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Rezumat 

Traficul de persoane, formă deosebit de gravă de criminalitate organizată, ia preponderent 

forma traficării în scopul exploatării sexuale sau exploatării prin muncă, afectând îndeosebi 

femei și copii. 

Strategia Uniunii Europene privind combaterea traficului de persoane (2021-2025) urmărește 

cinci direcții de acțiune: 1. prevenirea traficului de persoane, protecția victimelor, urmărirea 

penală și condamnarea traficanților; 2. reducerea cererii; 3. contracararea modelului 

infracțional; 4. asistența victimelor, în special a femeilor și a copiilor; 5. cooperarea 

internațională. 

Elemente importante ale acestei noi strategii privesc evaluarea Directivei 2011/36, cel mai 

important act legislativ al UE în vigoare în materie, ocazie cu care va fi analizată posibilitatea 

incriminării, prin dreptul statelor membre, a utilizării serviciilor obținute prin exploatarea 

victimelor; abordarea obligației de diligență, în materie de muncă forțată, obligație ce revine 

întreprinderilor; sporirea contribuției agențiilor UE cu atribuții în domeniu (Europol, Eurojust 

etc.); ameliorarea culegerii de informații privind traficul de persoane, victime și făptuitori; 

sporirea atenției acordate nevoilor victimelor (îndeosebi femei – i.e. „dimensiunea de gen” – și 

copii); intensificarea cooperării cu țările terțe și cu partenerii internaționali și regionali. 

 

  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_171_RO_ACT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0171&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
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1. CONTEXT 

►Traficul de persoane este o formă deosebit de gravă de criminalitate organizată, întrucât 

distruge vieți, încălcă demnitatea, libertatea și drepturile fundamentale ale victimelor traficului 

de persoane (►în continuare „victime”); deseori este o infracțiune violentă comisă de rețele 

de criminalitate organizată. 

Traficul de persoane este un fenomen global, existând în fiecare țară și în fiecare regiune, 

inclusiv în Uniunea Europeană (UE). 

În UE, în perioada 2017-2018 (din care provin cele mai recente date), au fost înregistrate peste 

14 000 de victime, numărul lor real fiind, probabil, cu mult mai mare. Profilul victimelor este 

următorul: aproape jumătate sunt cetățeni ai UE1, iar un număr semnificativ al victimelor sunt 

traficate în țara lor; majoritatea victimelor sunt femei și fete (72 %) traficate în scopul 

exploatării sexuale (60 %), iar 15 % din victime sunt exploatate prin muncă; alte forme de 

exploatare menționate în comunicare sunt activități infracționale forțate, cerșetorie forțată, 

pentru prelevarea de organe, trafic de copii, adopția ilegală a copiilor, căsătorii forțate. Aproape 

un sfert dintre victime sunt copii (i.e. persoane ce au mai puțin de 18 ani). Majoritatea 

traficanților sunt cetățeni ai UE și aproape trei sferturi sunt bărbați. Această infracțiune aduce 

profituri mari infractorilor și generează costuri umane, sociale și economice enorme. Potrivit 

unui studiu elaborat pentru Comisia Europeană (2020), costul economic la nivelul UE este 

estimat la 2,7 miliarde euro într-un singur an. 

Combaterea traficului de persoane reprezintă de mult timp o prioritate pentru UE, direcții de 

acțiune fiind expuse anterior în Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării 

traficului de persoane, COM(2012)2862. Strategia respectivă a fost continuată în luna 

decembrie 2017 de o comunicare, COM(2017)728, ce a propus un set de priorități specifice 

menite să intensifice eforturile UE în domeniul prevenirii traficului de persoane. 

Strategia de față notează că, în pofida progreselor înregistrate, traficul de persoane rămâne o 

amenințare gravă în UE, punând anual în pericol mii de persoane, în special femei și copii; 

traficanții profită de inegalitățile sociale, precum și de vulnerabilitățile economice și sociale 

ale persoanelor, amplificate de pandemia de COVID-19, fapt ce ajută pe infractori să găsească 

mai ușor victime. 

►La nivelul UE, cel mai important act legislativ în vigoare în materie este Directiva 2011/36 

privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (►în 

continuare „Directiva 2011/36”); până în prezent, Comisia Europeană a prezentat trei rapoarte 

privind evoluțiile înregistrate în lupta împotriva traficului de persoane în contextul punerii în 

aplicare a acestui instrument legislativ: în 2016 (COM(2016)267), în 2018 (COM(2018)777) 

și în 2020 (COM(2020) 661). 

