Ţigări în valoare de peste 50.000 lei confiscate la frontieră
Vineri, 04 Martie 2016 19:26 -

Poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat, în urma
mai multor acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, peste 5.740 pachete cu ţigări de
provenienţă ucraineană, în valoare de 51.500 lei, care urmau să ajungă pe piaţa neagră de
desfacere.
*În data de 3 martie a.c., poliţiştii de frontieră de la Sectorul P.F. Sarasău au
desfăşurat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în zona de responsabilitate.
Astfel, în jurul orei 8.30, un echipaj al poliţiei de frontieră, aflat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, a oprit pentru control pe DN19, pe raza localităţii Sarasău, un autoturism marca Skoda,
condus de Yevhenii H., de 22 ani, cetăţean ucrainean.
După verificarea documentelor poliţiştii de frontieră au procedat la efectuarea unui control
asupra maşinii ocazie cu care au fost descoperite 6 colete care conţineau ţigări de provenienţă
ucraineană.
Persoana în cauză, împreună cu maşina şi ţigările a fost condusă la sediul sectorului în
vederea continuării cercetărilor.
În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 3.000 pachete cu ţigări de provenienţă
ucraineană în valoare totală de 27.200 lei.
Pe timpul verificărilor s-a constatat că în activitatea infracţională au mai fost implicate două
persoane care au fost depistate ulterior în P.T.F. Sighet, în timp ce încercau să iasă din ţară.
Acestea au fost identificate ca fiind Ivan B. şi Ivan G. în vârstă de 22 respectiv 24 ani, ambii
cetăţeni ucraineni.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi
complicitate la contrabandă, iar întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării.

*În ultimele 24 de ore, şi la nivelul Sectorului P.F. Vişeu de Sus, s-au desfăşurat mai multe
acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări.
Pe timpul acţiunilor, în data de 3 martie a.c., o patrulă a poliţiei de frontieră din cadrul
sectorului a oprit pentru control pe DJ.186, pe raza localităţii Săliştea de Sus, jud. Maramureş,
un autoturism marca Renault, înmatriculat în România. Autoturismul era condus de Ioan I., în
vârstă de 44 ani, domiciliat pe raza judeţului Maramureş.
În urma controlului efectuat asupra maşinii, poliţişti de frontieră au descoperit în portbagaj 300
pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană şi 260 litri de alcool pentru care bărbatul nu a putut
prezenta niciun document de provenienţă.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi
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deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul
României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate
necorespunzător ori cu marcaje false peste limita legală, iar ţigările în valoare de 2.600 lei şi
întreaga cantitate de alcool în valoare de 5.600 lei au fost ridicate în vederea confiscării.
Azi dimineaţă, poliţiştii de frontieră din cadrul aceluiaşi sector au oprit pentru control, pe raza
localităţii Vişeu de Jos, un autocar care circula către localitatea Vişeu de Sus, jud. Maramureş.
În urma controlului efectuat, în cala de bagaje a autocarului au fost descoperite 4 genţi pline
cu ţigări de provenienţă ucraineană, care aparţineau Mihaelei M., în vârstă de 27 ani,
domiciliată pe raza judeţului Maramureş, pasageră în autocar.
Persoana în cauză, împreună cu ţigările a fost condusă la sediul sectorului pentru continuarea
cercetărilor, unde în urma inventarierii ţigărilor, a rezultat cantitatea de 2.440 pachete cu ţigări,
în valoare de 21.700.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă iar întreaga
cantitate de ţigări a fost confiscată.
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