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Obiectul întrebării: Contrabanda cu țigarete la granița României cu Ucraina și Moldova
Stimate domnule ministru,
Traficul cu ţigări de contrabandă creează probleme deosebite la frontierele României,
cantităţile mari descoperite cât şi modalităţile prin care s-a încercat introducerea acestora în ţară
demonstrează că acest fenomen se menţine în continuare la cote ridicate. La frontiera de Nord,
județele Botoșani, Suceava și Maramureș, sunt predominante țigările de origine din Ucraina sau
Republica Moldova, contrabandiștii fiind organizați în grupuri infracționale, cu segmente în
străinătate, la frontieră şi în interiorul țării.
De asemenea, în anul 2018, la nivel național, au fost capturate 112.861.995 țigarete cu o
valoare de 49.762.082 lei, au fost reținute 929 de persoane și confiscate 184 mijloace de transport
(conform datelor înregistrate pe www.stopcontrabanda.ro). Din totalul acestor cifre, poliția de
frontieră, independent sau în colaborare cu inspectorii vamali, au reținut în vederea confiscării
95.589.880 țigarete de contrabandă și 1.406 kg de tutun.
Având în vedere prejudiciile aduse la bugetul de stat (în anul 2018 - aproximativ 3 miliarde de
lei) și asigurându-vă de întreaga mea disponibilitate pentru a identifica soluții la această problemă,
vă rog să îmi comunicați următoarele date:
1. Ce cantitate de mărfuri/ țigarete de contrabandă a fost confiscată în perioada 1990 –
2020 defalcat pe ani/ valoare și la ce puncte de frontieră?

3. Câte grupări de criminalitate organizată au fost destructurate între 2016 și 2020?
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2. Care este situația confiscărilor de țigarete de la granițele României cu Ucraina și
Republica Moldova?

4. Care este strategia avută în vedere de MAl pentru soluționarea acestui fenomen
precum și pentru pedepsirea înăsprirea pedepselor a celor ce nu respectă legea?
Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor
Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.
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Cu deosebită considerație,

Deputat Nicolae Daniel Popescu
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e-mail: daniel.popescu@cdep.ro