►Începând din 2010, traficul de persoane reprezintă o prioritate a UE în materie de 

criminalitate în cadrul ciclului de politici ale UE de combatere a criminalității grave și 

organizate3. 

►Strategia de față se află în strânsă legătură cu Strategia UE de combatere a criminalității 

organizate pentru perioada 2021-2025, cea dintâi vizând însă aspectele specifice ale infracțiunii 

                                                           

1 În principal din Africa, Balcanii de Vest și Asia. 

2 Notăm că respectiva strategie a fost examinată și de Camera Deputaților, care a adoptat o opinie. 

3 A se vedea și pagina Europol – Empact. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2012/COM_2012_286_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_728_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_267_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_777_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_661_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37340/20185274_qc0418775enn_pdf.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=175
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-314761744/Opinie%20finala%20COM(2012)286.pdf
https://www.europol.europa.eu/empact
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de traficului de persoane (în raport cu prioritățile holistice și acțiunile-cheie ale celei de a doua 

strategii). 

 

2. PREZENTAREA STRATEGIEI 

►Din perspectiva obiectivului de a combate în mod mai eficace traficul de persoane, strategia 

definește priorități și propune acțiuni concrete pentru a identifica și pune capăt traficului de 

persoane, în stadii timpurii, pentru a aduce infractorii în fața justiției, transformând traficul de 

persoane dintr-o infracțiune cu risc redus și profit ridicat într-una cu risc ridicat și profit redus, 

precum și pentru a proteja victimele traficului și a le ajuta să își refacă viața. 

►Strategia urmărește 5 direcții: 

2.1. Prevenirea, protecția victimelor, urmărirea penală și condamnarea traficanților 

Comisia Europeană: 

- va sprijini statele membre în punerea în aplicare a Directivei 2011/36, inclusiv prin finanțare 

specifică, în special în ceea ce privește aspectele legate de dimensiunea de gen și cele specifice 

copiilor, și va monitoriza punerea ei în aplicare eficace; 

- va demara un studiu pentru evaluarea Directivei 2011/36 și, pe baza rezultatelor evaluării, va 

lua în considerare revizuirea ei4; 

- va asigura finanțarea corespunzătoare pentru combaterea traficului de persoane în interiorul 

și în afara UE5; 

2.2. Reducerea cererii care favorizează traficul de persoane 

Comisia Europeană: 

- în contextul evaluării Directivei 2011/36, va analiza posibilitatea modificării ei (prin stabilirea 

de norme minime la nivelul UE) cu referire la incriminarea utilizării serviciilor obținute prin 

exploatarea victimelor6; 

- în cursul anului 2021, va evalua modalitățile de consolidare a eficacității Directivei 2009/52 

de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de 

resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală – inclusiv în ceea ce privește protecția 

victimelor traficului de persoane; 

                                                           
4 În comunicarea de față, Comisia arată că Directiva 2011/36 ar putea să nu mai fie adecvată scopului (nu s-a 

redus cererea de servicii obținute prin exploatarea victimelor; în UE persistă impunitatea infractorilor, iar numărul 

de urmăriri penale și condamnări ale traficanților rămâne redus; este posibil ca normele minime stabilite pentru 

victime să nu țină cont suficient de nevoile lor reale). 

5 Sunt vizate acțiuni de intensificare a schimburilor de bune practici, inclusiv prin cooperarea transfrontalieră 

dintre organismele de aplicare a legii și cele judiciare; de facilitare a furnizării de servicii de consiliere, la nivel 

național și transnațional; de consolidare a sprijinului acordat victimelor și de îndrumare a lor către serviciile de 

sprijinire în UE și în afara ei; și de promovare a activităților de sensibilizare, de cercetare și de analiză a datelor 

prin sprijinirea cooperării dintre organismele naționale relevante (institute și observatoare de date). 

Programele naționale urmează a fi finanțate prin Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate 

internă, Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, dar și prin programul Orizont Europa (pentru 

activitățile de cercetare în domeniul securității). 

