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(Interviu cu senatorul PSD Valer Marian, vicepreºedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupþiei ºi petiþii)

Reporter: Domnule senator Va-
ler Marian, descinderile din ultima
vreme din vãmi ºocheazã atât prin
dimensiune, cât ºi prin spectaculo-
zitate. De cât timp ne confruntãm
însã cu corupþia ºi contrabanda la
frontiere?

Valer Marian: Primele referiri
la corupþia ºi contrabanda din
vãmi apar încã din textele biblice,
în care se fac trimiteri la vameºi ºi
la cãmãtari. La noi, cele douã fe-
nomene s-au manifestat inclusiv
în perioada regimului comunist.
Nici mãcar atunci sistemul repre-
siv nu a reuºit sã le elimine în tota-
litate.

Corupþie ºi contrabandã au exis-
tat în vãmi sub toate guvernãrile de
dupã Revoluþie, dar, în mod para-
doxal, au luat o amploare dupã
aderarea þãrii noastre la UE. Din
pãcate, am ajuns sã avem un sistem
total cangrenat, tocmai când eram
la un pas sã intrãm în spaþiul
Schengen.

Reporter: Cum explicaþi coin-
cidenþa?
Valer Marian: Þara noastrã a de-
venit, dupã adera-
rea la UE, o poartã
principalã de in-
trare a produselor
din comerþul ilicit
spre Occident.
Prin poziþia geo-
graficã, mã refer
aici ºi la ieºirea la
Marea Neagrã, re-
þele transfrontalie-
re de contrabandã
ºi-au concentrat
activitatea pe teri-
toriul þãrii noastre. Corupþia ºi con-
trabanda mai sunt influenþate ºi de
faptul cã ne învecinãm cu trei state
necomunitare – Ucraina, Republica
Moldova ºi Serbia, þãri în care se fa-

bricã ºi din care provin cantitãþi
uriaºe de produse de contrabandã,
îndeosebi þigãri.

Reporter: Cum
decurge comerþul ili-
cit? Cât costã la vamã
sã treci un tir cu þigãri
de contrabandã?

Valer Marian: Sã
luãm cazul Ucrainei.
Din aceastã þarã intrã
la noi, prin Vama
Halmeu, mãrfuri de
contrabandã, îndeo-
sebi þigãri. S-a ajuns
pânã acolo încât ace-
stea sunt aduse cu ti-

rurile sau cu garnituri de tren. În
vamã se achitã, pentru un singur
transport cu tirul ºi 100.000 de
euro. În schimbul acestor bani, de
multe ori tirurile cu þigãri de con-

trabandã au fost însoþite de
jeep-uri ale Poliþiei de Frontierã,
ca antemergãtori, pentru ca nu
care cumva transportul sã fie oprit
ºi luat la verificat de vreun poliþist
“neavenit”.

Reporter: În afarã de transpor-
tul rutier al acestor produse, la ce
alte medote mai apeleazã contra-
bandiºtii ca sã introducã marfa în
þarã?

Valer Marian: Metodele de ac-
þiune sunt diversificate. Unii dintre
contrabandiºti sunt rudimentari -
transportã þigari în cãruþe cu cai sau
cu mãgari, pe biciclete sau chiar cu
spinarea. Alþii sunt foarte sofistica-
ti - au fost cazuri în care þigãrile au
fost introduse în þarã cu minieli-
coptere teleghidate, a cãror capaci-
tate de transport este de pânã la 10
kilograme.

Reporter: Deputatul PSD Ma-
rian Sãniuþã a semnalat, anul tre-
cut, faptul cã Inspectoratul General
al Poliþiei de Frontierã (IGPG) ar fi
achiziþionat autotu-
risme de culoare
roºie, renunþând
astfel la utilizarea
culorilor tradiþiona-
le, de camuflaj.

Este ca ºi când ai
pune clopoþei la
gâtul pisicii.

Ce se întâmplã,
de fapt, în punctele noastre de fron-
tierã?

Valer Marian: Ceea ce a sem-
nalat domnul Marian Sãniuþã este
perfect adevãrat. Mai mult decât
atât, au fost situaþii, în trecut, în
care reþelele transfrontaliere de
care vã vorbeam s-au dovedit a fi

mult mai bine dotate decât poliþiºtii
noºtri de frontierã. Au fost cazuri
în care contrabandiºtii aveau apa-
rate de termoviziune ºi maºini de

teren mai puter-
nice, care ºi-au
dovedit eficia-
citatea, în timp
ce, aparatele
sau maºinile po-
liþiºtilor erau
“defecte”.

Reporter: De
regulã, care este

destinaþia þigãrilor de contrabandã?
Valer Marian: O parte dintre

acestea sunt distribuite în þarã. De
asemenea, cantitãþi importante
ajung în spaþiul Schengen, în þãri
precum Franþa, Germania, Unga-
ria sau Austria.

(continuare în pagina 6)

CUPRINS

Senatorul PSD Valer Marian,

vicepreºedintele Comisiei

pentru cercetarea abuzurilor,

combaterea corupþiei ºi peti-

þii, ne-a acordat un interviu în

care vorbeºte despre

fenomenul contrabandei cu

þigãri. Domnia sa considerã

cã pentru stoparea fenome-

nului este necesar un efort

susþinut din partea întregii

clase politice ºi anunþã cã ia

în calcul sã propunã înfiinþa-

rea unei comisii parlamenta-

re de anchetã pe problema

contrabandei.

Au fost cazuri în

care þigãrile au fost

introduse în þarã cu

minielicoptere

teleghidate.

Distribuit GRATUIT împreunã cu ziarul "BURSA"

n ADRIAN POPA, BAT: Con-
trabandiºtii - singurii
câºtigãtori pe piaþa þiga-
retelor

n SZABO GYONGYIKE,
TABAN TRAFIC: Afectatã
mai mult de contrabandã

n ANDREI VASILESCU, PMI:
Statul a pierdut, anul tre-
cut, 900 milioane euro

n Un sfert din þigãrile de
contrabandã provin din
Ucraina
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Contrabanda - amploare
fãrã precedentMetode de

acþiune ale
contrabandiºtilor
Reprezentanþii Inspectoratului

General al Poliþiei de Frontierã

ne-au spus cã principalele moda-

litãþi la care recurg traficanþii de

tutun sunt urmãtoarele:

Ø Traversarea fâºiei verzi de de-

marcaþie prin locurile în care ace-

asta se aflã într-o stare precarã

de întreþinere sau prezintã condi-

þii de relief greu accesibile mijloa-

celor auto din dotarea poliþiei de

frontierã.

Ø Tranzitarea repetatã a frontie-

rei în decursul aceleiaºi zile ºi re-

venirea pe teritoriul românesc în

posesia unor cantitãþi de þigarete

în limita admisã de lege.

Ø Disimularea þigãrilor în autotu-

risme vechi, modificate sau cu in-

cinte ascunse, pentru limitarea

pierderilor în cazul confiscãrii.

Ø Folosirea serviciilor unor firme

de transport internaþional de marfã

(pentru introducerea ºi transportul

þigãrilor de contrabandã pe terito-

riul României).

Ø Distribuirea mãrfii în cantitãþi

mici, la cât mai multe unitãþi co-

merciale, îndeosebi în mediul ru-

ral, pentru îngreunarea depistãrii

þigaretelor de contrabandã de cã-

tre reprezentanþii instituþiilor fi-

nanciar-fiscale.

Metodele concrete folosite de

traficanþi pentru trecerea peste

frontierã a þigãrilor sunt, potrivit

reprezentanþilor IGPF, urmãtoa-

rele:

Ø Metoda ,,capac", care constã

în disimularea pachetelor de þigare-

te printre alte categorii de mãrfuri -

îndeosebi cu baza de impozitare

micã - tranzitate în mod legal prin

punctele de trecere a frontierei.

Ø Metoda ,,cablului", utilizatã în

zona frontierei riverane, care pre-

supune trecerea baxurilor cu þiga-

rete pe un cablu fixat pe cele

douã maluri ale cursului de apã.

Ø Metoda ,,curbei", în baza cã-

reia se alege o zonã în care cursul

de apã ce desparte România de

þara vecinã face un cot ºi se dã

drumul unui bax închis ermetic,

care, datoritã curentului, ajunge

pe malul opus.

Ø “Antifonarea” autoturismelor

cu þigarete, care constã în ascun-

derea pachetelor în diverse pãrþi

componente ale acestora (cau-

ciucuri, lonjeroane, portiere etc.)

sau utilizarea pereþilor dubli.

Ø Disimularea þigaretelor în

îmbrãcãminte sau lipirea lor pe

corp, în ambalajele altor produse

alimentare sau în genþi cu fund

dublu.

Ø Camuflarea þigaretelor în tran-

sporturi potenþial periculoase

(carburanþi) sau cu proprietãþi fi-

zico-chimice deosebite, ce nu

permit o verificare eficientã cu

echipamente de tip “Rapiscan”

(n.r. echipamente de scanat mij-

loace de transport) ori cu sonda

opticã.

Ø Tranzitarea zonei muntoase

de frontierã cu atelaje trase de

cai, profitând de relieful muntos

greu accesibil, aspect care face

dificilã verificarea traseelor.

Ø Folosirea de ºoferi ºi mijloace

de transport provenind/înmatri-

culate în state ale UE, pentru a nu

atrage atenþia organelor de con-

trol de la graniþa cu Republica

Moldova, Ucraina ºi Serbia. n

Valer Marian

nMarii producãtori de þigarete din þara
noastrã sunt îngrijoraþi cu privire la
cota de piaþã ridicatã pe care o au þiga-
retele comercializate ilicit, precum ºi
la unele iniþiative legislative care ar
putea stimula contrabanda.
Jucãtorii din piaþã considerã cã nivelul
taxelor percepute de stat (accize ºi
TVA) este prea mare, în condiþiile în
care acestea ajung sã însemne pânã la
80% din preþul unui pachet de þigarete.
(Citiþi interviuri cu reprezentanþii “Philip Mor-
ris”, “British American Tobacco”, “Japan To-
bacco International” ºi “Taban Trafic”, în pagi-
nile 3, 4 ºi 5).

RATA DE SUCCES A
CONTRABANDEI: 95%!

Capturile autoritãþilor statului reprezintã doar 5%
din piaþa ilegalã cu produse din tutun. (Despre evo-
luþia contrabandei cu tutun, în pagina 2).

“GALAXY TOBACCO” ARE,
ASTÃZI, TERMEN DE
JUDECATÃ

Conducerea companiei este cercetatã penal pen-
tru evaziune fiscalã. (Detalii despre stadiul în care
se aflã procesul din justiþie, în pagina 3).

300 MILIOANE DOLARI
PENTRU COMBATEREA
CONTRABANDEI CU TUTUN

Imperial Tobacco Limited va
plãti 300 milioane dolari, în ur-
mãtorii 20 de ani, cãtre Comisia
Europeanã ºi statele UE, pentru
combaterea comerþului ilicit cu
produselor cu tutun. Iniþiativa ar
trebui sã îmbunãtãþeascã în mod
semnificativ eforturile UE de

combatere a comerþului ilicit cu tutun care priveazã
UE ºi statele membre de pânã la zece miliarde de
euro anual, potrivit estimãrilor. (Mai multe despre
acest subiect, în pagina 5).

ANV A CAPTURAT, ANUL
TRECUT, PESTE 145
MILIOANE DE ÞIGÃRI

Instituþiile statului implicate în procesul de com-
batere a contrabandei deruleazã, atât separat, cât ºi
în colaborare, acþiuni de depistare a produselor co-
mercializate ilicit. Reprezentanþii acestor instituþii
ne-au furnizat date care nu seamãnã, întrucât unele

reflectã activitatea proprie a
structurii respective, iar altele re-
prezintã rezultatele realizate de
instituþia în cauzã, în colaborare
cu alte structuri din domeniu.
(Date referitoare la capturile rea-
lizate de poliþiºtii de frontierã ºi
de vameºi, în pagina7).

nGILDA LAZÃR, JTI: Circa
80% din preþul unui pachet
de þigarete - accize ºi TVA

n Ioan Dascãlu: Autoritãþile
vor continua controalele în
vãmi
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Rata de succes a contrabandei: 95%!
l Producãtorii apreciazã eforturile statului în combaterea contrabandei, dar nu sunt încrezãtori în rezultate

C
u toate cã autoritãþile
statului pare cã fac
eforturi susþinute pentru
combaterea fenomenu-
lui de contrabandã cu

þigarete, capturile acestora reprezintã
doar 5% din piaþa ilegalã cu produse
din tutun, susþin, la unison, producãto-
rii din domeniu. Adicã, rata de succes
a contrabandei se ridicã la 95%. Mai
mult decât atât, deºi apreciazã perse-
verenþa instituþiilor statului în ceea ce
priveºte acþiunile desfãºurate în luna
februarie în punctele vamale, indu-
striaºii nu cred cã acestea vor avea re-
zultate deosebite. “Toate acþiunile din
ultima vreme reprezintã un semnal cã
avemde-a face cu corupþie organizatã,
dar avem senzaþia cã nivelul este foar-
te jos. Nu vorbim de marea corupþie ºi
de marile cantitãþi de produse din tu-
tun comercializate ilicit”, spune Gilda
Lazãr, Director Corporate Affairs al
“Japan Tobacco International” (JTI)
România.

Andrei Vasilescu, Director Corpo-
rate Affairs pe România ºi Bulgaria al
companiei “Philip Morris Internatio-
nal” (PMI), ne-a declarat: “Am auzit
de vameºi ºi poliþiºti prinºi, dar nu am
auzit nimic de marile reþele ºi nici
chiar de micile reþele de traficanþi de
tutun”.

Adrian Popa, Head of Corporate &
Regulatory Affairs pe Europa de
Sud-Est al „British American Tobac-
co” (BAT), crede cã “vom avea
douã-trei luni în
care vânzãrile le-
gale vor creºte, în
urma acþiunilor
din februarie, dar
numai atât”. Dom-
nia sa considerã,
de asemenea, cã ar
putea fi consem-
natã o scãdere a
pieþei ilicite de tu-
tun, în mãsura în
care, în cadrul ac-
þiunilor din justi-
þie, vor fi finalizate dosare care se aflã
pe rol ºi vor fi prezentaþi public vino-
vaþi. Potrivit Codruþei Kovesi, procu-
ror general în cadrul Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Ju-
stiþie (PICCJ), din anul 2006 ºi pânã

în prezent nu a fost finalizat niciunul
dintre dosarele de contrabandã, însã
nici nu au fost fãcute achitãri.

