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COMUNICAT DE PRESĂ
16.684 pachete de ţigări de contrabandă, amenzi aplicate in valoare de
107.000 lei şi 3 maşini confiscate de vameşii ieşeni
Inspectorii vamali ieşeni, au descoperit şi reţinut în vederea confiscării 16.684
pachete de ţigări de contrabandă, la intrarea în ţară de la diverşi cetăţeni.
În perioada 02.06.2010 – 15.06.2010 inspectorii vamali au descoperit şi
confiscat la control pe sensul de intrare – călători din cadrul Biroului Vamal Albiţa,
Biroul Vamal Rădăuţi Prut şi Biroul Vamal Sculeni de la diverşi cetăţeni un număr
total de 16.684 pachete ţigarete, diverse mărci.
În urma controalelor vamale au fost descoperite ascunse şi nedeclarate, în
locaşurile special amenajate ale autoturismelor personale, precum şi în bagajele
personale, un număr total de 16.684 pachete ţigarete mărcile Marlboro Gold,
Marlboro Red, Marlboro Alb, LM Vibe Slim, LM Blue, LM Red, Prima Lux,
Winston, Plugarul, Plai, Kiss Apple, Kiss Dream, Monte Carlo, Red & White,
Winston Blue, Karelia Slims, netimbrate sau cu timbre de Republica Moldova şi
Ucraina, şi au fost reţinuţi 441 litri de băutură alcoolică;
Faptele săvârşite constituie contravenţie, bunurile au fost reţinute în vederea
confiscării de către autoritatea vamală în baza adeverinţei de reţinere bunuri, conform
prevederilor art. 653 lit. A, alin. 2, din H.G. nr. 707/2006 cu modificările şi
completările ulterioare din H.G. nr. 946/2007, iar pasagerii au fost sancţionaţi cu
amenzi contravenţionale în valoare totală de 107.000 lei, trei autoturisme fiind
confiscate, iar altele reţinute până la plata amenzilor.
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