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În perioada 01 ianuarie – 15 mai 2009, lucrătorii vamali constănţeni din cadrul Direcţiei
Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, au descoperit şi reţinut mărfuri în
vederea confiscării în valoare de aproximativ 50.800.000 Lei (127.000.000 Euro).
Acţionând în baza analizei de risc, lucrătorii vamali de la D.R.A.O.V. Constanţa, în
exercitarea prerogativelor privind controlul produselor accizabile şi al operaţiunilor vamale, au
constatat un număr semnificativ de abateri de la cadrul legal.
În urma verificărilor, au fost descoperite un număr total de:
•

113.129 articole îmbrăcăminte susceptibile a aduce atingere asupra drepturilor de
proprietate intelectuală ale mărcilor respective în valoare de 12.611.200 Lei
(3.152.800 Euro);
• 50.172 perechi încălţăminte susceptibile a aduce atingere asupra drepturilor de
proprietate intelectuală ale mărcilor respective în valoare de 10.689.240 Lei
(2.672.310 Euro);
• 36.012.560 buc. ţigarete diferite mărci în valoare de 14.406.384 Lei (3.601.596
Euro);
• 18.221 buc. diverse articole în valoare 600.000 Lei (150.000 Euro).
În perioada sus menţionată, au fost identificate şi confiscate de către lucrătorii vamali din
cadrul D.R.A.O.V. Constanţa la controalele fizice efectuate permanent asupra containerelor,
1.414 kg (1.280 calupuri) cocaină cu o puritate mai mare de 90%, drog de mare risc aflat pe
“lista interzisă” a Legii 104/ 2008, art. 16, cu o valoare estimată la 469.524.676 Lei (117.381.169
Euro).
Autoritatea Naţională a Vămilor, pe lângă alte prerogative prevăzute de lege, deţine un rol
important în prevenirea, constatarea şi sancţionarea fraudelor cu privire la producerea, deţinerea,
transportul şi comercializarea produselor accizabile cât şi a mărfurilor suspecte a aduce atingere
drepturilor de proprietate intelectuală, întărind supravegherea, controlul vamal şi fiscal în zonele
de la frontieră.
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