăţeanului turc I. K..
Mărfurile, cu aspect de comercializare şi susceptibile a aduce atingere asupra
unui drept de proprietate intelectuală, nu au fost declarate la intrarea în U.E., în
consecinţă au fost reţinute în vederea confiscării de către autoritatea vamală, conform
legislaţiei vamale în vigoare.
Totodată, cetăţenii în cauză au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în
valoare totală de 6.000 lei, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
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