Circa 3,5 tiruri de þigãri

de contrabandã intrã, zilnic,

în þarã

În volum absolut, piaþa produselor
de contrabandã a
crescut faþã de anii
precedenþi, a pre-
cizat, vineri, în ca-
drul unui seminar
pe teme de contra-
bandã ºi evaziune
fiscalã în industria
tutunului, Gilda
Lazãr: “2010 a
fost anul în care
am resimþit ºocu-
rile din 2009 ºi cel
mai mare dintre

acestea a fost contrabanda”.
La începutul anului trecut, nivelul

contrabandei cu produse din tutun se
ridica la 36,2% din piaþã, ajungând,
pânã la sfârºitul lui 2010, la 22,5% -
nivel care a stagnat în primele douã

luni ale anului în curs. “Cãderea spec-
taculoasã a contrabandei a fost în pri-
ma jumãtate a anului trecut, regãsin-
du-se ºi în creºterea veniturilor noa-
stre în a doua parte a anului”, potrivit
domnului Popa. Totuºi, în 2010 faþã
de 2009, piaþa legalã a scãzut la 22,7
miliarde þigarete, în timp ce nivelul
comerþului ilegal a crescut la 8,7 mi-
liarde þigarete (27% din consumul to-
tal), a mai precizat domnia sa, citând
raportul "Novel Research", despre
contrabanda cu þigarete. Astfel, în fie-
care zi, în þara noastrã intrã, ilicit, în
medie, 3,5 tiruri de þigarete. În noiem-
brie anul trecut, peste 30% din comer-
þul ilegal era fãcut de micii traficanþi
din Moldova, potrivit producãtorilor
din piaþã. Alte douã puncte strategice
pe unde intrã ilicit produse din tutun
sunt Ucraina ºi, mai nou, Serbia.

Anul trecut, contrabanda din ma-
gazinele de tip duty-free reprezenta
30% din totalul contrabandei, iar
acum ocupã o proporþie de 8% din ni-
velul comerþului ilegal cu þigarete, ca
urmare a aplicãrii noii legi în dome-
niu, a specificat doamna Lazãr:
“Dacã s-ar reveni la legea iniþialã, am
asista din nou la o creºtere a contra-

bandei prin duty-free-uri”.
Reprezentanþii BATsusþin cã a fost

o perioadã în care preþul þigãrilor de
contrabandã a scãzut, dupã care ace-
sta a crescut din nou, în urma scãderii
stocului ºi a creºterii cererii: “Dife-
renþa de preþ între þigãrile legale ºi
cele de contrabandã începe sã scadã”.
Consumul total de þigarete pentru
anul în curs este estimat la 81,4 milio-
ane de euro.

Gilda Lazãr: “Noi nu lucrãm

în industria tutunului, noi

lucrãm pentru stat”

Pentru acest an, producãtorii de þi-
garete contau pe un nivel al contra-
bandei mai mic de 20%. “Din pãcate
am intrat în 2011 cu un nivel de con-
trabandã de 22,5%, cifrã care se re-
flectã în volumele noastre de vânzãri,
în cota de piaþã, în profitul nostru”, a
precizat Adrian Popa.

La rândul sãu, Gilda Lazãr ºi-a ex-
primat speranþa îmbunãtãþirii legisla-
þiei ºi fiscalitãþii: “Sperãm sã nu mai
avem surprize, mai ales în ceea ce
priveºte fiscalitatea. Ar fi bine ca ac-
ciza sã creascã gradual ºi doar la înce-

putul lui iulie, pentru ca sã nu mai
avem influenþe asupra inflaþiei”.
Domnia sa a precizat cã, anul trecut,
JTI a plãtit la stat 478 milioane de
euro, ceea ce reprezintã 80% din cifra
de afaceri: “Restul de bani sunt chel-
tuiþi pe costuri de producþie, salarii,
materii prime, profit nu mai rãmâne.
Am ajuns la concluzia cã noi nu lu-
crãm în industria tutunului, noi lu-
crãm pentru stat”.

BAT a plãtit, în 2010, accize de mi-
nim 70 milioane de euro lunar, potri-
vit domnului Popa, care s-a arãtat op-
timist pentru acest an: “Sperãm ca
2011 sã fie un an mai bun, pentru cã
avem un nou calendar de accizare, ni-
velul contrabandei de intrare în 2011
a fost mult mai mic faþã de anul trecut
ºi suntem optimiºti cã economia va
începe sã se miºte”.

Adrian Popa: “Pentru fiecare

punct procentual de

contrabandã stârpit, statul va

câºtiga venituri suplimentare

de 30 milioane de euro”

Reprezentantul BAT susþine cã
statul a pierdut aproximativ 900 mi-
lioane de euro, din contrabanda cu þi-
garete, cu 90% mai mult faþã de pier-
derile din 2009: “Pentru fiecare punct
procentual de contrabandã stârpit,
statul va câºtiga venituri suplimenta-
re de 30 milioane de euro”.

Pentru ca nivelul contrabandei sã
scadã, producãtorii de þigarete sunt
de pãrere cã ar trebui implementatã
Strategia Naþionalã de Combatere a
Traficului Ilegal cu Þigarete, care a
fost întocmitã anul trecut, pentru pe-
rioada 2010-2012, însã nu a fost
adoptatã. “Credem cã ar trebui inclu-
sã o þintã clarã a nivelului contraban-
dei, în procente din consum, pânã în
ianuarie 2013. De asemenea, cerceta-
rea «Novel Research» ar trebui sã fie
o sursã oficialã de monitorizare a
evoluþiei nivelului de contrabandã”,
a precizat, în conferinþa de vineri,
Adrian Popa. Potrivit domniei sale,
este nevoie de o raportare trimestrialã
cãtre primul ministru a acestor date,
de aprobarea lor formalã ºi de publi-
carea în Monitorul Oficial.

Totodatã, reprezentantul JTI
atrage atenþia asupra faptului cã,
dacã la frontiera cu Ungaria ºi Bul-
garia nu mai existã puncte vamale,
nu înseamnã cã acolo nu se face
contrabandã, “dimpotrivã, pe la
graniþa cu Ungaria intrã foarte mul-
te produse de contrabandã”.

Gilda Lazãr este de pãrere cã re-
glementarea acestei situaþii ar tre-
bui sã constituie una dintre preve-
derile strategiei amintite. De ase-
menea, prin adoptarea documentu-
lui, ar trebui introduse unele limite
cantitative de trafic cu produse din
tutun, iar autoritãþile ar trebui sã
confiºte toate mijloacele de tran-
sport cu ajutorul cãrora se intenþio-
nazã introducerea ilegalã a þigarete-
lor în þarã, chiar dacã ele nu au fost
modificate tehnic în acest sens. În
opinia doamnei Lazãr, este necesa-
rã asigurarea unui fond de premiere
pentru rezultatele combaterii co-
merþului ilicit cu þigarete.

Domnia sa trage un semnal de
alarmã asupra a trei pericole care ar
putea afecta ºi mai mult comerþul le-
gal cu produse din tutun. Astfel, este
periculoasã abrogarea ordinului Au-
toritãþii Naþionale a Vãmilor (ANV),
conform cãruia toate mijloacele de
transport erau scanate, în prezent,
scanarea aplicându-se pe baza unei
analize de risc. Totodatã, ar fi peri-
culoasã revenirea la sistemul
duty-free-urilor. Un pericol la fel de
mare ar fi, potrivit Gildei Lazãr, co-
mercializarea þigaretelor confiscate
de cãtre Ministerul de Interne: “Sta-
tul ar deveni al patrulea mare com-
petitor din piaþã, doar cã acesta nu ar
plãti taxe”. n

Ernesto Carvajal dela Torre, Ofi-
ciul European pentru Lupta
Antifraudã (OLAF): “Þigãrile de
contrabandã vin din douã mari
zone. Din China ºi din Emiratele
Arabe. Acolo sunt cele douã lo-
curi fierbinþi în ceea ce priveºte
þigãrile de contrabandã. Deja
ºtim care sunt principalele surse
de þigãri contrafãcute. Putem
sã enumerãm oraºele Chiwan,
Sekhou, Shangai, Shenzen, din
China ºi oraºul Jebel Ali din
Emirate”.

Ernesto Carvajal dela
Torre: L&M, Regal,
Benson&Hedges,
Marlboro Red ºi
Chesterfield, sunt
mãrcile care, din
experienþa OLAF, sunt
cel mai des contrafãcute.

Perspectivele consumului de þigarete pentru 2011

Consum total 2011 (estimare) [miliarde þig.] 31.4
Consum total 2011 (estimare) [mii þig.] 31,400,000
1 punct procentual (pp) din consum total [mii þig.] 314
Acciza minimã [euro/1000 þig.] 73.8
TVA aferent [EUR/1000 tig.] 22.0
Venituri bugetare/pp din piaþã (Accizã + TVA) [(4+5)x3] 30.000.000 euro

Pentru fiecare pp recuperat de la contrabandã, statul realizeazã venituri

suplimentare de 30.000.000 euro

Duty free-ul, cuiul lui Pepelea din vãmi
M

agazinele de tip duty-free
au reprezentat o mare pro-
blemã pentru legiuitorii

autohtoni în ultimii cinci ani. Pro-
blemele apãrute dupã intrarea þãrii
noastre în Uniunea Europeanã au
dus la adevãrate jonglerii legislati-
ve, care sã traseze cadrul de func-
þionare al acestor magazine.

În februarie 2007, deputaþii au vo-
tat, în unanimitate, legea de respinge-
re a ordonanþei de urgenþã 48/2006.
Aceasta impunea desfiinþarea, dupã
data aderarii, a magazinelor duty-free
în frontierele de stat ºi la bordul aero-
navelor care cãlãtoresc în þãrile
Uniunii Europene.

Conform datelor Autoritãþii Naþio-
nale a Vãmilor de la acea vreme, da-
toritã prevederilor ordonanþei, de la
întâi ianuarie 2007, 105 magazine îºi
încetaserã activitatea. Dupã o redis-
cutare în Camera Deputaþilor, în mai
2007, au fost redeschise magazinele
de acest tip la graniþele non UE. Este
cunoscut cã produsele comercializa-
te în regim duty-free sunt scutite de la
plata taxelor vamale, a TVA ºi a acci-

zelor. Agenþia Naþionalã de Admini-
strare Fiscala (ANAF) a susþinut cã
magazinele din aceastã categorie au
reprezentat o sursã de contrafacere ºi
evaziune fiscalã. În 2006,
magazinele duty-free alimentau
aproximativ 55% din piaþa ilegalã a
þigãrilor din România.

În februarie 2010, Ministerul
Administraþiei ºi Internelor a decis sã
fie eliminate þigãrile ºi alcoolul din
duty-free-uri, acordând un termen de
graþie de 45 de zile în care sã fie
epuizate stocurile.

Mãsurile au devenit mai nuanþate
datoritã Ordonanþei de Urgenþã
54/2010, privind combaterea evaziu-
nii fiscale, intratã în vigoare la 1 iulie
2010, care obligã patronii de magazi-
ne duty-free sã vândã unei singure
persoane, pe zi, doar douã pachete de
þigarete, respectiv un litru de alcool.

Modificãrile la Articolul 2 sunt
cele care precizeazã cât tutun poate fi
vândut unei singure persoane într-un
interval de 24 de ore: ” (1) În înþelesul
prezentei ordonanþe de urgenþã canti-
tãþi destinate uzului personal repre-

zintã cantitãþile care sunt destinate
folosirii la un nivel rezonabil pentru
consumul individual, familial ori
pentru cadouri, fãrã a fi utilizate în
scopul revânzãrii. (2) Pentru produ-
sele din tutun, bãuturile distilate,
rachiuri, lichioruri ºi alte bãuturi
spirtoase, bere, vinuri, vermuturi ºi
alte bãuturi fermentate, cantitãþile de-
stinate uzului personal pentru o per-
soanã într-un interval de 24 de ore
sunt limitate la: a) þigarete - douã pa-
chete þigarete/cãlãtor/zi; b) þigãri (cu

o greutate maximã de 3 grame/buca-
tã) - 100 de bucãþi; c) þigãri de foi - 20
de bucãþi; d) tutun de fumat - 250 gra-
me; e) bãuturi spirtoase - 1 litru; f)
produse intermediare - 2 litri; g) vi-
nuri sau bãuturi fermentate - 20 litri;
h) bere - 25 litri”.

Dupã cum se poate observa, preve-
derile sunt extrem de drastice în pri-
vinþa þigaretelor, dar mai permisive în
ceea ce priveºte berea ºi vinul.

Autorizaþiile de funcþionare emise
pentru magazinele “duty-free” sau
“duty-free” diplomatice îºi înceteazã

valabilitatea în termen de cinci ani de
la data eliberãrii, fãrã posibilitatea
continuãrii activitãþii de comerciali-
zare de mãrfuri în regim duty-free
prin emiterea de noi autorizaþii, potri-
vit Ordonanþei de Urgenþã nr.
54/2010 . n

Potrivit OUG 48/2066, magazine duty-free sunt

acele magazine autorizate de Ministerul Finanþe-

lor Publice, prin care este permisã comercializa-

rea mãrfurilor din import, cu amãnuntul, în regim

duty-free (regimul “duty-free” presupune, potri-

vit aceleiaºi legi, co-

mercializarea mãrfu-

rilor în condiþiile scu-

tirii de la plata taxe-

lor vamale sau a ori-

cãror taxe cu efect

echivalent taxelor

vamale de import, a

accizelor ºi a taxei

pe valoarea adauga-

tã, precum ºi a ori-

cãror altor sume

care se cuvin buge-

tului de stat la im-

portul de mãrfuri în

vederea comerciali-

zãrii sub acest regim). Prin magazinele

“duty-free” este permisã ºi comercializarea mãr-

furilor din producþia internã ºi din achiziþii intraco-

munitare, caz în care nu se datoreazã accize ºi

taxã pe valoarea adaugatã.

Existã ºi regimul “duty-paid”, care presupune co-

mercializarea mãrfurilor în condiþiile plãþii taxelor

vamale de import, a accizelor ºi a taxei pe valoarea

adaugatã, precum ºi a oricãror altor sume care se

cuvin bugetului de stat la importul de mãrfuri în ve-

derea comercializãrii lor sub acest regim. Magazi-

nele “duty-paid” sunt amplasate în aeroporturile

internaþionale, pe fluxurile de plecãri externe,

dupã locurile stabilite pentru efectuarea controlu-

lui vamal, prin care este permisã comercializarea

de mãrfuri cu amãnuntul, în regim “duty-paid”.

Prin aceste tipuri de magazine, se comercializeazã

mãrfuri indiferent de sursa de aprovizionare. Pen-

tru mãrfurile accizabile provenite din producþia in-

ternã ºi din achiziþii intracomunitare se datoreazã

acciza indiferent de destinaþia cãlãtorilor.

Sursa: "Novel Research"
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SUB PRESIUNEA CONTRABANDEI
ANDREI VASILESCU, PHILIP MORRIS:

Statul a pierdut, anul trecut,
900 milioane euro

Când incidenþa taxelor la tutun reprezintã 80% din preþul

produsului pe raft, predictibilitatea în materie de fiscalitate este

esenþialã”, a declarat Andrei Vasilescu.

