Un cetăţean din Bangladesh şi un pakistanez opriţi la frontiera de nord a ţării
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Poliţiştii de frontieră din cadrul S.P.F. Siret au predat autorităţilor de frontieră din Ucraina
doi cetăţeni asiatici care au fost depistaţi în timp ce încercau să intre ilegal în România,
pentru a ajunge într-o ţară din Spaţiul Schengen. La data de 18 decembrie a.c., la nivelul
Sectorului P.F. Siret - I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei, s-a declanşat o acţiune pe linia prevenirii şi
combaterii migraţiei ilegale, în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 19.30, lucrătorii
noştri au depistat, în apropierea frontierei de stat, două persoane care se deplasau pe jos
dinspre frontiera de stat către interiorul ţării şi care nu îşi justificau prezenţa în zonă.

Poliţiştii de frontieră au procedat la legitimarea persoanelor, ocazie cu care au constatat că
acestea nu vorbeau limba română, motiv pentru care au fost conduse la sediul sectorului,
pentru cercetări. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele sunt un cetăţean
pakistanez şi unul din Bangladesh, cu vârste de 43 respectiv 18 ani. Persoanele în cauză au
declarat că au trecut pe jos frontiera de stat din Ucraina, cu intenţia de a ajunge într-o ţară din
Spaţiul Schengen. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere
ilegală a frontierei de stat, iar conform acordului de readmisie, migranţii au fost predaţi
autorităţilor de frontieră ucrainene, în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor
legale ce se impun.

Contrabandă cu drona la frontiera de nord.
Poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu-Marmaţiei au descoperit şi confiscat în
urma unor acţiuni punctuale, peste 2.800 pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană.
Azi noapte, în jurul orei 01.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului P.F. Sarasău –
I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei au sesizat, în zona de responsabilitate, un zgomot produs de un
aparat de zbor de mici dimensiuni (specific unei drone), care a traversat frontiera din Ucraina în
România. S-a procedat la monitorizarea traseului aparatului de zbor şi cercetarea zonei, ocazie
cu care în apropierea frontierei de stat a fost observată o persoană, care la vederea lucrătorilor
noştri a fugit înspre localitatea Sarasău, judeţul Maramureş. Imediat, echipa operativă, din care
face parte şi câinele poliţist Nyh, a trecut la urmărirea şi reţinerea persoanei. La cercetarea
zonei au fost descoperite 2 colete care împreună cu bărbatul identificat ulterior ca fiind Daniel
P., de 22 ani, domiciliat pe raza judeţului Maramureş, au fost duse la sediul sectorului în
vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 200
pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană, în valoare de 1.800 lei, care a fost ridicată în
vederea confiscării. În cauză, poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de contrabandă, la final urmând a se lua măsurile legale ce se impun.
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În data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 7.00, un echipaj al poliţiştilor de frontieră din
cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră,
aflat în misiune în zona de competenţă, a identificat în trafic şi oprit pentru control, pe raza
localităţii Crăciuneşti, jud. Maramureş, un autoturism marca Mercedes, în care se aflau Ioan G.,
de 33 ani şi Ileana G., de 26 ani, domiciliaţi pe raza judeţului Maramureş. În urma controlului
asupra maşinii, au fost descoperite într-un loc special amenajat, între portbagaj şi banchetă,
mai multe pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană. Cele două persoane au fost duse la
sediul inspectoratului împreună cu autoturismul şi ţigările în vederea continuării cercetărilor. În
urma inventarierii ţigaretelor a rezultat cantitatea de 697 pachete cu ţigări de provenienţă
ucraineană, în valoare totală de 6.200 lei. Ţigările au fost ridicate în vederea confiscării iar în
cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de colectarea, deţinerea,
producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau
a mărfurilor, care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din
contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, iar la finalizarea cazului urmează a se lua
toate măsurile legale ce se impun. De asemenea autoturismul, în valoare de 8.000 lei, folosit la
activitatea infracţională a fost indisponibilizat la sediul inspectoratului în vederea continuării
cercetărilor.

Tot în data de 18 decembrie 2015, în jurul orei 14.30, s-a prezentat în P.T.F. Siret, jud.
Suceava, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul ucrainean Oleksandr R., în vârstă de 34
ani, conducând un autoturism marca Ford, înmatriculat în Ucraina.
Existând suspiciuni că acesta transportă ţigări de provenienţă ucraineană, poliţiştii de frontieră
împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amănunţit asupra maşinii. Astfel, a fost
descoperită, ascunsă sub bancheta din spate şi în bagajele personale, cantitatea de 1.490
pachete ţigări, de diferite mărci, cu timbru ucrainean. Ţigările în valoare de 1.800 lei şi
autoturismul în cauză au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoana în cauză a fost
sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 7.000 lei. De asemenea, faţă de
cetăţeanul ucrainean poliţiştii de frontieră au instituit măsura de interzicere a intrării în România
pe o perioadă de cinci ani.

Ieri, 19 decembrie a.c., tot în P.T.F. Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei s-a prezentat pentru
efectuarea formalităţilor de frontieră Liliiana T., de 35 ani, cetăţean ucrainean călătorind
cu un autoturism marca Volkswagen.
În urma controlului de frontieră, în bagajele personale şi pe corpul femeii au fost descoperite
420 de pachete cu ţigări, pentru care aceasta nu a putut prezenta niciun document de
provenienţă. La cercetări, s-a stabilit că este a doua oară în decursul unui an când persoana
este depistată încercând să sustragă de la controlul vamal bunuri sau mărfuri care trebuie
plasate sub un regim vamal, fapt pentru care va fi cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de

2/3

Un cetăţean din Bangladesh şi un pakistanez opriţi la frontiera de nord a ţării

Duminică, 20 Decembrie 2015 13:24 - Ultima actualizare Duminică, 20 Decembrie 2015 13:39

contrabandă. Întreaga cantitate de ţigări în valoare de 520 lei a fost ridicată în vederea
confiscării.

Purtător de cuvânt al ITPF Sighetu Marmaţiei,
Radu Lungu
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