6 Comunicarea arată că Directiva 2011/36 nu a impus (ci doar a permis statelor membre) incriminarea utilizării 

serviciilor obținute prin exploatarea unor persoane despre care se știe că sunt victime ale traficului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%3A32009L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
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- va înainta o propunere legislativă privind guvernanța corporativă sustenabilă pentru a 

promova un comportament sustenabil și responsabil pe termen lung al întreprinderilor; 

- va elabora orientări privind obligația de diligență în materie de muncă forțată, în conformitate 

cu orientările și principiile internaționale privind obligația de diligență7; 

- va organiza o campanie de prevenire împreună cu statele membre și cu organizații ale 

societății civile, care va viza sectoarele și mediile cu risc ridicat8; 

statele membre sunt invitate: 

- în materia justiției penale și al inițiativelor de prevenire, să abordeze toate formele de 

exploatare, inclusiv exploatarea sexuală;  

- să utilizeze sprijinul agențiilor UE (Europol, Eurojust, Cepol și Frontex) și să consolideze 

capacitățile actorilor lor operaționali, inclusiv pentru identificarea potențialelor victime; 

- să urmărească îmbunătățirea capacității inspectorilor de muncă și/sau a partenerilor sociali și 

să faciliteze cooperarea interinstituțională pentru identificarea victimelor în scopul exploatării 

prin muncă și pentru aducerea infractorilor în fața justiției; 

- să coopereze cu agențiile UE (Europol și Autoritatea Europeană a Muncii9), pentru 

combaterea exploatării prin muncă; 

- să dezvolte inițiative public-privat cu întreprinderile din sectoarele și mediile cu risc ridicat10; 

- să promoveze inițiativele privind obligația de diligență în cadrul lanțului global de 

aprovizionare pentru produse; 

2.3. Contracararea modelului infracțional pentru a opri exploatarea victimelor 

Comisia Europeană: 

- va îmbunătăți înregistrarea și colectarea datelor privind traficul de persoane11; 

- împreună cu Eurojust, va facilita crearea unui grup tematic de procurori specializați în 

domeniu; 

                                                           
7 Notăm că, în această privință, la 2 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat Concluzii privind drepturile omului 

și munca decentă în lanțurile de aprovizionare globale. Anterior, la 24 octombrie 2019, Consiliul UE a adoptat 

concluziile Viitorul muncii: Uniunea Europeană promovează Declarația centenarului OIM. 

La nivel internațional, Principiile directoare referitoare la întreprinderi și la drepturile omului (în engleză, 

respectiv franceză) au fost convenite în cadrul ONU, în 2011; acelea au fost încorporate apoi în Principiile 

directoare ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale (2011) (în engleză, respectiv franceză). 

Mai recent, în luna martie 2021, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la diligența necesară a 

întreprinderilor și răspunderea acestora, în care a adresat Comisiei Europene recomandări detaliate (a se vedea 

►secțiunea 3.1.1, mai jos). 

8 Comunicarea de față vizează întreprinderi din sectoare precum sectorul ospitalității, confecțiile, pescuitul, 

agricultura și construcțiile. 

9 Prin intermediul Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate (instituită prin Decizia 2016/344, 

reglementată în prezent prin Regulamentul 2019/1149), ce urmează a deveni parte a Autorității Europene a 

Muncii. 

10 În privința acestora – a se vedea ►n. 8 mai sus. 

11 Activitate inițiată în 2008; comunicarea preconizează extinderea sferei informațiilor, pentru a include tipuri de 

activități infracționale legate de traficul de persoane și informații privind rutele de trafic. 

https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/trafficking-human-beings
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13512-2020-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-REV-1/ro/pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016D0344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
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- va îmbunătăți coordonarea serviciilor de aplicare a legii în cazurile transfrontaliere și 

internaționale și cooperarea judiciară între statele membre; 

- va purta un dialog cu sectorul privat și cu sectorul digital și va promova schimbul de bune 

practici cu sprijinul agențiilor UE12; 

statele membre sunt invitate: 

- să îmbunătățească înregistrarea și colectarea datelor naționale privind traficul de persoane; 

- să utilizeze la maximum instrumentele existente pentru cooperarea operațională13, cum ar fi 

echipele comune de anchetă, cu sprijinul Europol, și să continue cooperarea operațională în 

cadrul EMPACT14; 

- să facă în mod sistematic schimb de date cu privire la anchetele referitoare la traficul de 

persoane, cu sprijinul Europol; 

- să îmbunătățească cunoștințele și capacitățile digitale ale autorităților de aplicare a legii pentru 

a ține pasul cu evoluțiile tehnologice; 

2.4. Protejarea, sprijinirea și consolidarea capacității de acțiune a victimelor, în special a 

femeilor și a copiilor15 

Comisia Europeană: 