Istoria tutunului

Tutunul a pãtruns în Europa du-
pã descoperirea Americii de cã-
tre Cristofor Columb, în 1492.
Acesta a fost importat în 1518,
în Peninsula Ibericã, de cãtre un
misionar spaniol.
Prima victimã a fumatului a fost
ofiþerul Diego Rodriguez, un împã-
timit consumator de tutun, recla-
mat autoritãþilor de soþia sa pen-
tru cã înghite foc ºi scoate fum pe
nas. În urma unui proces sumar se
constatã cã acesta este în „legã-
turã cu diavolul”, drept pentru
care a primit 10 ani de muncã sil-
nicã de la inchiziþia spaniolã.
Din Portugalia, planta s-a
rãspândit în toatã Europa, graþie
ambasadorului francez la Lisa-
bona, Jean Nicot, care o reco-
manda ca o iarbã vindecãtoare a
tuturor suferinþelor.
Dupã Bãtrânul Continent, tutu-
nul a fost introdus în Orientul
Apropiat ºi apoi în Africa, Asia ºi
Oceania.
În anul1811, Napoleon a creat
în Franþa monopolul tutunului,
instituþie preluatã ºi de alte þãri,
care a adus statelor venituri
substanþiale.
În þara noastrã, la mijlocul seco-
lului al XVI-lea, turcii au adus tu-
tunul, imediat fiind introdus ºi
un bir, cunoscut sub numele de
„haraciul tutunului”.
Primele fabrici de prelucrare a
tutunului au apãrut în 1812 în
Moldova ºi în 1821 în Muntenia.

1864

Este dat decretul monopolului sta-
tului asupra tutunului, de cãtre
domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

1879

Statul preia administraþia mono-
polului tutunurilor. Regia acþio-
narilor transformându-se în regie
de stat, care a funcþionat pe
lângã Ministerul de Finanþe ca
Direcþiunea generalã a Regiei
Monopolurilor Statului.

1906

Este înfiinþatã staþiunea experi-
mentalã pentru cultura tutunu-
lui. Manufactura de tutun Belve-
dere din Bucureºti a obþinut me-
dalia de aur pentru cele mai
bune produse, la Expoziþia jubi-
liarã din acel an.

1918

Pe lângã manufacturile din Bu-
cureºti ºi Iaºi, mai apar încã
patru: Timiºoara, Cluj, Sfântu
Gheorghe ºi Chiºinãu. Regia Mo-
nopolurilor Statului se ocupã de
organizarea ºi dezvoltarea cultu-
rii tutunului, de organizarea
muncii în manufacturi, de procu-
rarea maºinilor de tãiat ºi împa-
chetat tutun, pentru fabricarea ºi
împachetarea þigaretelor.

1929

Împrumuturile externe ale þãrii
noastre au fost garantate de
Casa Autonomã a Monopoluri-
lor Regatului României creatã pe
7 februarie.
Pentru fermentarea ºi depozita-
rea tutunului s-au construit 10
noi depozite, prevãzute cu insta-
laþii moderne de manipulare ºi
aerisire. Existau 25 de depozite
de fermentare aflate la urmãtoa-
rele localitãþi: Bucureºti-Belve-
dere, Arad, Bazargic, Bârlad, Ca-
reii Mari, Chiºinãu, Craiova, Cre-
vedia Mare, Floreºti, Gãeºti,
Ghimpaþi, Gherghiþa, Isaccea,
Olteniþa, Oltina, Orhei, Timi-
ºoara, Titu, Urziceni, Valea lui
Mihai, Vlãduleni, Satu-Mare, Si-
listra, Soldãneºti ºi Giurgiu.

1930

Se inaugureazã Institutul Expe-
rimental care avea patru secþii:
agricolã, chimicã, de fermenta-
re ºi fitopatologicã.

1940

Din cauza rãzboiului rãmân doar
3 manufacturi de þigarete: Bu-
cureºti-Belvedere, Iaºi,
Timiºoara. La sfârºitul anului au
fost puse în funcþiune fabricile
de þigarete de la Târgu Jiu ºi
Râmnicu Sãrat.

1964

Se instaleazã o linie complet
mecanizatã ºi parþial automati-
zatã de confecþionat þigarete,
cu o producþie de 1800 þigarete
pe minut.

1970

Direcþia generalã a tutunului se
transformã în Combinatul indu-
strializãrii Bãuturii ºi Tutunului.

1971

Apare Centrala pentru Culturã ºi
Industrializarea Tutunului, care
se subordona Ministerului Agri-
culturii, Silviculturii ºi Industriei
Alimentare.

1990

Centrala industriei tutunului a
revenit la numele de Regie.

1997

Regia se transformã în Societa-
tea Naþionalã Tutunul Româ-
nesc SA.

2004

În urma procesului de privatiza-
re, Societatea Naþionalã Tutu-
nul Românesc SA devine Galaxy
Tobacco. n

“Galaxy Tobacco” are, astãzi,
termen de judecatã

P
roducãtorul de þigarete
“Galaxy Tobacco” (fo-
sta Societate Naþionalã
„Tutunul Românesc”)
are, astãzi, termen de

judecatã, dupã ce procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) au dispus, în decem-
brie anul trecut, trimiterea în in-
stanþã a companiei ºi a unor mem-
brii din Ministerul Finanþelor Pu-
blice (MFP) pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de evaziune fiscalã,
ne-au spus reprezentanþii DNA.

Potrivit acestora, inculpaþi în do-
sarul “Galaxy Tobacco” pentru
evaziune fiscalã sunt, pe lângã so-
cietate, Vasile Duþã, administrato-
rul ºi directorul general al compa-
n ie i º i Antone l lo Ce les t in i ,
preºedintele ºi acþionarul societãþii,
iar pentru complicitate la infracþiu-
nea menþionatã - Graþiela Iordache,
secretar de stat la acea vreme în
MFP ºi Livia Bãdescu, care deþinea
funcþia de ºef serviciu în cadrul Di-
recþiei de legislaþie în domeniul ac-
cizelor din cadrul MFP.

Procurorii DNA au precizat cã,
în perioada noiembrie 2007- aprilie
2009, societatea comercialã “Ga-
laxy Tobacco” a emis ºi pus în exe-
cutare douã contracte având ca
obiect transferul dreptului de pro-
prietate asupra cantitãþilor de 231,7
tone ºi de 871,2 tone de tutun brut

cãtre firma italianã CTS: “Transfe-
rul a fost efectuat din depozite nea-
utorizate ca antrepozit fiscal (Zim-
nicea, Bucureºti, Tg. Jiu º.a.), cu
încãlcarea dispoziþiilor legale pri-
vind antrepozitul fiscal ºi fãrã a
avea autorizaþie de comercializare.
Emiterea ºi executarea celor douã
contracte au avut ca scop ascunde-
rea bunului ºi a sursei impozabile ºi
taxabile ºi, pe cale de consecinþã,
neachitarea obligaþiilor fiscale cã-
tre stat”.

Pentru a se sustrage obligaþiilor
legale de achitare a accizelor ºi ta-
xei pe valoarea adãugatã pentru li-
vrãrile de tutun brut sau tutun par-
þial prelucrat, reprezentanþii firmei
(Duþã Vasile ºi Celestini Antonello)
au conceput, succesiv, potrivit pro-
curorilor DNA, un ansamblu de
manopere frauduloase, menite sã
ascundã sursa taxabilã reprezentatã
de livrarea a aproximativ 1.000 de
tone de tutun, în favoarea firmei
italiene CTS.

Evaziunea fiscalã a fost sãvârºitã
în douã etape, conform rechizito-

riului, într-o primã fazã statul fiind
prejudiciat cu 8.240.878,8 lei (va-
loarea accizei neîncasate), iar în
cea de-a doua cu 177.932.898,49
de lei. În aceastã a doua situaþie, su-
sþin procurorii DNA, producerea
pagubei a fost înlesnitã de activita-
tea Graþielei Iordache ºi a Liviei
Bãdescu: “Acestea, cu intenþie, au
semnat o adresã de îndrumare ºi
asistenþã de specialitate acordatã
autoritãþilor fiscale, în speþã cãtre
Autoritatea Naþionalã a Vãmilor
(ANV) din cadrul ANAF, având ca
efect scutirea de la plata accizelor a
transferului de proprietate a tutunu-
lui brut de la «Galaxy Tobacco» la
SC CTS SRL (prin calificarea ca
civil a raportului comercial semnat
între cele douã societãþi). Adresa în
cauzã avea caracter obligatoriu, or-
g a n e l e r e g i o n a l e a l e A N V
aplicând-o în sensul permiterii sco-
aterii din þarã a celor 871,2 tone tu-
tun fãrã plata accizei ºi a TVA.

Anterior emiterii acestei adrese,
ANV îºi exprimase un punct de ve-
dere contrar”.

În vederea recuperãrii prejudiciu-
lui a fost pus sechestru asigurãtor
asupra tuturor bunurilor mobile ºi
imobile ale inculpaþilor Duþã Vasile,
Celestini Antonello ºi a persoanei
juridice “Galaxy Tobacco”. Dosarul
se aflã la Tribunalul Bucureºti, pen-
tru judecare. n

C
omerþul ilicit cu þigarete ºi-a pus amprenta
ºi asupra anului 2010, acesta fiind unul difi-
cil, din punctul de vedere al industriei tutu-
nului, dupã cum ne-a declarat Andrei Vasi-
lescu, Director Corporate Affairs pe Rom-

ânia ºi Bugaria al companiei “Philip Morris Internatio-
nal” (PMI). Domnia sa estimeazã cã, anul trecut, contra-
banda cu þigarete a atins nivelul mediu record de aproxi-
mativ 30% din piaþã: “Altfel spus, mai mult de una din
patru þigarete consumate în România, în 2010, nu a con-
tribuit la bugetul de stat. La nivelul întregului an 2010,
asta se traduce prin circa 900 milioane de euro - pierderi
la bugetul de stat sub formã de accizã ºi TVA”.

Reprezentantul PMI apreciazã mãsurile adoptate de
stat pentru combaterea contrabandei: “Sfârºitul anului
2010 ºi, respectiv, începutul acestui an ne-au arãtat cã

atunci când existã voinþã politi-
cã ºi o bunã cooperare institu-
þionalã, pot fi obþinute rezultate
remarcabile”.

Dacã la începutul anului
2010 nivelul comerþului ilicit se
situa la peste 36% din total con-
sum, eforturile autoritãþilor au
dus la micºorarea acestei pon-
deri, la sfârºit de an, la circa
22%, ne-a spus domnul Vasile-
scu, adãugând: “Ne bucurãm

cã autoritãþile statului au înþeles consecinþele negative
majore ale acestui fenomen, reflectate nu numai în pier-
derile bugetare, dar ºi în creºterea infracþionalitãþii, a cri-
mei organizate ºi în pierderea locurilor de muncã pentru
cei angrenaþi în activitãþi de comerþ ºi distribuþie a pro-
duselor legale”.

Domnia sa considerã, însã, cã ºi proporþia de 22%
pentru comerþul ilicit “este uriaºã, reprezentând mai
mult decât dublul mediei ponderii comerþului ilicit la
nivelul UE”.

Fiecare punct procentual de contrabandã “costã” sta-
tul român 30 de milioane de euro anual, prin absenþa
încasãrii TVA ºi accizelor aferente, ne-a precizat
Andrei Vasilescu: “În ceea ce priveºte creºterea accize-
lor la tutun, este de apreciat faptul cã existã din nou o
viziune pe termen lung, materializatã într-un calendar
de accizare, valabil pânã în anul 2018. Când incidenþa
taxelor la tutun reprezintã 80% din preþul produsului pe
raft, predictibilitatea în materie de fiscalitate este esen-
þialã”. n

Mai mult de
una din patru
þigarete
consumate
nu a
contribuit la
buget.

Un sfert din þigãrile
de contrabandã provin
din Ucraina

Cele mai active frontiere din pun-
ctul de vedere al încercãrilor de in-
troducere a þigãrilor în România,
sunt, potrivit reprezentanþilor IGPF,
frontierele de Est, Nord ºi Sud-Vest
ale þãrii.

La frontiera de Est sunt predo-
minante þigãrile de origine din
Republica Moldova (þigãri de
calitate inferioarã - “Plai”,
“Doina”, “Plugarul”, MT), in-
troducerea acestora în þarã
fiind realizatã prin punctele
de frontierã, fie în cantitãþi
mari, în mijloace de tran-
sport special amenajate, fie
în cantitãþi mici - încadrate
plafonului vamal - de cãtre
persoane fizice.

Pe la frontiera de Nord
intrã, în special, þigãri din
Ucraina, traficanþii - “or-
ganizaþi în adevãrate
grupuri infracþiona-
le, cu segmente în
s t r ã inã ta t e , l a
frontierã ºi în
interiorul þã-
r i i” , dupã

cum ne-au spus sursele citate - înce-
arcând trecerea pachetelor de þigãri
(baxuri) peste frontiera verde,
noaptea.

În judeþele din Sud-Vestul þãrii
sunt descoperite, în general, þigãri
de calitate medie ºi superioarã, achi-
ziþionate din magazinele duty-free
ºi transportate peste frontierã, în
cantitãþi mici, de persoane fizice.

Cea mai activã zonã este cea
de la frontiera cu Ucraina, aici

fiind reþinutã 25% din canti-
tatea totalã de þigãri de con-
trabandã, urmatã de fron-
tiera cu Republica Moldo-
va.

