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1700 buc. jucării, în valoare totală de 42.500 lei, susceptibile a fi contrafăcute,
reţinute la Oficiul Poştal Covasna

Inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni
Vamale Braşov au descoperit în nişte colete sosite din China 1.700 jucării din
plastic, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 42.500 lei (10.000 Euro).
Inspectorii vamali din cadrul D. R. A. O. V. Braşov, aflaţi în exercitarea
atribuţiilor prevăzute prin lege, au procedat la efectuarea unui control amănunţit
asupra unor colete sosite din China la Oficiul Poştal Covasna, având ca destinatar o
societate comercială din România.
În urma controlului vamal efectuat, au fost descoperite 1.700 buc. jucării din
material plastic marca “BAKUGAN”, mărfuri susceptibile a aduce atingere asupra
drepturilor de proprietate intelectuală a mărcii respective.
Dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul produselor originale, valoarea
totală a mărfurilor s-ar fi ridicat la aproximativ 42.500 lei (10.000 Euro ) .
Conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.1383/2003 şi ale 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.
11.312 pachete de ţigări, două autoturisme şi 216 litri alcool etilic
confiscate şi amenzi de 55.000 lei la Biroul vamal Halmeu
În perioada 02.07.2009-10.07.2009, două echipe formate din inspectori ai
Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov - Biroul Echipe
Mobile şi inspectori ai Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Mureş
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(din cadrul D.R.A.O.V. Braşov), împreună cu o echipă din cadrul Autorităţii
Naţionale a Vămilor, au efectuat o acţiune de control comună, având ca obiectiv atât
supravegherea şi controlul operatorilor economici care deţin şi/sau comercializează
produse accizabile, cât şi monitorizarea şi descurajarea comerţului ilicit cu produse
accizabile comercializate în regim Duty Free, în zona de competenţă a Biroului
vamal Halmeu, din cadrul D.R.A.O.V. Cluj .
În cadrul acestei misiuni, activitatea acestor echipe mobile a constat inclusiv în
efectuarea de controale în traficul rutier, în vederea descoperirii de ţigarete introduse
în ţară peste plafonul legal sau de alte produse accizabile.
În urma acestei acţiuni, au fost reţinute în vederea confiscării 2
autoturisme (în valoare totală de 29.400 lei) - în interiorul cărora a fost
descoperită cantitatea de 216 litri alcool etilic de concentraţie 95,8% (în valoare
de 10.800 lei), cantitate ce a fost confiscată, precum şi 685 pachete ţigarete (alte
10.627 pachete fiind găsite abandonate), în valoare totală de 92.054 lei, iar alte 2
autoturisme au fost reţinute până la plata amenzii.
Totodată, au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de
55.000 lei, conform reglementărilor legale în vigoare
Autoritatea Naţională a Vămilor va avea în vedere pe viitor organizarea unor
astfel de acţiuni de control în colaborare cu alte instituţii (Garda Financiară,
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră), în vederea asigurării unui climat
adecvat controlului şi descurajării introducerii ilegale de ţigarete pe teritoriul
naţional.
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