- va consolida capacitățile și schimbul de bune practici pentru identificarea victimelor, în 

special în rândul categoriilor vulnerabile, inclusiv prin finanțare pentru formarea polițiștilor, 

asistenților sociali, inspectorilor și polițiștilor de frontieră; 

- va facilita programe de reintegrare și de consolidare a capacității de acțiune a victimelor și 

schimburi de bune practici în materie; 

- va consolida cooperarea în vederea creării unui mecanism de sesizare european16; 

                                                           
12 Potrivit comunicării, această direcție urmează a completa obligațiile ce revin platformelor de a elimina 

conținutul ilegal în temeiul Directivei 2000/31 privind comerțul electronic, ce urmează a fi consolidate prin 

viitorul Act legislativ privind serviciile digitale, COM(2020)825. 

13 Comunicarea de față trimite la prioritatea de eliminare a profitului asociat criminalității organizate și la 

prevenirea infiltrării în economia legală și în societate – stabilită în Strategia UE de combatere a criminalității 

organizate pentru perioada 2021-2025 (prin care statele membre sunt chemate să utilizeze în mod sistematic 

investigații financiare în cadrul anchetelor desfășurate de autoritățile de aplicare a legii, să elaboreze și să pună în 

aplicare un cadru solid pentru identificarea și confiscarea activelor provenite din activități infracționale; există și 

posibilitatea de utilizare a activelor recuperate pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor, precum și pentru 

activitățile transfrontaliere de combatere a traficului de persoane). 

14 Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale; acronim pentru „European 

Multidisciplinary Platform against Crime Threat” (en.); cf. și pagina Europol – Empact. 

15 Strategia de față urmează a se completa cu acțiunile cuprinzătoare prevăzute în Strategia UE privind drepturile 

victimelor (2020-2025), COM(2020)258, și în Strategia cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, 

COM(2021)142. 

Notăm aici că Strategia cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, COM(2021)142, se află în curs de 

examinare la Camera Deputaților. 

În plus, strategia face trimitere la măsuri enunțate în comunicarea „Protecția copiilor migranți”, COM(2017)211 

– comunicare examinată anterior de Camera Deputaților, care a adoptat o hotărâre. 

16 A se vedea și ►n. 18, mai jos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europol.europa.eu/empact
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_258_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=650
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_211_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=513
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-134200175/HCD_COM(2017)_211.PDF
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- va asigura sprijin financiar specific pentru adăposturi speciale pentru cazarea victimelor, 

inclusiv pentru spații specializate pentru femeile și copiii victime, prin intermediul Fondului 

pentru azil, migrație și integrare și al Fondului pentru securitate internă; 

- va oferi finanțare organizațiilor neguvernamentale și centrelor de resurse pentru migranți din 

țările terțe partenere, în scopul sprijinirii victimelor, ținând seama de dimensiunea de gen și de 

nevoile specifice copiilor; 

- va dezvolta o cooperare strânsă cu Comitetul Economic și Social European și cu Comitetul 

Regiunilor pentru a spori impactul economic, social și local al măsurilor de combatere a 

traficului; 

- va consolida parteneriatele cu țările terțe în privința returnărilor; 

statele membre sunt invitate: 

- să promoveze activități de formare și de sensibilizare pentru personalul susceptibil să intre în 

contact cu victimele și din sectoarele și mediile cu risc ridicat de exploatare a victimelor; 

- să creeze medii sigure pentru ca victimele să poată denunța infracțiunile fără teamă de 

represalii și victimizări17; 

- să îmbunătățească funcționarea mecanismelor naționale de sesizare18; 

- să asigure formarea personalului medico-sanitar cu privire la gestionarea diversității și la 

nevoile migranților victime ale traficului de persoane; 

- să asigure finanțarea pentru programe comunitare și de îndrumare inter pares pentru 

consolidarea capacității de acțiune a victimelor19; 

2.5. Dimensiunea internațională20 

Comisia Europeană: 

- va adopta un plan de acțiune al UE de combatere a introducerii ilegale de migranți (2021-

2025)21; 

                                                           
17 Comunicarea arată că victimele nu ar trebui pedepsite pentru infracțiuni pe care au fost obligate să le comită în 

perioada în care au fost exploatate. 

18 Cf. „referral mechanisms” (en.); instituirea unor atari mecanisme, naționale și transnaționale, a fost stabilită ca 

primă acțiune în cadrul Strategiei UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, 

COM(2012)286 (în interiorul priorității A: „identificarea, protecția și acordarea de asistență victimelor traficului 

de persoane”). 