Persoanele implicate în
contrabanda cu þigãri provin,
preponderent, din România,
Republica Moldova ºi
Ucraina. Cele mai traficate
mãrci de þigãri au fost,
anul trecut , L&M,
“Plugarul”, “Doina”,
“Jin Ling”, “Ron-

son”, “Marble”,
“Monte Carlo”,

“Marlboro”. n

PMI este cea mai mare com-
panie internaþionalã din indu-
stria tutunului, cu produse
vândute în peste 160 de þãri,
potrivit directorului pe Româ-
nia al societãþii. În 2009, PMI
avea o cotã de piaþã estimatã
la 15,6% din piaþa internaþio-
nalã de þigãri, excluzând Sta-
tele Unite ale Americii.
În noiembrie 1997, “Philip
Morris International”, a decis
sã investeascã într-o capaci-
tate nouã de producþie în
România. Locaþia aleasã a
fost Otopeni, unde a fost
construitã în scurt timp o fa-
bricã de ultimã generaþie,
echipatã pentru fabricarea
mãrcilor internaþionale ale
“Philip Morris” la cele mai ri-
dicate standarde de calitate.
Fabrica are o suprafaþã con-
struitã de 3,3 hectare ºi re-
prezintã o investiþie de peste
120 milioane de dolari.
Mai mult de douã treimi din
volumul de producþie merge
pe pieþele externe. Valoarea
exporturilor aferente anului
2010 se ridicã la peste 400
milioane de lei, în creºtere,
comparativ cu anul 2009,
majoritatea exporturilor fiind
destinate þãrilor din Uniunea
Europeanã, în special Italia ºi
Cehia. La noi, compania are
peste 900 de angajaþi.
În prezent, portofoliul de pro-
duse al companiei “Philip
Morris” România constã în
aproximativ 40 de branduri ºi
extensii de branduri de suc-
ces, precum “Marlboro”,
L&M, “Parliament”, “Virginia
Slims”, “Philip Morris”,
“Chesterfield” ºi “Assos”.
La nivel mondial, PMI fabricã
ºi comercializeazã “Marlbo-
ro”, care, potrivit datelor
companiei, “este brandul de
þigarete numãrul unu în lume,
începând din 1972". În
2009, volumul de vânzãri de
acest tip a fost, în afara SUA,
de 302 miliarde de þigarete.
În 2008, PMI a implementat o
nouã arhitecturã de brand, cu
trei identitãþi bine definite
pentru ”Marlboro" - “Red”,
“Gold” ºi “Fresh”, conti-
nuând sã investeascã în ino-
varea portofoliului sãu de
branduri. O altã marcã de þi-
garete produsã de PMI este
L&M - a patra ca popularita-
te, la nivel mondial.
Volumul combinat al primelor
trei branduri de þigarete pro-
duse de corporaþie pe seg-
mentul “low price” - “Bond
Street”, “Red & White” ºi
“Next” - a fost de 16,8 miliar-
de de unitãþi, în 2009.
PMI deþine un numãr de bran-
duri locale, care include “Dia-
na”, în Italia, “A Mild”, în Ido-
nezia ºi “Delicados” în Mexic.

SUPLIMENT REALIZAT DE

EMILIA OLESCU, CÃTÃLIN DEACU, DAN NICOLAIE
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ADRIAN POPA, BAT:

Contrabandiºtii - singurii
câºtigãtori pe piaþa þigaretelor

P
iaþa þigaretelor a fost,
anul trecut, puternic
afectatã de o serie de fac-
tori, printre care se nu-
mãrã deprecierea leului

cu peste 14%, în comparaþie cu
2009, în condiþiile în care acciza este
denominatã în euro, ne-a spus
Adrian Popa, Head of Corporate &
Regulatory Affairs pe Europa de
sud-est al „British American
Tobacco” (BAT). Creºterea accizei
medie cu 31% faþã de anul precedent
ºi majorarea TVA cu cinci puncte
procentuale reprezintã alte douã ob-
stacole care au înfrânat activitatea
producãtorilor de þigarete de pe piaþa
noastrã. De aseemenea, scãderea
pieþei legale cu 26,6% comparativ cu

2009, ajungând la 22,7 miliarde þiga-
rete ºi nivelul contrabandei, care a
înregistrat, în 2010, o medie de 27%
din consumul total, însumând peste
8,7 miliarde þigarete, au influenþat
negativ producþia ºi comercializarea
de þigarete.

În aceste condiþii, potrivit lui
Adrian Popa, “atât industria legalã
cât ºi bugetul de stat, care ar fi putut
încasa suplimentar, anul trecut, un
miliard de euro (acciza + TVA) au
pierdut, singurii câºtigãtori fiind
contrabandiºtii”.

Principalul obstacol îl reprezintã
contrabanda cu þigarete venite din
þãrile vecine, non EU, în care nive-
lul de accize este mult mai mic decât
în România, ne-a declarat domnul
Popa, adãugând: „Reprezintã o con-

curenþã neloialã ºi ilegalã, scãpatã
de sub controlul statului, care pro-
duce pagube extreme la bugetul de
stat, în jur de un miliard de euro
anual”.

Adrian Popa considerã cã impli-

carea autoritãþilor în vederea comba-
terii acestui fenomen a condus la
efecte semnificative: „Deºi cu o oa-
recare întârziere, acþiunea a avut un
impact simþitor, pe fondul unor
schimbãri legislative importante ºi al

unor mãsuri opera-
þionale ferme.
Astfel, în luna no-
iembrie 2010, ni-
velul contrabandei
cu þigarete a scãzut
cu aproape la
22,8% din total
consum, conform
studiului de piaþã
efectuat de compa-
nia «Novel Rese-
arch». Chiar dacã
media nivelului de
contrabandã rãm-
âne ridicatã, am re-
simþit o revigorare
a volumelor vân-
dute.

A fost o bãtãlie
câºtigatã, dar rãz-
boiul este departe
de a fi fost tran-
ºat”.

Potrivit domniei
sale, soluþia este
simplã ºi la îndem-
ânã: „Ordinul co-
mun al miniºtrilor
de finanþe ºi admi-
nistraþiei din 22 fe-
bruarie 2010, pri-
vind constituirea
Grupului de lucru
pentru elaborarea
Planului strategic

naþional de combatere a traficului ili-
cit cu þigarete în perioada
2010-2012, a fost pus în practicã, la
sfârºitul lunii mai fiind finalizatã
strategia. Din pãcate, aceasta nu a

mai fost aprobatã de cei doi
miniºtrii. Chiar dacã jumãtate
din mãsurile propuse în aceasta au
fost implementate prin OUG
54/2010, este absolut necesarã apro-
barea ei formalã ºi publicarea în Mo-
nitorul Oficial”.

BAT finanþeazã cu

134 milioane euro un

program european de

combatere a contrabandei

BAT a încheiat, anul trecut, un
acord de cooperare cu Comisia Eu-
ropeanã ºi cu statele membre ale
Uniunii Europene pentru combate-
rea comerþului ilicit cu tutun. În
baza acestuia, BAT va coopera cu
Comisia Europeanã ºi cu autoritãþi-
le de aplicare a legii din statele
membre ale Uniunii Europene.
Acordul urmãreºte colaborarea
într-o serie de domenii ºi prevede fi-
nanþarea de cãtre „British American
Tobacco” cu 200 milioane de dolari
(134 milioane de euro), pentru a
sprijini aceastã iniþiativã în urmãto-
rii 20 de ani. „BAT îºi doreºte sã
sprijine guvernele statelor membre
UE în lupta împotriva contrabandei
la nivel internaþional, deoarece atât
interesele legitime ale industriei,
cât ºi cele ale guvernelor sunt, în
prezent, serios afectate de comerþul
ilicit”, ne-a precizat Adrian Popa,
menþionând cã pierderile totale su-
ferite de UE ºi statele membre, ca
urmare a comerþului ilicit cu þigare-
te, se ridicã la ordinul miliardelor de
euro în fiecare an. n

Atât industria legalã a þigaretelor, cât ºi bugetul de stat au pierdut în
favoarea contrabandiºtilor”, a declarat Adrian Popa.

„British American Tobacco” este al doilea cel mai

mare producãtor de tutun listat la bursã, având

brand-uri vândute în peste 180 de pieþe ºi peste

60.000 de angajaþi.

Cele mai importante branduri globale includ “Dun-

hill”, “Kent”, “Pall Mall” ºi “Lucky Strike”.

Primele operaþiuni ale companiei au avut loc în

urmã cu 14 ani. BAT România Trading comerciali-

zeazã mãrci precum „Dunhill”, „Vogue”, „Kent”,

”Lucky Strike”, „Pall Mall” ºi „Viceroy”.

Legislaþia foarte stufoasã,
interpretabilã ºi des mo-
dificatã, reprezintã unul

dintre obstacolele pe care produ-
cãtorii ºi distribuitorii de tutun le
întâlnesc în activitatea lor, susþi-
ne Szabo Gyongyike, adminis-
tratorul companiei “Taban Tra-
fic”, adãugând: “Nivelul ridicat
al accizei este, pentru noi, obsta-
colul cel mai mare în vânzãri.
Din cauza accizei, preþul þigare-
telor este mult prea mare rapor-
tat la veniturile românilor.

Contrabanda este în continua-
re foarte extinsã ºi, din cauza
faptului cã societatea noastrã
este situatã în apropierea grani-
þei, suntem afectaþi de acest feno-
men în mod mai accentuat.
Având în vedere obiectul de acti-
vitate al societãþii, suntem din
start vãzuþi ºi etichetaþi ca posibi-
li evazioniºti fiscali, ceea ce este
de-a dreptul insultãtor, þinând
cont de eforturile noastre depuse
pentru a ne încadra tuturor pre-

vederilor legislative aflate în vi-
goare”.

Pentru combaterea obstacole-
lor apãrute ar trebui implemen-

tatã o legislaþie clarã, sigurã, re-
alã, transparentã ºi unicã pentru
toþi actorii din piaþa tutunului,
este de pãrere domnia sa: “În
ceea ce priveºte contrabanda ºi
evaziunea fiscalã, acestea pot fi
restrânse doar prin acþiuni seve-
re de supraveghere ºi control din
partea instituþiilor statului. În
prezent, peste 80% din preþul
unui pachet de þigarete reprezin-
tã taxe datorate bugetului de
stat, prin urmare abordarea poli-
ticilor fiscale ar trebui fãcutã cu
mai mare înþelepciune. Din cau-

za acestor taxe ºi a altor impozi-
te ridicate suntem puºi în situa-
þia de a face restricþii financiare
în detrimentul politicilor de
marketing”.

Reprezentantul “Taban Trafic”
ne-a precizat cã, pentru a se men-
þine pe piaþã în perioada de crizã,
compania a practicat adaosuri
scãzute la vânzare. Totodatã,
“pentru a depãºi criza economicã,
am revizuit puþin cheltuielile, re-
ducând unde s-a putut, însã ac-
centul l-am pus pe comercializa-
re, pornind noi strategii de marke-
ting în vederea extinderii seg-
mentului de piaþã pe care acti-
vãm”.

Administratorul firmei ne-a
subliniat cã doreºte sã-ºi conso-
lideze poziþia pe piaþã: “Din pã-
cate, societatea noastrã acoperã
o cotã redusã a pieþei de tutun
faþã de marii producãtori ºi dis-
tribuitori aflaþi pe piaþa române-
ascã (”British American Tobac-
co", “Philip Morris”, “Japan To-

bacco Internaþional” etc.) Un
element important care influen-
þeazã foarte mult locul nostru pe
piaþa de desfacere ºi volumul
vânzãrilor este calitatea ºi preþul
produselor pe care le comercia-
lizãm. Þigaretele importate ºi
comercializate de «Taban Tra-
fic» sunt de categorie medie,
atât în ceea ce priveºte preþul,
cât ºi din punctul de vedere al
calitãþii, dar, în curând, ne vom

extinde gama de produse, astfel
încât sã atingem toate categorii-
le de consumatori, de la cei mai
exigenþi la cei cu venituri mini-
me".

Szabo Gyongyike considerã

cã, din cauza cotei de piaþã reduse
a societãþii, “concurenþa înseam-
nã luptã continuã, de multe ori ne-
putând þine pasul cu producãtorii
ºi comercianþii multinaþionali,
care, de fapt, dicteazã condiþiile
de piaþã”. De aceea, “Taban Tra-
fic” vizeazã identificarea unor so-
luþii de reducere a costurilor ºi lãr-
girea pieþei de desfacere a produ-
selor proprii.

“Taban Trafic” face parte din
grupul de firme “Con-
tinental Tobacco Cor-
poration” (CTC), care
mai este prezent în
Ungaria, unde are ºi
sediul principal, Au-
stria, Germania, Bene-
lux, Italia, Portugalia,
Slovacia, Spania ºi,
prin intermediul filia-

lelor din aceste þãri, pe celelalte
continente. CTC este un grup de
companii care produc ºi vând, în
principal, þigãri fine, þigãri cu fil-
tru ºi tutun fin pentru þigãri. n

Suntem suspectaþi
pentru cã avem
sediul lângã graniþã.

Szabo Gyongyike: “Sã ne menþinem pe
piaþã în perioada de crizã, am practicat
adaosuri scãzute la vânzare.”.

SZABO GYONGYIKE, TABAN TRAFIC:

Afectatã mai mult de contrabandã

Ar trebui implementatã o
legislaþie clarã, sigurã,
realã, transparentã ºi unicã
pentru piaþa tutunului.

Principalul obstacol îl
reprezintã
contrabanda cu
þigarete venite din
þãrile vecine, non EU,
în care nivelul de
accize este mult mai
mic decât în
România.

Supuºii regelui
Angliei, de la 1600,
fãceau contrabandã
cu tutun

Prima campanie de stat împotriva
fumatului dateazã de la începutul seco-
lului al XVII-lea, ne-au povestit repre-
zentanþii “Philip Morris”. Tutunul a
atras întotdeauna critici puternice. De
exemplu, se poate considera cã regele
JamesIalAnglieia fostcelcarea iniþiat
prima campanie de stat împotriva fu-
matului, în 1603, prin faimosul sãu tra-
tat “O ripostã împotriva tutunului”.

La scurt timp dupã aceasta, James
I a mãrit taxa de import pe tutun cu
exact douã mii de procente. Supuºii
sãi evitau plata taxelor, prin contra-
bandã ºi prin cultivarea tutunului în
gospodãria proprie. Astfel cã James
ºi-a schimbat din nou tactica în
1615, transformând importul de tu-
tun în monopol regal: cel mai puter-
nic oponent al fumatului a devenit
unul din principalii beneficiari.

ªi totuºi, în ciuda atâtor contro-
verse, consumul de tutun s-a
rãspândit peste tot în lume, în decurs
de câteva secole.

OriginardinAmerica,undebãºtinaºii
foloseau tutunul în scopuri ceremoniale
ºimedicinale, importul sãu înEuropa, în
urmaexpediþiilor luiColumb,amarcato
nouã etapã în istoria acestuia. Începând
cu secolul al XV-lea, consumul sãu a
crescut constant.

În secolul al XVIII-lea, tutunul era
deja comercializat pe plan interna-
þional ºi devenise parte din majorita-
tea culturilor. Odatã cu secolul al
XIX-lea, þigãrile încep sã înlocuiascã
consumul de tutun sub forma fuma-
tului cu pipã, mestecat ºi prizat.

Dar numai odatã cu inventarea
unei maºini eficiente de fabricat þi-
gãri, în 1880, care producea 200 de
þigãri pe minut, a apãrut industria
modernã a tutunului. Producþia în
masã a determinat reducerea preþului
þigãrilor ºi, astfel, a fãcut posibil
consumul pe scarã largã. n

DIN ISTORIA

CONTRABANDEI

Nivelul accizei -
76,6 euro/1.000
þigarete

Nivelul accizei totale în vigoare
pentru acest an este de 76,6 euro/
1.000 þigarete, potrivit reprezentan-
þilor Ministerului Finanþelor Publice
(MFP), care precizeazã cã nivelul
accizei totale la þigarete pentru pe-
rioada 2011-2018 a fost stabilit prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 117/2010 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 571/ 2003 pri-
vind Codul fiscal ºi reglementarea
unor mãsuri financiar-fiscale.

