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Ce se intampla cu averile vamesilor corupti
Peste 100 de vamesi si politisti de frontiera au fost arestati in dosarul
coruptiei din vami. Acuzatia: luare de mita. Sumele luate ca mita in cazul
vamilor sunt impresionante, daca e sa ne luam dupa dosarul DNA, ajungand
si la peste 100.000 de euro pe tura la un singur punct vamal. In mod evident,
nu din salariile mici, pana la 2.000 de lei, si-au construit vile impresionante
vamesii si politisti. “Gandul” explica ce se va intampla cu averile lor.
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Procurorul general al Romaniei, Codruta Kovesi, a explicat pentru G
“ andul” care este procedura
urmata, de regula, de procurori in cazurile in care inculpatii au dobandit averi impresionante din
mita precum si in cazurile in care acestia isi ascund averile sau le pun pe numele altor persoane.
•
"Potrivit
Codului de procedura, se pot lua masuri asiguratorii pe bunurile invinuitilor sau
inculpatilor. In plus, potrivit dispozitiilor din legile speciale (cand este vorba de infractiuni de
coruptie, abuz in serviciu, crima organizata),se pot pune masuri asiguratorii si pe bunurile mobile si imobile - care nu apartin invinuitilor sau inculpatilor, daca se face dovada ca
banii provin din savarsirea de infractiuni. Situatia este foarte dificila pentru procurori
atunci cand inculpatii au cumparat case sau alte bunuri pe numele altorpersoane, membri
ai familiei sau cunostinte. Trebuie sa demonstram ca banii cu care au fost achizitionate
aceste bunuri provin din savarsirea unor infractiuni.Suntem obligati sa demonstram acest

lucru pentru ca exista prezumtia de obtinere licita a averii, prevazuta de Constitutie.In Anglia,
spre exemplu, este exact invers, sarcina probei revine celui care este cercetat, el trebuie
sa dovedeasca ca a avut bani cinstiti pentru a achizitiona un bun"
•
"Daca
un inculpat a cumparat mai multe proprietati pe numele unei bunicute, nu ai ce
face. Bunicuta nu e functionar public, nu are declaratii de avere si nu ii poti cere sa
dovedeasca de unde a avut bani de vile. Este protejata de prezumtia de care v-am vorbit
anterior. Pana nu se modifica Constitutia, nu avem ce face, nu poate fi promovata nicio
lege care sa il oblige pe cel anchetat sa dovedeasca faptul ca banii provin dintr-o sursa
licita. Trebuie ca procurorul sa dovedeasca faptul ca banii provin din savarsirea unei
infractiuni".
Procurorul general Codruta Kovesi a mai declarat ca, anul trecut, procurorii au luat masuri
asiguratorii in valoare de 300 de milioane de euro doar in dosarele cu evaziune fiscala si
contrabanda. Dupa ce sentinta ramane definitiva, de punerea ei in executare se ocupa Ministerul
Finantelor, care este parte civila in dosar, ca reprezentant al statului, a mai declarat, pentru
gandul, procurorul general.
Vile ridicate dintr-un salariu de 2.000 de lei
Cei mai bogati vamesi din lotul celor arestati in aceste zile sunt cei de la Siret. Cel putin asa
rezulta din declaratiile lor de avere. Spre exemplu, agentul-sef Mihai Tocila, cu un salariu de
pana in 2.000 de lei, si-a construit in orasul Siret o impozanta vila cu doua etaje. In vecinatatea
sa, un alt vames, Simion Coroliuc, si-a construit o vila la fel de frumoasa in mai putin de un an de
zile. La fel, in Suceava, pe strada Grigore Vindereu, Radu Lucanu si-a cladit casa in doar cateva
luni, spun cunoscutii.
Din declaratiile de avere nu lipsesc masinile de lux, noi, preferatele vamesilor fiind Audi si BMW.
La polul opus, se afla vamesii care nu stiau unde sa ascunda spaga de frica controalelor - spaga
care ajungea si la 100.000 de euro pe tura intr-un singur punct vamal - dar care au declaratiile de
avere goale sau foarte sarace.
Cristian Daniel Luca este politistul de la frontiera Naidas, care, conform procurorilor DNA, la 20
noiembrie 2010 ii relata investigatorului sub acoperire Grund un episod in care el si acolitii sai au
fost obligati sa ascunda banii incasati ca mita din cauza unui control. Bancnotele erau atat de
multe incat nu a fost simplu sa fie dosite. "Si-am luat din ei! Deci nu toti! Si-am pus la vamesi.
Aveau pres din ala gros, care nu se cunostea cand calcai cu piciorul.... Am pus acolo, am pus
sub covor pe la noi prin camera... Acolo era o chiuveta... Deci... In noaptea aia o curs
chiuveta...Dar culmea, nu mai erau banii acolo!", spunea Luca, conform stenogramelor. In
declaratia sa de avere de la sfarsitul lunii octombrie 2010, Luca a trecut o garsoniera de 13,5 mp
cumparata in 2007, un Opel Vectra din 1994 si un Audi A4 din 2002. Salariul anual al politistului a
fost de 21.771 de lei, respectiv 1.814 lei / luna. Acestea sunt doar cateva exemple de averi ale
vamesilor.
Cum se pedepseste luarea de mita
Principala acuzatie care le este adusa vamesilor si politistilor de frontiera este luarea de mita.
Potrivit Codului penal, aceasta infractiune este pedepsita cu inchisoarea de la 3 la 12 ani. Mai

mult, legea spune ca, daca fapta este comisa "de un functionar cu atributii de control, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani". Legea mai precizeaza ca "banii, valorile sau orice
alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc,
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani".
Practica judiciara este insa mult mai blanda decat Codul penal. In realitate, magistratii aplica
pedepse foarte mici pentru faptele de coruptie, inclusiv inchisoare cu suspendare.
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Vamesii si politistii de la Moravita faceau si
100.000 de euro pe zi
ADRESA: http://crct.ro/ncO4
Vamesii si politistii de frontiera de la Moravita aveau un
serviciu de vis. Cu toate ca salariul de la stat era de doar
cateva mii de lei, acestia reuseau sa stranga sume
astronomice de la traficantii de tigari. Un alt avantaj era acela
ca puteau lua de mancare si de baut de la magazinul din
vama "pe caiet".
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UPDATE Dosarul spaga la frontiere: 65 de
persoane au fost retinute
ADRESA: http://crct.ro/ncGX
Forfota mare, miercuri dimineata, la sediul Directiei Nationale
Anticoruptie (DNA), unde la aceasta ora sunt audiate peste 170 de
persoane. Sapte vamesi sunt urmariti general.
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VEZI harta spagilor din vamile romanesti
ADRESA: http://crct.ro/ncK7
Seria operatiunilor anticoruptie indreptate impotriva vamesilor romani
a inceput inca din 2006. In cei peste patru ani, au avut loc incercari
timide de a stopa acest fenomen, dar si actiuni in forta precum cea
organizata zilele trecute.
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