Comunicarea de față arătat că, potrivit Directivei 2011/36, respectivele mecanisme permit identificarea timpurie 

și acordarea timpurie de asistență și de sprijin victimelor; funcționarea lor a fost evaluată într-un studiu elaborat 

pentru Comisia Europeană în luna octombrie 2020. 

19 Atari programe, menționate în comunicare, vizează sprijinirea victimelor în procesul de recuperare și 

reintegrare, cum ar fi servicii medicale, psihologice sau juridice specializate, precum și facilitarea accesului la 

educație și la oportunități economice. 

20 Prin recurgerea la instrumente de politică externă de care dispune UE. 

Comunicarea evocă utilizarea regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Decizia 

(PESC) 2020/1999 și Regulamentul (UE) 2020/1998), în privința acelor persoane fizice, entități și organisme 

responsabile pentru, implicate în sau asociate cu încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri grave împotriva 

acelora la nivel mondial. 

21 Consultarea publică s-a desfășurat între 19 martie și 11 iunie 2021. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2012/COM_2012_286_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_reviewing_the_functioning_of_member_states_national_and_transnational_referral_mechanisms.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020D1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020R1998
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-Fighting-migrant-smuggling-2021-2025-EU-action-plan_en
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- va urmări intensificarea cooperării cu țările terțe de origine și de tranzit ale victimelor, precum 

și cu partenerii internaționali și regionali, inclusiv cu organizațiile internaționale; 

- va utiliza dialogurile specifice privind drepturile omului și securitatea în relațiile cu țările 

partenere; 

- va consolida cooperarea cu Consiliul Europei și cu Grupul său de experți pentru lupta 

împotriva traficului de persoane (GRETA); 

- va sprijini implicarea sistematică în anumite țări a delegațiilor UE din cadrul Serviciului 

European de Acțiune Externă prin comunicare, acțiuni și schimburi de informații periodice și 

specifice; 

statele membre sunt invitate: 

- să îmbunătățească schimbul de informații și date operative în materie penală privind traficul 

de persoane, infracțiunile conexe și rețelele infracționale; 

- să faciliteze cooperarea operațională și judiciară transfrontalieră și internațională în țările 

afectate de trafic, în special în Balcanii de Vest, în țările din vecinătatea UE, în Africa, Orientul 

Mijlociu și Asia de Sud-Est, inclusiv cu sprijinul agențiilor UE (Europol și Eurojust). 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR ȘI AGENȚIILOR UNIUNII 

EUROPENE 

 

3.1. Parlamentul European 

►10 februarie 2021 – Rezoluția referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE 

privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia 

(2020/2029(INI))22 expune următoarele direcții:  

- multe victime și traficanți rămân nedetectați și nu sunt incluși în statisticile oficiale; este 

subliniat caracterul incomplet al datelor și rapoartelor statistice; 

- în privința protecției, asistenței și sprijinului acordat victimelor, se susține alocarea de resurse 

mai mari pentru persoanele ce pot intra în contact cu victimele (poliția, procurorii, personalul 

medical, formatorii, funcționarii responsabili de protecția copiilor, inspectorii de muncă etc.); 

statele membre sunt chemate să asigure – în special în situații de criză și de urgență, cum ar fi 

pandemia de COVID-19 – asistență și reprezentare juridică accesibilă și gratuită, servicii de 

ocupare a forței de muncă, asistență psihologică și medicală; 

- referitor la traficul de persoane ca infracțiune cu o dimensiune de gen (exploatarea sexuală) 

– se precizează preponderența în UE a acestei forme de trafic, se subliniază importanța 

perspectivei de gen și impunitatea ca aspect esențial al acestui tip de trafic; este subliniată 

dificultatea pe care o ridică, pentru anchete și pentru punerea sub acuzare, utilizarea 

internetului, a platformelor de socializare și a tehnologiilor digitale pentru a atrage victimele 

traficului de persoane; se arată că toleranța societală a inegalității de gen și a violenței împotriva 

femeilor și a fetelor perpetuează un mediu permisiv pentru acest tip de trafic; se militează 

pentru incriminarea utilizării serviciilor prestate de victimele traficului de ființe umane, în 

                                                           
22 Rezoluția a avut ca punct de plecare un studiu privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36, elaborat în 

Parlamentul European, septembrie 2020. 