În baza prevederilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 29/2009
pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, ni-
velul accizei totale la þigarete, vala-
bil în perioada 1 ianuarie 2010-31
decembrie 2010, a fost de 74 de
euro/1.000 de þigarete, ne-au spus
sursele citate.

Pentru exprimarea în lei a accize-
lor, cursul de schimb în vigoare
pentru 2011 este de 4,2655 lei/euro,
cursul de schimb utilizat pentru anul
2010 fiind de 4,2688 lei/euro, potri-
vit MFP. n
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GILDA LAZÃR, JTI ROMÂNIA:

Circa 80% din preþul unui pachet
de þigarete - accize ºi TVA

Reporter: Cum caracterizaþi pia-
ta autohtonã a tutunului?

Gilda Lazãr: Piaþa localã este
extrem de competitivã. Poate fi ca-
racterizatã ca un “microcosmos al
tutunului”. A câºtiga în România
este ca ºi cum ai juca pe o scenã in-
ternaþionalã. Astfel, orice victorie
devine foarte importantã. În Româ-
nia sunt prezente toate marile bran-
duri de þigarete, care se bat pentru
un segment de consumatori din ce în
ce mai pretenþioºi, cel al pieþei glo-
bale.

Reporter: Ce obstacole întâlniþi
în activitatea dumneavoastrã?

Gilda Lazãr: Încã din vremea
monopolurilor, industria tutunului a
fost o sursã sigurã de bani pentru
stat. Drept urmare, cei care lucreazã
în acest domeniu sunt un fel de per-
ceptori, a cãror primã responsabili-
tate este sã colecteze taxele de la
consumatori ºi sã le vireze la buget.
Aproximativ 80% din preþul unui
pachet de þigarete premium înseam-
nã accize ºi TVA. Restul de 20%
acoperã materia primã, ambalajele,
costurile de producþie, transport,
marjã de distribuþie, salariile anga-
jaþilor ºi eventualul profit.

În 2009, spre exemplu, au fost
înregistrate douã creºteri neplanifi-
cate de accizã, în aprilie ºi septem-
brie, faþã de una singurã în iulie,
cum era stabilit iniþial. Acestora li
s-a adãugat mãrirea de accizã din ia-
nuarie 2010. Astfel, în doar nouã
luni, de la 50 de euro, acciza totalã a
ajuns la 74 de euro. Calendarul
creºterilor de accizã a fost stabilit
împreunã cu Uniunea Europeanã,
dar în România termenul de creºtere
a accizelor a fost devansat. Din cau-
za mãririi accizelor, am fost nevoiþi
sã ridicãm preþurile. Trei creºteri de
taxe ºi ajustarea cursului de schimb
euro/leu au dus la majorãri de preþuri
de peste 50% (cele mai mari dintre

toate produsele) într-un singur an,
cu mult peste puterea de cumpãrare,
consecinþa fiind scãderea acceleratã
a volumelor de vânzari legale.

Principala consecinþã a creºterii
preþurilor a fost contrabanda. Con-
sumatorii nu au renunþat la fumat, ci
au ales varianta sã cumpere produse
mai ieftine, de contrabandã. La
începutul anului trecut, piaþa neagrã
depãºise nivelul record de 36%.

Reporter: Ce probleme legislati-
ve sesizaþi pe piaþa de profil?

Gilda Lazãr: Ne confruntãm cu
iniþiative care ar putea stimula con-
trabanda, iar una dintre acestea pri-
veºte magazinele “duty-free”. Pro-
iectul legislativ propune revenirea la
situaþia anterioarã ºi aparþine dom-
nului deputat Wiliam Brînzã, care a
depus o serie de amendamente la
comisia buget finanþe a Camerei.
Ele contravin oricãror intenþii ale
Guvernului de a combate contra-
banda ºi evaziunea, de a însãnãtoºi
bugetul ºi de a corija comportamen-
tul agenþilor economici sau de a ne
respecta statutul de þarã membrã a
Uniunii Europene. În esenþã, dacã
vor “trece” aceste amendamente, se
va reveni la situaþia când contraban-
da din “duty-free” reprezenta 30%
din total. Dacã amendamentele vor
fi aprobate, va creºte limita pentru
uz personal de la 40 la 800 de þigare-
t e , þ i g a r e t e l e v o r a j u n g e î n
“duty-free” fãrã platã anticipatã a

TVA ºi a accizelor,
vor fi eliminate
aparatele electro-
nice de marcat, se
va modifica modul
de tipãrire a tim-
brelor, dispãrând
astfel, controlul
autoritãþilor fisca-
le asupra numero-
tãrii pachetelor
marcate, va fi lãr-
gitã limita de la
care pot fi comer-
cializate þigarete,
f i ind acceptatã
“depãºirea acci-
dentalã a limitelor
destinate uzului
personal”, maga-
zinele “duty-free”
diplomatice vor
putea fi înfiinþate
oriunde etc.

Ca sã respecþi
legea în România,
trebuie sã stai cu
ochii pe Monitorul
Of i c i a l z i l n i c .
Impredictibilitatea
este mai rea decât
o lege proastã. De
fiecare datã când
apar probleme în
zona încasãrilor la
buget, apar ºi idei
care mai de care
mai “inovatoare”
de a scoate niºte
bani tot de la con-
tribuabilii buni
platnici.

Reporter: Ce
rezolvare vedeþi
pentru combaterea
acestor obstacole?

Gilda Lazãr: În primul rând, este
necesarã o politicã fiscalã coerentã,
corelatã cu puterea de cumpãrare a

populaþiei. Sperãm ca
transpunerea noii direc-
tive privind taxarea la
tutun ºi calendarul de
creºtere anualã a accizei
în tranºe egale, la 1 iulie,
pânã în 2018, sã confere
predictibilitatea ºi stabi-

litatea necesare în acest domeniu fi-
scal.

De asemenea, este în continuare
nevoie de îmbunãtãþirea cadrului le-
gislativ privind contrabanda. Am
înaintat deja propuneri pentru un ca-
dru legal unitar ºi simplificat ºi pen-
tru folosirea aceluiaºi criteriu de
mãsurare, criteriul cantitativ, atât
pentru contrabanda în punctele de
trecere a frontierei, cât ºi pentru
evaziunea fiscalã. Aceasta pentru cã

nu existã o metodologie unitarã de
calcul pentru valoarea în vamã a bu-
nurilor confiscate, însãºi noþiunea
de valoare în vamã fiind improprie
în cazul contrabandei. E nevoie, de
asemenea, de clarificarea situaþiei
existente la frontiera internã cu
Ungaria ºi Bulgaria, unde nu mai
sunt puncte de control vamal, iar in-
fracþiunea de contrabandã este defi-
nitã în raport cu acestea. Nu în ulti-
mul rând, este necesar ca mijlocul
de transport folosit pentru contra-
bandã sã poatã fi confiscat, chiar

dacã nu a fost modificat din punct
de vedere tehnic pentru stocarea
produselor aduse în þarã ilegal.

Reporter: La cât se ridicã valoa-
rea vânzãrilor de þigarete pe piaþa
noastrã?

Gilda Lazãr: Menþionez cã nu
avem date exacte, dar estimãm cã, în
2010, piaþa totalã a însumat circa 32
miliarde þigarete, din care contra-
banda reprezintã aproape 9 miliar-
de. Aºa cum spuneam, piaþa legalã e
în declin accelerat faþã de 2009,
când era estimatã la 30,4 miliarde
þigarete. Prin urmare, în 2010, la un
volum legal de circa 23 miliarde þi-
garete, valoarea vânzãrilor s-ar esti-
ma la aproape 2,5 miliarde euro, din
care taxele plãtite la buget s-ar ridi-
ca la aproximativ 2 miliarde de
euro.

Reporter: Ce cotã de piaþã deþine
JTI pe piaþa autohtonã?

Gilda Lazãr: Aproximativ 25%
Reporter: Ce

strategie aþi abordat
pentru depãºirea
crizei?

Gilda Lazãr:

2010 a fost un an di-
ficil, în care s-au re-
s i m þ i t e f e c t e l e
creºterii aberante a
taxelor din 2009. În
plus, a crescut TVA

ºi, indirect, acciza (care, la tutun, se
plãteºte ºi pe TVA). Am fost nevoiþi
sã restructurãm afacerea ºi sã ope-
rãm reduceri de personal. Au fost
presiuni mari asupra profitabilitãþii,
iar lupta împotriva contrabandei a
devenit prioritatea noastrã numãrul
unu. Deºi ne-am pãstrat cota de pia-
þã, volumul de vânzãri aferent ace-
steia a scãzut semnificativ. Am fãcut
investiþii în capacitãþile de producþie
ºi în modernizarea fabricii, care
este, acum, un centru de excelenþã

printre fabricile JTI.
Ne-am adaptat condiþiilor pieþei

ºi am rãmas consecvenþi în ceea ce
priveºte calitatea produselor noas-
tre. Aceasta în condiþiile în care pia-
þa legalã a scãzut anul trecut cu pes-
te 25%, iar vânzãrile s-au diminuat
din cauza majorãrilor excesive ale
accizelor, care au avut drept conse-
cinþã orientarea consumatorilor cã-
tre produse de contrabandã. Taxele
plãtite de JTI în 2010 se ridicã la
aproape 470 milioane euro. Aºadar,
am acordat mai multã atenþie expor-
turilor.

Reporter: Cât
din cantitatea de þi-
garete pe care JTI o
produce la noi ajun-
ge la export?

Gilda Lazãr:

La finele anului
trecut, circa 35%
din producþia fa-
bricii din Bucureºti
era destinatã ex-
portului, faþã de
circa 20% în anul
2009 ºi aproxima-
tiv 5% în anii ante-
riori. În 1993, am
început afacerile în
R o m â n i a , i m-
portând “Camel” din Germania.
Începând din anul 2009, Fabrica
JTI de pe Platforma Pipera exportã
“Camel” în Germania. De fapt, to-
ate þigaretele “Camel” fãrã filtru
comercializate în statele membre
ale Uniunii Europene sunt produse
la Bucureºti. Exportãm, de aseme-
nea, multe alte brand-uri, din
America de Sud pânã în Asia ºi
Australia. La sfârºitul anului tre-
cut, exporturile atinseserã 41% din
cifra de afaceri a JTI România.

Reporter: Ce investiþii aveþi în
plan pentru acest an?

Gilda Lazãr: Investiþiile din

2010 vor fi fãcute în funcþie de con-
diþiile pieþei, politica fiscalã a auto-
ritãþilor ºi eforturile de combatere a
contrabandei cu þigarete. Sunt facto-
ri pe care trebuie sã-i luãm în calcul
în planificarea oricãror obiective de
business.

Reporter: Câþi angajaþi are com-
pania?

Gilda Lazãr: Circa 850.
Reporter: Câte mãrci de þigarete

produceþi în prezent?
Gilda Lazãr: JTI România deþi-

ne un portofoliu dinamic ºi variat.
“Sobranie” în categoria Prestige,
“Camel”, “Glamour”, “Salem” ºi
“Benson & Hedges” pe segmentul
Premium, “Winston” în categoria
Mid, “Winchester”, “More”, “Mon-
te Carlo”, “Ronson”, pe segmentele
Base ºi Value.

Reporter: Ce produse noi aþi lan-
sat pe piaþã?

Gilda Lazãr: Portofoliul nostru
continuã sã se adapteze celor mai
exigente gusturi ale consumatorilor.
Astfel, în 2010, a fost lansat “Win-
ston XS”, þigaretã super slims în for-
mat King Size, în douã variante:

“Winston XS Blue” ºi “Winston XS
Silver”. De asemenea, în octombrie
2010 a fost lansat “Sobranie”, tot în
format King Size, în trei variante -
Black, Blue ºi Gold.

Reporter: În ce alte þãri mai este
prezentã compania?

Gilda Lazãr: Japan Tobacco
International are peste 25.000 de an-
gajaþi ºi 26 de fabrici în 120 de þãri
din Europa, America de Nord, Asia
ºi Africa. Existã o unitate centralã
care achiziþioneazã materiile prime
ºi materialele pentru toate fabricile
JTI, la nivel global.

Reporter: Mulþumesc! n

Pentru fabricarea unei þigarete premium, pot fi utilizate chiar ºi 40 de surse

F
abricarea unei þigarete
fine, spune Gilda Lazãr,
director corporate affairs
JTI România, seamãnã

mult cu arta producerii unui vin de
cea mai bunã calitate.

Pentru savoarea unei þigarete pre-
mium, pot fi folosite tutunuri prove-
nite din pânã la 40 de surse diferite.
Iniþial, frunzele de tutun uscat presa-
te în calupuri intrã într-un tãietor,
unde sunt feliate. Dupã ce a fost fe-

liat, tutunul este introdus într-un re-
cipient unde primeºte umiditatea ne-
cesarã ºi i se aplicã sosurile pentru
gust.

Urmãtoarea destinaþie o repre-
zintã silozurile, în care tutunul stã
un timp pentru uniformizarea aro-
mei.

Tutunul umidifi-
cat este, ulte-
rior, tocat.

Maeº

trii amestecurilor de tutun din com-
paniile producãtoare de þigarete
reuºesc sã îmbine cu precizie arta
de creare a þigaretelor din
amestecuri com-
p l e x e , c u

respecta-
rea cerinþelor

legii în ceea ce priveºte canti-
tatea de gudron, nicotinã ºi dioxid

de carbon, ne-a precizat doamna

Lazãr.
Potrivit lui Adrian Popa, Head of

Corporate & Regulatory Affairs pe
Europa de sud-est al „British Ame-
rican Tobacco”, tehnologia de fabri-
care a þigaretelor este un proces
complex.

Domnia sa ne-a speci-
ficat cã, simplificat, acest pro-
ces prezintã douã faze: primarã
- în care se proceseazã frunza de
tutun pânã în faza de blend spe-
cific fiecãrei mãrci în parte ºi
secundarã - în care se realizeazã
ºi se ambaleazã efectiv þigarete-
le. n

Gilda Lazãr: “Principala

consecinþã a creºterii preþurilor

a fost contrabanda. ”.

Gilda Lazãr: “Ca sã respecþi legea

în România, trebuie sã stai cu

ochii pe Monitorul Oficial zilnic.

Impredictibilitatea este mai rea

decât o lege proastã”.

