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Peste 350.000 pachete de ţigări de contrabandă
ascunse într-un tir cu “bake rolls”
Politiştii de frontieră şi lucrătorii vamali doljeni au descoperit într-un TIR ce
transporta produse de patiserie din Grecia pentru o firmă din România, ascunse prin
metoda “capac”, peste 350.000 pachete de ţigări fară documente legale.
Aseara, 09.07.2009, în jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat,
judetul Dolj, s-a prezentat pe sensul de intrare în ţară un automarfar condus de un
cetăţean maghiar Bela D., în vârstă de 42 ani. Conform documentelor de însoţire a
mărfii, şoferul transporta 3.432 cutii cu produse de patiserie (bake rolls) din Grecia
pentru o societate comercială din România.
În baza unei analize de risc, poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la
marfa transportată, fapt pentru care au solicitat sprijinul lucrătorilor vamali de la
Biroului Vamal Calafat şi a inspectorilor echipelor mobile din cadrul Direcţiei
Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, în vederea efectuării unui
control amănunţit al mijlocului de transport.
Ca urmare a acestui fapt, în compartimentul de marfă, au fost descoperite,
ascunse prin metoda "capac", în spatele cutiilor de “bake rolls”, 358.320 pachete ţigări
netimbrate - mărcile SOVEREIGN CLASIC, CAPITAL, NUMBERI, SILK CUT,
SUPER KINGS, RAQUEL, GOLDEN CLASIC REGAL şi ROYAL EAGLE - pentru
care şoferul nu poseda documente justificative de provenienţă şi transport.
Întrebat de provenienţa ţigărilor, bărbatul a declarat că nu avea cunoştinţa despre
existenţa acestora în mijlocul de transport.

Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de 758.312 lei, a fost indisponibilizată de
lucrătorii vamali, şoferul fiind cercetat de politiştii de frontieră doljeni şi cadre
specializate din cadrul BCCOA Craiova, sub supravegherea procurorului din cadrul
D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Dolj, pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă
şi prezentare de acte nereale la autoritatea vamală.
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