De menționat că, anterior, la 12 mai 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la implementarea 

dintr-o perspectivă de gen a Directivei 2011/36 (2015/2118(INI)). 

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2129(INL)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0227_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2118(INI)
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special de victimele exploatării sexuale, alături de programe de ieșire din situația de victimă 

sau de campanii de sensibilizare pentru a descuraja cererea de servicii sexuale oferite de 

persoane care au căzut victime traficului, ca instrumente de reducere a cererii; 

- referitor la traficul de persoane în contextul migrației și al azilului – sunt enumerați principalii 

factori care agravează vulnerabilitatea migranților în fața traficului de persoane: accesul limitat 

la informații cu privire la procedurile de migrație; lipsa de înțelegere a sistemelor de ocupare a 

forței de muncă și reglementărilor din țările de destinație; rolul intermediarilor terți în procesul 

de migrare; absența unor canale de migrație legală pentru solicitanții de azil. Foarte puține 

victime sunt atestate ca atare în cadrul procedurilor de azil, în pofida sistemelor instituite de 

state membre pentru a permite detectarea și identificarea victimelor traficului și a abordării de 

tip „hotspots”, lansată în contextul fluxurilor migratorii crescute către UE, în aprilie 2015;  

- în privința traficului cu copii – se subliniază vulnerabilitatea lor, care suferă traume grave pe 

termen lung de natură fizică, psihologică și emoțională; statele membre sunt chemate să ia 

măsuri de protecție bazate pe interesul superior al copilului și, după caz, să numească un tutore 

al minorului neînsoțit; se amintește că, în temeiul Directivei 2011/36, copiii ar trebui să 

beneficieze de resurse și asistență juridică gratuite și ar trebui să existe măsuri de protecție a 

victimelor copii (precum tutorii); 

- referitor la eficiența sistemelor de justiție penală și la incriminarea cererii/utilizării serviciilor 

victimelor – deși se pot observa îmbunătățiri, în statele membre persistă nivelul scăzut al 

anchetelor, numărul mic de urmăriri penale care au dat rezultate și rata scăzută a 

condamnărilor; este notată lipsa de claritate a dispozițiilor legale adoptate și deficiențele 

proceselor de identificare a victimelor și se susține incriminarea utilizării cu bună știință a 

serviciilor victimelor în dreptul statelor membre, ca element esențial al prevenirii traficului de 

persoane; 

- în planul cooperării dintre statele membre și cu agențiile UE – au fost evidențiate efectele 

negative ale lipsei de experiență în cooperarea transfrontalieră pentru investigații și proceduri 

penale; în pofida identificării unor exemple de bune practici la nivelul întregii UE, precum și 

la nivel regional și bilateral, persistă obstacole și domenii ce reclamă îmbunătățiri, în special 

în privința abordărilor multiinstituționale; 

- Comisia Europeană a fost invitată să revizuiască Directiva privind combaterea traficului de 

persoane, după o evaluare aprofundată a impactului, îndeosebi cu referire la exploatarea 

sexuală și la utilizarea tehnologiilor digitale, și pentru a obliga statele membre să incrimineze 

explicit utilizarea în cunoștință de cauză a tuturor serviciilor furnizate de victimele traficului 

de persoane care implică exploatarea; s-a cerut prezentarea fără întârziere a unei strategii a UE 

în materie, care a abordeze îndeosebi perspectiva gen și situația copiilor și a victimelor; 

- statele membre sunt chemate să își intensifice eforturile de combatere a traficului de persoane 

în contextul migrației, abordând noile tipare (traficarea femeilor și fetelor în scopul exploatării 

sexuale), și chestiunea impunității (prin aducerea în fața justiției a autorilor infracțiunilor, dar 

și a celor care utilizează în cunoștință de cauză serviciile victimelor, și prin urmărirea fluxurilor 

de profit); în majoritatea statelor membre, finanțarea inadecvată constituie un obstacol major 

în calea eforturilor de a proteja și de a acorda asistență victimelor traficului de persoane. 