Gilda Lazãr: “În urmã cu 100 de ani, viaþa era
ceva mai simplã. Þigaretele conþineau, în ge-
neral, o singurã varietate de tutun. Totul a
început sã se schimbe în 1913. Atunci, «Ca-
mel» a apãrut pe piaþã cu un amestec spe-
cial, rezultat din trei soiuri de tutun. Era pri-
mul pas spre ceea ce este acum recunoscut
ca „American Blend”.
Þigaretele “Camel” fãrã filtru - simbol al ar-
matei americane, nelipsite din raniþa soldatu-
lui ºi din buzunarul tunicii ofiþerului - sunt
produse, acum, doar în fabrica JTI de pe
Platforma Pipera. Acest lucru se întâmplã
întrucât fabrica JTI din România, ale cãrei
baze au fost puse în 1994, este printre cele
mai apreciate fabrici JTI din întreaga lume.
Putem exporta ceea ce producem la Bucu-
reºti în toate þãrile lumii".

În 1898 a fost înfiinþat Biroul
Japonez de Monopol, pentru
comercializarea tutunului lo-
cal, devenit, în 1985, compa-
nia “Japan Tobacco” Inc. JTI
s-a format în 1999, când “Ja-
pan Tobacco” Inc. a achizi-
þionat, pentru suma de opt
miliarde dolari americani, di-
vizia internaþionalã a compa-
niei multinaþionale americane
R.J Reynolds. În 2007, “Gal-
laher” a fost preluatã de “Ja-
pan Tobacco”, pentru 9,4 mi-
liarde lire sterline. La momen-
tul respectiv, aceasta a re-
prezentat cea mai mare achi-
ziþie strãinã efectuatã de o
companie japonezã, potrivit
Gildei Lazãr, Director Corpo-
rate Affairs JTI România.
Având sediul central la Gene-
va (Elveþia), Japan Tobacco
International (JTI) este mem-
brã a Grupului Japan Toba-
cco (JT), producãtor mondial
de produse din tutun, ºi co-
mercializeazã “Winston”,
“Mild Seven” ºi “Camel”.
Alte mãrci internaþionale in-
clud “Benson & Hedges”,
“Silk Cut”, “Sobranie of Lon-
don”, “Glamour” ºi LD.

La începutul anului trecut, piaþa neagrã depãºise nivelul record de
36%”, a declarat Gilda Lazãr.

ÎN UE

300 milioane
dolari pentru
combaterea
contrabandei
cu tutun

Imperial Tobacco Limited (ITL) va
efectua plãþi totale de 300 de milioane
de dolari (207 de milioane euro), în
decursul urmãtorilor 20 de ani, cãtre
Comisia Europeanã ºi statele membre
UE, pentru combaterea comerþului ili-
cit de produse din tutun.

În conformitate cu acest acord cu
forþã juridicã obligatorie, ITL va co-
labora cu Comisia Europeanã, cu
Oficiul European de Luptã Antifra-
udã (OLAF) ºi cu autoritãþile state-
lor membre responsabile cu aplica-
rea legii în lupta împotriva þigãrilor
contrafãcute ºi de contrabandã.

Iniþiativã ar trebui sã îmbunãtãþeas-
cã în mod semnificativ eforturile UE
de combatere a comerþului ilicit cu
tutun care priveazã UE ºi statele
membre pânã la 10 miliarde de euro
anual, potrivit estimãrilor.

José Manuel Barroso, preºedinte-
le Comisiei Europene, a declarat:
„Salut acest acord important care va
contribui la protejarea intereselor fi-
nanciare ale UE ºi ne va consolida
forþele în lupta împotriva þigãrilor
contrafãcute ºi de contrabandã.”

Comisarul pentru impozitare ºi
uniune vamalã, audit ºi antifraudã,
Algirdas Šemeta, a declarat: „Sun-
tem cu toþii - guverne, consumatori
ºi întreprinderi legitime - victimele
produselor contrafãcute ºi de con-
trabandã. Acordul semnat cu Impe-
rial Tobacco va trimite un puternic
semnal disuasiv infractorilor care
fac trafic cu þigãri ºi ne va mãri în
mod semnificativ ºansele de eradi-
care a acestei activitãþi ilicite”.

Potrivit UE, contrafacerea ºi alte
forme de contrabandã creeazã un lanþ
de aprovizionare paralel ilegal care
submineazã lanþurile de distribuþie
legale ºi reprezintã o concurenþã ne-
loialã pentru produsele autentice di-
stribuite pe cãi legale. (A.A.)

IoanDascãlu:
Autoritãþile
vorcontinua
controalele învãmi

Acþiunile de la Siret ºi Moraviþa
au avut efecte pozitive pentru com-
baterea contrabandei, este de pãrere
Ioan Dascãlu, secretar de stat în Mi-
nisterul Administraþiei ºi Internelor
(MAI), care a subliniat cã “acest tip
de mãsuri vor continua cu certitudi-
ne”. Reprezentanþii autoritãþilor cu
responsabilitãþi în domeniu afirmã
cã instituþiile statului colaboreazã,
în premierã, pentru combaterea co-
merþului ilicit cu þigarete.

În acest scop, MAI, în colaborare
cu alte autoritãþi, a întocmit, anul tre-
cut, un plan de acþiune. În urma reali-
zãrii acestui plan, structurile ministe-
rului au confiscat 14 milioane de pa-
chete de þigarete, fiind reþinute 635
de persoane, potrivit domnului Das-
cãlu. În urma înfiinþãrii unui grup de
lucru inter-instituþional, pentru
combaterea evaziunii fiscale, a fost
confiscatã o cantitate de þigarete cu
56% mai mare faþã de 2009, cele mai
multe provenind din Ucraina ºi Mol-
dova, a mai precizat domnia sa.

ªi Claudiu Scarlatache, director
adjunct al Direcþiei de Investigare a
Fraudelor, din cadrul Inspectoratu-
lui General al Poliþiei Române, spu-
ne cã, în 2010, poliþia românã, în co-
laborare cu alte instituþii abilitate, a
confiscat peste 218 milioane de þi-
garete de contrabandã, cu 300% mai
mult faþã de 2009, fiind identificate
11 fabrici clandestine de produse
din tutun.

Procurorul general Codruþa Ko-
vesi a specificat cã, dupã emiterea
Ordonanþei de Urgenþã 54/2010, nu-
mãrul inculpaþilor trimiºi în judeca-
tã pentru contrabandã a crescut cu
125%. n
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Afacerea care a zdruncinat
Palatul Cotroceni
Afacerea Þigareta II a reuºit sã

încurce multe iþe politico-fi-
nanciare. Întrega poveste a

evoluat spectaculos, inclusiv în ceea
ce priveºte modul cum a debutat. Pe
23 aprilie 1998, douã cotidiene cen-
trale au primit o informaþie surprinzã-
toare de la o sursã rãmasã anonimã.
Concret, pe 16 aprilie acelaºi an,
dintr-un avion ucrainean IL-76 au fost
descãrcate 4275 de baxuri de þigãri de
contrabandã, pe Aeroportul Militar
Otopeni. Imediat dupã ce afacerea a
fost fãcutã publicã, comandorul Ioan
Suciu, comandantul aeroportului a,
fost suspendat din funcþie.

Urmãtorul destituit este colonelul
Gheorghe Truþulescu, care ocupa
funcþia de locþiitor al comandantului
Secþiunii Asigurare Transport din
cadrul SPP. Truþulescu înþelege ra-
pid care este situaþia ºi face tot posi-
bilul sã nu se prezinte la întâlnirea cu
procurorul militar Artur Dumitres-
cu, cel care se ocupa de caz. În cele
din urmã, Truþulescu dispare pentru
o scurtã perioadã, fiind arestat în
luna mai a aceluiaºi an, în Arad.

În 1998, procurorii militari au tri-
mis în judecatã 19 persoane. Curtea
Supremã de Justiþie i-a condamnat, la
26 februarie 2001, printr-o sentinþã
definitivã, pe 15 dintre cei implicaþi
în afacerea Þigareta II, la pedepse cu-
prinse între 3 ºi 15 ani de închisoare,
alþi doi au fost achitaþi, iar unul a pri-
mit o pedeapsã cu suspendare. Cea
mai mare pedeapsã a primit-o fostul
comandant al aeroportului, în timp ce
Gheorghe Truþulescu a fost condam-
nat la 7 ani de detenþie. Abia în iunie
2010, Ioan Suciu a fost prins în jude-

þul Prahova, dupã ce s-a sustras timp
de nouã ani executãrii pedepsei. Fo-
stul comandant al Aeroportului Mili-
tar Otopeni, Ioan Suciu, a fost cãutat
prin Interpol ca urmare a solicitãrii
Tribunalului Militar, adresatã
poliþiºtilor, de a-l gãsi pe fostul
militar pentru a-l încarcera.

În jurul acestei afaceri s-au vehi-
culat tot felul de ipoteze. Una din-
tre ele a fost prezentatã de procuro-
rul Mihai Popov, unul dintre prin-
cipalii anchetatori ai dosarului Þi-
gareta, la Realitatea TV. Acesta a
susþinut cã oameni din conducerea
Clubului Dinamo au fost în spatele
întregii afaceri, iar exploatarea în
mass-media a cazului a servit de-
barcãrii de la putere a preºedintelui
Emil Constantinescu. De altfel, fo-
s tu l co lone l Pe t r e Buduru ,

preºedintele de la acea vreme la
Fotbal Club Dinamo, a fost arestat
preventiv în acest caz.

La vremea respectivã s-a discutat
cã în afacere ar fi fost implicat ºi fiul
preºedintelui, Dragoº Constantines-
cu, ºi consilierul prezidenþial Dorin
Marian, dar nu s-a dovedit nimic în
acest sens. “Singura legãturã cu Dra-
goº Constantinescu consta într-o
hârtiuþã pierdutã de Truþulescu. A
pierdut o hârtiuþã în care apãreau
niºte nume aruncate cumva la
întâmplare ºi totuºi cu o legãturã,
printre care ºi numele de Dragoº. Dar
acest Dragoº nu era Dragoº Constan-
tinescu”, a declarat Mihai Popov.
Nici la 13 ani de la acest caz nu au
fost desluºite toate ramificaþiile afa-
cerii, mulþi dintre actorii principali
rãmânând anonimi. n
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Filiera arabã

S-a discutat cã, la vremea re-
spectivã, fraþii Nassar se bu-
curau de protecþia structurilor

informative ale M.Ap.N., în timp ce
Zaher Iskandarani avea relaþii puter-
nice cu politicieni dar ºi cu persona-
je cheie din Direcþia Generalã a Vã-
milor ºi Garda Financiarã. Au fost
rostite nume grele în aceastã aface-
re: Ion Iliescu, Virgil Mãgureanu,
Florin Georgescu, dar aceºtia au ne-
gat vehement orice contact cu cei
prezentaþi mai sus. Pânã la izbucni-
rea conflictului, traficanþii îºi stabi-
liserã clar zonele de influenþã atât în
privinþa mãrcilor cât ºi a pieþelor de
desfacere.

Într-un depozit din Bucureºti al
Armatei au fost gãsite baxuri de þigãri
Kent, de contrabandã, ale fraþilor
Nassar. În urma descinderii a izbucnit
scandalul “Þigareta 1". Conform
unor dezvãluiri ulterioare, opinia pu-
blicã a aflat cã între fraþii Nassar ºi re-
gia Romtehnica exista un contract,
iar la un moment dat, cele douã pãrþi
au convenit asupra unei modalitãþi al-
ternative de platã a armamentului

care fusese livrat afaceriºtilor arabi:
în locul ultimei tranºe din bani, liba-
nezii urmau sã livreze baxuri cu þigã-
ri. Baxurile libanezilor au fost puse la
pãstrare, în depozitele militare din
Clinceni ºi Calea Plevnei. La rândul
lor, fraþii Nassar, au fãcut tot felul de
dezvãluiri care îl incriminau pe
Iskandarani. Astfel, acesta a intrat în
vizorul autoritãþilor ca urmare a im-
plicãrii în contrabanda cu þigãri, prin
firme înregistrate în Cipru, Republica
Moldova ºi Bulgaria.

Chiar dacã în presã scandalul a
fost uriaº, la nivelele decizionale s-a
dorit muºamalizarea rapidã a scanda-

lului.
Mai marii Armatei ºi politicienii

de prim rang au scãpat fãrã prea
mari probleme. În faþa instanþei au
apãrut oamenii din eºalonul doi: ge-
neralul maior Valeriu Ursu (directo-
rul general al regiei Romtehnica),
colonelul Teodor Bãlan, colonelul
Ion Pântece ºi maistrul militar Ion
Mândruþã. Toþi au primit condamnã-
ri cu suspendare. Elie Nassar a fost
arestat pentru o scurtã perioadã,
imediat dupã ce a fost eliberat cei doi
fraþi mutându-ºi afacerile la Mosco-
va. În martie 2002, Mike Nassar a
fost asasinat în Brazilia. n

Primul mare scandal legat de

contrabanda cu þigãri a primit

titlul de “Afacerea Þigareta

1”.

Numele cele mai vehiculate la

vremea respectivã în acest caz

au fost cele ale lui Zaher Iskan-

darani, Omar Hayssam res-

pectiv Mike ºi Elie Nassar. Fi-

liera primului a intrat rapid

într-un conflict de interese cu

aceea a ultimilor doi, de aici iz-

bucnind ºi scandalul, fiecare

din pãrþi având monopol pe

anumite mãrci de þigãri.

Emil Constantinescu a fost preºedintele României în
perioada 29 noiembrie 1996 – 20 decembrie 2000.

Contrabanda - amploare fãrã precedent
(urmare din pagina 1)

Valer Marian: Pentru aceste þãri,
România joacã un dublu rol: cel de
poartã de intrare a produselor de con-
trabandã ºi cel de þarã în care se lega-
lizeazã mãrfurile.

Sunt situaþii în care se lucreazã in-
clusiv pe “barter”: pentru þigãrile de
contrabandã livrate în Occident, tiru-
rile se întorc cu cafea, produse de lux
sau alte tipuri de þigãri, mai fine.

Reporter: Este adevãrat cã, mai
nou, reþelele de contrabandã încep sã
se reprofileze pe traficul de droguri?

Valer Marian: Pe lângã þigãri, fi-
lierele au mai adus în þarã fructe ºi le-
gume, utilaje etc. Este arhicunoscut
cazul importului fictiv de usturoi chi-
nezesc din vama Halmeu, semnalat
de OLAF, prin care statul a fost preju-
diciat cu peste 2 milioane euro. Ceea
ce devine îngrijorãtor este cã aceste
reþele au început sã facã mai nou ºi
trafic de droguri, în colaborare cu re-
þele criminale din Italia ºi America de
Sud. Sunt droguri de mare risc, nu
produse etnobotanice, ascunse în uti-
laje greu de controlat, precum buldo-
zere sau excavatoare.

Reporter: Domnule Valer Ma-
rian, aþi fost procuror ºi prefect în ju-
deþul Satu Mare, dar, ca senator, este
cunoscutã preocuparea dumneavoas-
trã pentru combaterea contrabandei;
ce vã determinã?

Valer Marian: Mã preocupã ace-
astã problemã pentru cã provin
dintr-un judeþ sufocat de acest feno-
men, de amploarea pe care a luat-o în
ultimii ani. Þigãrile de contrabandã
au ajuns în toate magazinele ºi bufe-
tele de la sate ºi în toate pieþele agroa-
limentare din oraºe. În pieþe ºi în ma-
gazine s-a ajuns sã fii întrebat, fãrã
jenã: “Vreþi þigãri cu timbru sau fãrã
timbru?”. Se vând þigãri de contra-
bandã inclusiv prin pãduri. Este in-
credibil!

Reporter: Puteþi sã ne daþi un
exemplu de reþea transfrontalierã care
activeazã pe teritoriul þãrii noastre?

Valer Marian: Þin sã precizez cã
sunt primul senator care a fãcut o in-
terpelare pe problema contrabandei
cu þigãri în actuala legislaturã, în
martie 2009, având titlul “ Contra-
bandã cu þigãri fãrã precedent în ju-
deþul Satu Mare”. Am arãtat cã în
zona de nord-vest a þãrii a funcþionat
o reþea de contrabandã transfrontalie-
rã, deosebit de periculoasã, formatã
din infractori români, ucraineni ºi
maghiari, care s-a dezvoltat cu com-
plicitatea unor funcþionari ai statului
nostru.

Reporter: Ne puteþi da câteva
nume?

Valer Marian: Reþeaua de care vã
vorbesc a fost condusã în judeþul Satu
Mare de Doru Tucaci, luptãtor de K1,
condamnat pentru tâlhãrie, viol, ºi
arestat recent la Hunedoara pentru

contrabandã cu utilaje aduse din UE.
În Ungaria, capul reþelei era un in-
fractor periculos, Laszlo Bodo, are-
stat ºi condamnat pentru omor la co-
mandã. În Ucraina, reþeaua este con-
dusã de douã persoane: un cetãþean
ucrainean de origine românã care se
prezintã sub douã identitãþi: Opriº
Ivan când intrã în þarã prin Vama Hal-
meu ºi Ioan Pãtraº, când intrã în þarã
prin Vama Sighet, ºi de un cetãþean
ucrainean, numitul Udud Ivan, zis
“Ciungul”, fost luptãtor în trupele
speciale ruseºti din Afghanistan,
Spetnaz.

Reporter: Reþeaua de care ne vor-
biþi a funcþionat cu complicitatea au-
toritãþilor noastre?

Valer Marian: Þigãrile de contra-
bandã aduse de aceastã reþea au pã-
truns în toate satele ºi oraºele din ju-
deþul Satu Mare, sub privirile îngãdu-
itoare - ca sã nu spun bovine - ale po-
liþiºtilor. Activitatea reþelei a fost cu-
noscutã inclusiv de serviciile secrete
româneºti. Deºi aceste servicii ºi-au
fãcut datoria ºi au înaintat numeroase
rapoarte autoritãþilor, factorii deci-
denþi nu au luat nicio mãsurã împotri-
va reþelei. În realitate, contrabandiºtii
au fost protejaþi ºi chiar dirijaþi de
unii ºefi locali ºi centrali din structu-
rile Poliþiei de Frontierã, dar ºi de unii
ºefi din serviciul secret al Ministeru-
lui Administraþiei ºi Internelor
(DGIPI).

Reporter: Existã dovezi de com-
plicitate ai unor funcþionari ai statu-
lui?

Valer Marian: Sã vã dau un
exemplu: ºeful Inspectoratului Jude-
þean Satu Mare al Poliþiei de Frontie-
rã, Vasile Maxim. Acesta a fost moni-
torizat de un serviciu secret cã a avut
o întâlnire în Ungaria, însoþit de unul
dintre contrabandiºtii sãtmãreni, cu
doi dintre capii reþelei transfrontalie-
re de care vorbeam, Bodo Laszlo ºi
Opriº Ivan. Împotriva sa nu s-a luat
nicio mãsurã. De asemenea, eu am
arãtat, în trecut, cã însuºi coordonato-
rul acestei reþele ar fi fost un ofiþer de
informaþii, Remus Span, cãruia i s-ar
fi spus, codificat, “Împãratul”.

Reporter: Cine a luat mãsuri
împotriva acestei reþele?

ValerMarian: Sunt mulþi oamenii
de bunã credinþã care au luptat împo-
triva reþelei, dar activitatea lor a fost
blocatã de presiunea politicului.

Sã vã dau un exemplu.
Procurorul Sântion, fostul ºef al

Direcþiei Generale Anticorupþie
(DGA), care a încercat sã distrugã
aceastã reþea, a fost dat afarã într-o
manierã neonorabilã de fostul minis-
tu de interne Vasile Blaga. Blaga l-a
demis pe Sântion ºi, în mod parado-
xal l-a angajat consilier personal pe
Remus Span. Pânã la înlãturarea lui
Span din sistem, acesta a avut o carie-
rã profesionalã fulminantã, ajungând

din ºef al DGIPI Maramureº ºi al
DGIPI Satu Mare ºef al Poliþiei Judi-
ciare a DNA, director adjunct al
DGA, ºef al Serviciului de intercep-
tãri din DGIPI ºi locþiitor al ºefului
Inspectoratului General al Poliþiei de
Frontierã.

Reporter: De regulã, unde ajung
banii din contrabandã?

Valer Marian: Banii din contra-
bandã se duc, în sistem piramidal,
pânã la nivele cele mai înalte din
structurile statului. Toate iþele duc
spre vârfurile Poliþiei de Frontierã,
DGIPI, Ministerului Administraþiei
ºi Internelor, Autoritãþii Naþionale a
Vãmilor (ANV) ºi ANAF. În opinia
mea, principalii suspecþi sunt la ora
actualã, Radu Mãrginean, pânã sãp-
tãmâna trecutã ºeful ANV, ºi
preºedintele ANAF, Sorin Blejnar.

Reporter: Aveþi argumente în
acest sens?

Valer Marian: Sorin Blejnar, în
calitatea sa de ºef al ANAF, este cer-
cetat de Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Constanþa pentru implicare în
contrabandã cu igãri ºi cu motorinã ºi
este vizat în dosarul DNAde la Cons-
tanþa privind returnarea de TVA în
valoare de 60 milioane euro, în care
au fost arestaþi omul de afaceri liba-
nez Said Baaklini, doi foºti directori
ai UCM Reºiþa ºi directorul Adminis-
traþiei Porturilor Maritime Constanþa.
De asemenea, Sorin Blejnar este im-
plicat ºi în dosarul mitei de la Vama
Halmeu. Blejnar este cel care a sem-
nat, la propunerea lui Radu Mãrgine-
an, numirea temporarã în funcþie de
ºef al vãmii a lui Nicoleta Dobrescu,
fãrã concurs, în baza unui interviu
formal care nu a fost anunþat în prea-
labil. Ulterior, dupã ce Nicoleta Do-
brescu nu a achitat diferenþa de
300.000 euro, Blejnar l-a numit ºef al
Vãmii Halmeu pe Gheorghe Þârlea,
adus de la Vama Moravi a ºi cunoscut
drept un apropiat al primarului muni-
cipiului Arad. Procurorii anticorupþie
au arãtat faptul cã banii încasaþi,
130.000 euro, de la fosta ºefã a Vã-
mii Halmeu au fost solicitaþi pentru
un partid politic. Din informaþiile
mele, banii au ajuns la puºculiþa PDL
pentru campania electoralã a
preºedintelui Bãsescu din 2009.

Reporter: Aþi fãcut o serie de co-
nexiuni între ºeful ANAF ºi lideri lo-
cali ai PDL...

Valer Marian: Sorin Blejnar a
fost promovat ºi este protejat de Ghe-
orghe Falcã, primarul Aradului (ºi fi-
nul lui Traian Bãsescu). Între Sorin
Blejnar, Gheorghe Falcã ºi Traian
Igaº, ministrul Administraþiei ºi
Internelor, s-au fãcut conexiuni cu
alte douã “piese tari”.

Prima “piesã tare” este ºeful Direc-
þiei Regionale Vamale Timiºoara,
Aurel Mãtiuþ, promovat de grupul de
la Arad al lui Falcã. Împotriva lui

Mãtiuþ, procurorii DIICOT
Timiºoara au început urmãrirea pe-
nalã în 13 ianuarie 2011, reþinând
faptul cã acesta, împreunã cu patru
vameºi, au permis intrarea prin Vama
Jimbolia a douã tiruri cu peste 36.000
de pachete de þigãri de contrabandã
din Serbia.

A doua “piesã tare” este ºeful
Inspectoratului Judeþean al Poliþiei
de Frontierã Arad, chestorul Ion
Handra. Handra a fost promovat la
gradul de chestor de poliþie de
preºedintele Traian Bãsescu, la pro-
punerea ministrului de interne Traian
Igaº, printr-un decret preziden ial din
29 noiembrie 2010, în contextul în
care în 2002, în timpul guvernãrii
PSD, Handra fusese destituit din fun-
cþia de ºef al Sectorului Poliþiei de
Frontierã Nãdlac din judeþul Arad,
pentru implicare în contrabanda cu þi-
gãri, dupã ce autoritãþile maghiare au
furnizat pãrþii rom-
âne informaþii în
acest sens. Procuro-
rii au acum ocazia
sã dovedeascã cã
sunt independenþi ºi
nu marionetele
preºedintelui Tra-
ian Bãsescu ºi ale
camarilei sale.

Reporter: L-aþi
acuzat inclusiv pe
ministrul Traian
Igaº cã ar fi fost im-
plicat, în trecutul
sãu, în contrabanda cu þigãri...

Valer Marian: Am arãtat cã existã
date, indicii ºi chiar probe care duc ºi
spre domnul ministru Traian Igaº. În
plus, unul dintre prietenii domniei
sale, un om de afaceri din localitatea
Pecica, deþine douã duty-free-uri în
Vama Moraviþa ºi alte douã în zona
liberã Curtici, deþine 8 autocamioane
ºi 20 de microbuze Iveco ºi deþine ºi
niºte grajduri ale fostului CAP Tim-
puri Noi din Pecica, în care se pare cã
ar fi depozitate þigãri de contrabandã.

Reporter: Despre alþi miniºtri mai
aveþi informaþii cã ar fi avut tangenþe
cu acest fenomen?

Valer Marian: Vã mai dau un
exemplu: fostul ministrul al Finanþe-
lor, Sebastian Vlãdescu, ºi-a angajat,
dupã ce a ajuns ministru al Alianþei
D.A, ca ºefã de cabinet, pe doamna
Cornelia Nagy, fost lucrãtor ºi ºef, în
perioada 1991-1999, al Vãmii Petea.
Aceasta a fost demisã din calitatea de
ºef de vamã pentru implicare în acte
de contrabandã ºi dupã ce serviciile
secrete au descopert în autoturismul
soþului sãu Ferdinand Nagy, pânã re-
cent subsecretar de stat în Ministerul
de Externe, anumite documente pri-
vind siguranþa naþionalã pe care ace-
sta vroia sã le treacã în Ungaria. Ulte-
rior, doamna Nagy a fost promovatã
director genelar în Ministerul Finan-

þelor Publice, la Direcþia Achiziþii
Publice, ºi are relaþii foarte bune cu
un director de la ANAF.

Reporter: Între domnii Vlãdescu
ºi Blejnar relaþiile nu au fost dintre
cele mai bune...

Valer Marian: Aºa este. În ceea
ce-l priveºte pe Sebastian Vlãdescu
am auzit cã acesta ar fi mãrturisit cã
preºedintele Traian Bãsescu i-ar fi
zis: “Am o mare dorinþã, lasã-l în
pace pe Sorin (n.r. - Sorin Blejnar)!”
Cu toate cã relaþia sa cu Blejnar nu a
fost cea mai bunã, din moment ce
Blejnar a rãmas în funcþie în timpul
mandatului sãu, înseamnã cã i-a
ascultat doleanþa preºedintelui ºi l-a
lãsat în pace. Pe de altã parte, sã ºtiþi
cã Blejnar este cel mai puternic om
din ministerul Finanþelor. Blejnar
controleazã tot fluxul financiar ºi pe
cel informativ. Eu cer, acum, procu-
rorilor sã nu-l lase în pace pe “Sorin”.

Reporter:

Fãrã sprijin din
zona politicã,
contrabanda ºi
corupþia din
vãmi ar fi avut
aceastã amplo-
are încât sã
ajungã subiect
de discuþie al
CSAT?

Valer Ma-

rian: Nu, este
clar cã nu. Toa-
te numirile

s-au fãcut politic. Toate guvernele
ºi-au dorit sã controleze vãmile pen-
tru cã acestea au fost rezervoare im-
portante pentru campaniile electora-
le. Cât priveºte preocuparea CSAT,
acest fenomen a devenit o chestiune
de siguranþã naþionalã tocmai din pri-
cina amplorii sale.

Reporter: Sunt voci care susþin cã
în spatele descinderilor din vãmi s-ar
afla o rãfuialã politicã. De ce au înce-
put aceste controale abia acum, în
condiþiile în care existau informaþii
despre faptele petrecute încã din vara
lui 2010?

Valer Marian: Aceste controale
au început acum din cauzã cã autori-
tãþile s-au vãzut strânse cu uºa, în
contextul amânãrii aderãrii la spaþiul
Schengen. Probabil, s-a urmãrit sã se
dea o loviturã de imagine, în al dois-
prezecilea ceas, care sã dea bine ºi la
populaþie ºi la guvernele reticente din
U.E. Evident cã descinderile din
vãmi puteau sã înceapã mai demult,
în condiþiile în care au apãrut infor-
maþii cã ofiþeri sub acoperire au fost
plasaþi în punctele vamale încã din
vara anului trecut. Mã întreb ºi eu de
ce tocmai acum i-a gãsit vrednicia?

Reporter: De ce ar fi o rãfuialã
politicã?

Valer Marian: Tocmai din prici-
nã cã descinderile au avut loc târziu,

când adererea la spaþiul Schengen
pare compromisã. În al doilea rând, în
luna mai are loc Congresul PDL, în
care urmeazã sã fie aleasã o nouã
echipã de conducere. În opinia mea,
rãfuiala are loc între douã grupãri:
una a fostului ministru de interne Va-
sile Blaga, foarte probabil candidat la
ºefia PDL, care avea influenþã asupra
punctelor vamale de la graniþa cu
Ucraina, ºi o altã grupare formatã din
triada Falcã – Igaº – Blejnar, influen-
tã pe zona de sud-vest, la graniþa cu
Serbia ºi Ungaria. Se ºtie cã ºi Falcã a
aspirat la funcþia de preºedinte al
PDL, fiind sustinut puternic de pupila
prezidentiala Elena Udrea.

Reporter: În 2010, pe vremea mi-
nistrului Blaga, a fost anunþat un plan
naþional de combatere a contrabandei
- de ce nu mai auzim nimic despre
acesta?

Valer Marian: Planul anunþat de
Vasile Blaga a rãmas doar la stadiul
de vorbe. Eu mi-aº dori sã discutãm
despre aceste aspect cu actualul mi-
nistru Traian Igaº, la comisia senato-
rialã din care fac parte. De asemenea,
iau în calcul sã fac demersurile nece-
sare pentru constituirea unei comisii
parlamentare de anchetã privind pro-
blema contrabandei.

Reporter: Consideraþi cã ar fi ne-
cesarã o reorganizare a instituþiilor de
control? Aºa-zisa “privatizare” a vã-
milor, cum au fãcut bulgarii, ar fi o
soluþie?

Valer Marian: Eu sunt de acord
cu proiectul de comasare al instituþii-
lor de control – Poliþia Economicã cu
Garda Financiarã, Poliþia de Frontie-
rã cu Vama. Acest model, de inspira-
þie italianã, ar mai reduce numãrul
celor care obþin beneficii nelegitime.
În ceea ce priveºte “privatizarea” vã-
milor nu cred cã aceasta ar fi o solu-
þie, în contextul în care ºi Bulgaria,
care a adoptat acest model, a fost amâ-
natã sã intre în spaþiul Schengen.
României i-a fost oferitã expertizã de
Germania ºi Marea Britanie, doar cã
noi am fãcut tot dupã capul nostru ºi
uitaþi ce a ieºit.

Reporter: Ce ar trebui fãcut în
opinia dumneavoastrã pentru stopa-
rea acestui fenomen?

Valer Marian: Raportat la ultime-
le evenimente, cred cã nu ar trebui sã
ne limitãm doar la mãsuri represive
de naturã judiciarã, adicã la perchezi-
þii ºi arestãri. Acestea sunt bineveni-
te, dar tardive pentru aderarea la
Schengen. Dacã vrem într-adevãr sã
facem ordine în vãmi, procurorii tre-
buie sã-ºi facã datoria pânã la capãt,
iar sistemul trebuie restructurat din
temelii, pe cale legislativã. Trebuie sã
arãtãm þãrii cã existã voinþã politicã
din partea tuturor partidelor politice
în acest sens.

Reporter: Vã mulþumesc pentru
interviu! n

Zaher Iskandarani
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S
uprafeþele din þara noastrã cultivate cu tutun ºi,
implicit, producþia autohtonã de tutun s-au di-
minuat, în ultima vreme, din cauza politicilor
producãtorilor internaþionali pre-
zenþi ºi pe piaþa noastrã, care uti-

lizeazã, în procesul de fabricaþie a þigarete-
lor, în cea mai mare parte, tutun din import,
ne-au spus reprezentanþii Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR): “Tu-
tunul recoltat ºi uscat este achiziþionat de la
producãtorii agricoli de cãtre prim-procesa-
tori autorizaþi, contractanþi ai producþiei de
tutun”. Consumul total anual de tutun este de
aproximativ 35.000 de tone. Producãtorii de tutun primesc,
în fiecare an, de la Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA), ajutoare pentru culturi arabile de 80,36
de euro/hectar ºi subvenþii strict pentru tutun de 2.650,64
euro/ha, potrivit surselor citate.

Italia este þara cãtre care am exportat cea mai
mare cantitate de tutun

În primele 11 luni ale lui 2010, am importat, în total, circa

22.330 de tone de tutun, în valoare totalã de
aproximativ 95,8 milioane euro, conform
datelor Institutului Naþional de Statis-

ticã. Cele mai
multe impor-
turi au fost din
Brazilia ºi Germa-
nia. Exporturile au
totalizat 2.485 de
tone de tutun, valoa-
rea fiind de circa 6 milioa-
ne de euro, potrivit datelor
Ministerului Agriculturii.

Italia este þara cãtre care am exportat cea
mai mare cantitate de tutun.

Pe întreg anul 2010, au fost produse 36.733 tone
de þigarete conþinând tutun sau amestecuri de tutun ºi
înlocuitori de tutun.

Importurile de þigãri, în volum de 3.363 de tone, au
atins, în primele 11 luni ale lui 2010, valoarea de 43,88 mi-
lioane euro. Cele mai multe þigarete le importãm din Polonia,
Germania ºi Belgia, potrivit INS.

În aceeaºi perioadã, þara noastrã a exportat puþin peste

19.000 de tone de þigãri, în valoare de cir-
ca 347 milioane de euro. Þãrile cãtre care
vindem cantitãþile cele mai importante de þi-
garete sunt Italia, Polonia ºi Grecia. n

Date privind evoluþia producþiei
de tutun

Specificare UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Suprafaþã Mii ha 3,6 1,4 1,1 1,2 0,9 1,5

Producþie medie Kg/ha 1.033 1.195 1.025 1.916 1.778 2.294

Producþie totalã Mii to 3,7 1,7 1,1 2,4 1,6 3,4

2005-2008 - Date INS - Anuarul Statistic al României
2009 - Date INS
2010 - Date MADR - Darea de seamã statisticã AGR 2B

Comerþul României cu tutun ºi produse
din tutun în perioada 2007-2010

Anul Denumire Can_IMP (to) Val_IMP
(mii euro) Cant_EXP (to) Val_EXP

( mii åuro)

2007 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 28.861 97.733 3.569 4.785

2007 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 3.488 38.821 9.150 132.297

2007 Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori de tutun 3.978 17.922 17 30

2008 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 29.918 103.117 1.677 2.870

2008 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 4.431 56.413 15.743 259.680

2008 Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori de tutun 3.393 14.262 22 128

2009 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 27.100 110.811 2.622 3.147

2009 Tigari de foi, trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 4284 57.269 19.149 362.110

2009 Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori de tutun 4515 20.277 158 1.139

2010* Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 19.941 82.600 2.784 3.574

2010* Tigari de foi, trabucuri, tigarete, din tutun/înlocuitori 2.799 41.197 18.799 345.053

2010* Alte tutunuri prelucrate ºi înlocuitori de tutun 2.953 15.849 479 2.714

Sursa: Autoritatea Naþionalã a Vãmilor ºi INS         * perioada ianuarie - noiembrie 2010

Din 2010, statul susþine producþia la tutun, prin:

- schema de platã unicã pe suprafaþã;

- platã naþionalã directã complementarã;

- reducerea accizei la motorinã;

- subvenþia primelor de asigurare;

- subvenþionarea dobânzii la creditele

de producþie.

Subvenþii pentru culturile de tutun -
2.650,64 euro/ha

4Mureº

4Dolj

4Argeº

4Olt

4Constanþa

4 Ialomiþa
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4 Satu-Mare

4Cluj

4Giurgiu

COTA României

de tutun –

12312
tone

Zonele de culturã

a tutunului sunt:

CAPTURI

Poliþia de frontierã a confiscat
9 milioane pachete de þigãri

T
raficul ilegal cu þigãri a
luat o amploare deose-
bitã în ultimii ani la
frontierele þãrii noastre,
traficanþii mizând pe

„profitul” impresionant pe care îl pot
obþine din comercializarea „la ne-
gru”, atât pe pieþele de desfacere din
România, cât ºi pe cele din Occident,
ne-au spus reprezentanþii Inspecto-
ratului General al Poliþiei de Frontie-
rã (IGPF).

Potrivit acestora, pe parcursul
anului trecut, în urma acþiunilor des-
fãºurate în zona de competenþã, po-
liþiºtii de frontierã au reþinut în ve-
derea confiscãrii peste 9 milioane de
pachete de þigãri, în valoare de apro-
ximativ 42,8 milioane de lei. Mai
mult de 5,4 milioane de pachete, în
valoare de aproximativ 30,5 milioa-
ne de lei, fãceau obiectul contraban-

dei cu þigãri.
În urma acþiunilor întreprinse pe

linia combaterii contrabandei cu þi-
gãri, poliþiºtii de frontierã au reþinut
11.376 kg de tutun prelucrat purtã-
tor de accize ºi 31.020 kg tutun ne-
prelucrat ºi deºeuri de tutun, în valo-
are de peste 1 milion de lei.

Poliþia de Frontierã deruleazã atât
acþiuni proprii, cât ºi în colaborare cu
alte instituþii de genul ANV, Garda
Financiarã, Inspectoratul de Poliþie.
În graficul de mai sus sunt redate
cantitãþile ºi valorile þigãrilor depi-
state în cadrul tuturor acþiunilor de-
sfãºurate de IGPF. n

ANV a capturat, anul trecut,
peste 145 milioane de þigãri

A
ngajaþii Autoritãþii
Naþionale a Vãmilor
(ANV) au capturat,
anul trecut, peste 145
de milioane de þigãri,

depistate în cadrul unui numãr de
5.926 de cazuri de comerþ ilicit cu
astfel de produse, dupã cum ne-au
precizat reprezentanþii Agenþiei Na-
þionale de Administrare Fiscalã
(ANAF).

Potrivit acestora, în ultimii ani,
a fost constatatã o diversificare a
modului în care se face contra-
banda cu þigãri. Astfel, în anul
2010 au crescut semnificativ ca-
zurile în care au fost descoperite
þigãri introduse ilegal în þarã, de la
2.196 de cazuri în 2009 ºi, respec-
tiv 2.068 de cazuri în 2008 la
aproape 6000 de cazuri, anul tre-
cut . În acelaºi t imp, potr ivi t

ANAF, numãrul total de þigãri
capturate nu se diferenþiazã foarte
mult faþã de anii precedenþi, ceea
ce conduce la concluzia cã feno-
menul contrabandei cu þigãri s-a
îndreptat cãtre traficarea unor
cantitãþi mici de þigarete, la perio-
ade mai scurte de timp.

Angajaþii ANAF deruleazã atât
operaþiuni proprii de depistare ºi
capturare a þigãrilor de contrabandã,
cât ºi în colaborare cu poliþiºtii de
frontierã, care, la rândul lor, au ºi
acþiuni proprii în domeniu, ne-au ex-
plicat sursele citate.

Potrivit acestora, ºi Garda Finan-
ciarã desfãºoarã acþiuni în vederea
combaterii contrabandei cu þigãri. În
tabelul de mai jos sunt prezentate
datele puse la dispoziþie de ANV,
care, dupã cum ne-au spus reprezen-
tanþii acesteia, reflectã doar capturi-
le proprii fãcute de ANV. n

Evoluþie capturi þigarete
2008 2009 2010

cantitate þigarete capturate (nr. buc.) 117.055.617 119.755.742 145.323.658
numãr cazuri înregistrate 2068 2196 5926

Sursa: ANAF

În ultima vreme, toate instituþiile statului implicate în procesul de
combatere a contrabandei, cum ar fi Inspectoratul General al Po-
liþiei de Frontierã, Autoritatea Naþionalã a Vãmilor, Garda Finan-
ciarã, Inspectoratul General al Poliþiei Române, deruleazã acþiuni
de depistare a produselor comercializate ilicit. Aceste acþiuni
sunt realizate atât separat, de fiecare structurã în parte, cât ºi în
colaborare. Reprezentanþii acestor instituþii ne-au furnizat date
care nu seamãnã, întrucât unele reflectã activitatea proprie a
structurii respective, iar altele reprezintã rezultatele realizate de
instituþia în cauzã, în colaborare cu alte structuri din domeniu.

Cazuri semnificative de contrabandã
Acþiunile IGPF sunt derulate în
zona de competenþã a Poliþiei de
Frontierã, puncte de trecere a
frontierei ºi zona de frontierã
(30 km). Anul trecut, s-au evi-
denþiat câteva cazuri semnifica-
tive de contrabandã.

ALBIÞA (VASLUI),
noaptea de 4 spre 5 martie

Cea mai mare capturã de þigãri
de anul trecut a fost înregistratã
la Albiþa, judeþul Vaslui, în noap-
tea de 4 spre 5 martie, potrivit
IGPF. Un moldovean care con-
ducea un autocamion cu remor-
cã circula pe ruta Republica

Moldova - Turcia ºi era încãrcat
cu þevi metalice de la o firmã din
Ucraina pentru o societate co-
mercialã din Turcia. La controlul
vamal s-a constatat cã, pentru a
justifica greutatea transportu-
lui, pe osiile autocamionului
erau legaþi mai mulþi saci de ni-
sip.
În urma unui control, au fost

descoperite în compartimentul
de marfã, în loc de bunurile
menþionate în documente,
694.370 de pachete de þigãri
“Doina”, “Plugarul” ºi MT, pen-
tru care ºoferul nu poseda do-
cumente justificative de prove-
nienþã ºi transport.

BECHET (DOLJ),
30 mai

La finalul lunii mai 2010, la Be-
chet (Dolj) s-a prezentat pentru
control o persoanã cu cetãþenie
lituanianã, la volanul unui auto-
camion care transporta, con-
form documentelor de însoþire a
mãrfii, 18.740 kg de portocale
din Grecia, pentru o societate din
Letonia.
Politiºtii de frontierã ºi inspecto-
rii vamali au constatat, însã, cã
printre cutiile cu portocale se
gãseau, ascunse prin metoda
“capac”, 256.978 pachete de
þigãri marca M1.

GIURGIU, 9 octombrie

La începutul lunii octombrie a
anului trecut, un cetãþean grec
ce conducea un autocamion
încãrcat, conform documente-
lor de însoþire a mãrfii, cu co-
smetice din Grecia pentru o fir-
mã din Ungaria, transporta ºi
450.000 pachete de þigãri mar-
ca KAIF, pentru care ºoferul nu
poseda documente justificative
de provenienþã ºi transport.

GIURGIU, 9 octombrie

În aceeaºi zi, un ºofer grec al
unui autocamion înmatriculat în

România, ajuns în apropierea li-
niei de control din Giurgiu Ru-
tier, a abandonat maºina ºi a
încercat sã fugã spre Bulgaria.
La controlul corporal efectuat,
asupra bãrbatului au fost gãsite
certificatele de înmatriculare ºi
documentele de însoþire a mãrfii
ce aparþin autocamionului din
care acesta a fugit.
Potrivit acestora, cetãþeanul
grec transporta produse cos-
metice (ºerveþele demachiante)
din Grecia pentru o firmã din
România. În tir erau ascunse,
fiind transportate ilegal, ºi
427.000 pachete de þigãri mar-

ca MATCH.
În toate cazurile, þigãrile au fost
reþinute în vederea confiscãrii,
iar ºoferilor de autocamioane li
s-au întocmit dosare penale. n

Argoul contrabandiºtilor
pentru mãrcile de
þigãri: “lemne”,

“palme”, “pãmânt”,
“arãturã”

Contrabandiºtii de þigãri au
dezvoltat un argou: «Vice»
pentru Viceroy, «Doiniþa»
pentru Doina, «Mama, Tata»
pentru MT, «Arãturã» sau
«Pãmânt» pentru Plugarul,
«Palme» pentru Pall Mall,
«Lemne» pentru LM.
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