►10 martie 2021 – Rezoluția conținând recomandări adresate Comisiei cu privire la diligența 

necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora (2020/2129(INL)) – a solicitat Comisiei 

Europene să prezinte o propunere legislativă privind diligența necesară cu caracter obligatoriu 

în cadrul lanțului de aprovizionare, pornind de la recomandărilor cuprinse în anexa rezoluției 

(anexă intitulată „Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind diligența necesară 

a întreprinderilor și răspunderea acestora”). Propunerea avansată de Parlament European ar 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2129(INL)&l=en
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urma să stabilească obligațiile de diligență în lanțul valoric ale întreprinderilor mari 

reglementate de dreptul unui stat membru sau stabilite pe teritoriul UE, mai concret de a lua 

toate măsurile proporționale și adecvate și de a depune eforturi în limita mijloacelor de care 

dispun pentru a preveni apariția unor efecte negative asupra drepturilor omului, mediului sau 

bunei guvernări în lanțurile lor valorice și de a aborda atari efecte în cazul apariției lor. O 

viitoare anexă la directivă ar urma să enumere drepturile omului vizate. 

 

3.2. Consiliul Uniunii Europene 

►24 noiembrie 2020 – Concluziile privind securitatea internă și parteneriatul polițienesc 

european au subliniat importanța combaterii traficului de persoane și introducerii ilegale de 

migranți, au salutat elaborarea noii strategii a UE în domeniu (i.e. comunicarea de față), 

document ce ar trebui să abordeze toate formele de exploatare (prin muncă, exploatarea 

sexuală), identificarea, protejarea și acordarea de sprijin victimelor, și combaterea traficului de 

copii ca prioritate în cadrul strategiei; a fost cerută analizarea evoluțiilor tehnologice actuale și 

a efectelor acestora asupra traficului de persoane, o mai bună culegere și evaluare a datelor în 

cadrul mecanismelor existente și cooperarea mai strânsă cu Consiliul Europei și cu GRETA. 

►12 mai 2021 – Concluziile privind stabilirea priorităților UE pentru combaterea criminalității 

grave și organizate pentru EMPACT 2022-2025 enumeră, printre respectivele priorități, 

traficul de persoane (a treia prioritate), având ca scop „de a neutraliza rețelele infracționale 

implicate în traficul de persoane pentru toate formele de exploatare, inclusiv exploatarea prin 

muncă și exploatarea sexuală, cu un accent deosebit pe cele care exploatează minori pentru 

infracțiuni forțate; pe cele care recurg la violență sau amenință cu violența împotriva victimelor 

și a familiilor acestora sau care induc în eroare victimele prin simularea oficializării exploatării; 

pe cele care recrutează victime online și le fac publicitate online și sunt deserviți de brokeri 

care furnizează servicii digitale”. 

 

3.3. Eurojust 

►1 decembrie 2015 – Raportul „Urmărirea traficului de persoane în scopul exploatării prin 

muncă” își propune elaborarea unei serii de indicatori pentru această formă de exploatare, astfel 

cum rezultă din jurisprudența națională. 

►16 februarie 2021 – Raport al Eurojust privind traficul pe persoane. Cele mai bune practici 

și aspecte referitoare la cooperarea judiciară23 – abordează, pe de o parte, coordonarea 

anchetelor, iar pe de altă parte, drepturile victimelor și formulează recomandări adresate în 

principal procurorilor, judecătorilor și autorităților de aplicare a legii. 

 

3.4. Europol 

►În anul 2016, în cadrul Europol a fost înființat Centrul european privind introducerea ilegală 

de migranți (EMSC)24 având ca misiune sprijinirea statelor membre în identificarea și 

dezmembrarea rețelelor criminale implicate în traficarea migranților. 

                                                           
23 A se vedea și rezumatul raportului în limba română. 

24 Cf. „European Migrant Smuggling Centre” (EMSC). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13083-2020-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/ro/pdf
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2015-12_Report-on-prosecuting-THB-labour-exploitation_EN.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2021_02_16_thb_casework_report.pdf
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-migrant-smuggling-centre-emsc
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/21_eju_031_ro.pdf
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►octombrie 2020 – o notă a Europol a expus obstacole ale combaterii traficului de persoane 

în era digitală, arătând că tehnologia conferă avantaje traficanților, dar și avantaje pe care 

tehnologia le oferă autorităților publice în lupta împotriva acestui fenomen. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

4.1. Aspecte ale cadrului instituțional din România 

►Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane („ANITP”), ce funcționează în 

subordinea Ministerului Administrației și Internelor, dispune de competente de coordonare, 

evaluare și monitorizare, urmărind aplicarea politicilor în domeniul luptei împotriva traficului 

de persoane, precum și a celor din domeniul protecției și asistenței acordate victimelor 

traficului de persoane. 

Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și planul 

național de acțiune aferent perioadei 2018-2020 – au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 861/2018. 

În luna decembrie 2020, ANITP a publicat Raportul anual privind fenomenul traficului de 

persoane în 2019. În luna martie 2021, a fost publicată o Analiză privind traficul de persoane 

în anul 2020. 

► În anul 2009, a fost înființat Grupul pentru combaterea traficului de persoane al 

Parlamentului României, acesta din urmă numărându-se astfel printre cele dintâi parlamente 

naționale/camere ale parlamentelor naționale ale statelor membre ale UE care să instituie o 

atare structură. Raportul privitor la combaterea traficului de persoane pentru anii 2018-2019, 

cel mai recent raport al grupului, a fost dezbătut în ședința din 10 noiembrie 2020 a Comisiei 

pentru afaceri europene a Camerei Deputaților25. 

►Analizarea fenomenului traficului de copii a constituit una din problematicile abordate de 

Comisia parlamentară de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți, înființată în 

luna martie 2020, prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 6/2020, comisie care și-a prezentat 

raportul în luna noiembrie 2020, raport dezbătut și adoptat în plenul Camerei Deputaților 26. 

 

4.2. Rapoarte internaționale recente ce evaluează situația din România 

►noiembrie 2019 – subsecvent vizitei oficiale întreprinse în România de reprezentantul 

special al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și coordonator pentru 

combaterea traficului de persoane, a fost anunțată (pentru începutul anului 2020) publicarea 

unui raport care să descrie starea de lucruri și să cuprindă recomandări. În cursul vizitei, 

reprezentantul special al OSCE a apreciat progresele atinse de autoritățile române în anumite 

domenii ale eforturilor de combatere a traficului, iar în alte materii respectivul a susținut 

necesitatea unor ameliorări. 

►martie 2020 – În contextul celei de a treia runde de evaluare, o delegație a Grupului de 

experți al Consiliului Europei pentru lupta împotriva traficului de persoane (GRETA) a 

întreprins o vizită în România. Evaluarea a urmărit îndeosebi accesul victimelor traficului la 

justiție și la remedii efective. 

                                                           
25 A se vedea Sinteza lucrărilor Comisiei [pentru afaceri europene] din perioada 9-10 noiembrie 2020. 

26 Cf. și Hotărârea Camerei Deputaților nr. 67/2020 privind concluziile, răspunderile și măsurile comisiei 

parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți. 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/the_challenges_of_countering_human_trafficking_in_the_digital_era.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/despre-noi/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/206645
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/studii/Raport%20anual%20privind%20fenomenul%20traficului%20de%20persoane%20in%202019.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/studii/Analiza%20succinta%20victime%20identificate%20in%202020%20final.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228894
http://www.cdep.ro/pdfs/oz/rap_ancheta.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/uph_pck2015.proiect?idp=864
https://www.osce.org/cthb/438119
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/-/greta-visits-romania-as-part-of-the-third-evaluation-round
http://www.cdep.ro/comisii/afaceri_europene/pdf/2020/sz110910.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233693
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La 3 iunie 2021 a fost publicat raportul final al respectivei runde. Raportul a notat continuarea 

de țara noastră a acțiunilor de dezvoltare a cadrului legislativ și de politici în materie – 

menționându-se amendamente la Codul penal în anul 2020 pentru majorarea sancțiunilor 

minime pentru traficul de minori și introducerea unor noi circumstanțe agravante pentru 

respectiva infracțiune. Era menționată adoptarea unei noi strategii naționale în materie pentru 

perioada 2018-2022, alături de un plan de acțiune pentru perioada 2018-2020; se preciza 

instituirea unui comitet de monitorizare pentru punerea în aplicare a strategiei naționale și a 

unui grup de lucru pentru asistența victimelor, alături de actualizarea, în 2019, a mecanismului 

național de identificare și referire. Raportul mai arăta că România rămânea preponderent o țară 

de origine a victimelor traficului de persoane, multe dintre ele fiind traficate în interiorul țării. 

Era menționată diminuarea numărului victimelor identificate de autoritățile române, precum și 

preponderența femeilor și a copiilor în rândul acestora. Exploatarea în scopuri sexuale 

constituia principala formă de trafic, urmată de exploatarea prin muncă. Deși legislația română 

preciza dreptul victimelor traficului la consultanță juridică gratuită, inclusiv la reprezentare 

juridică, era remarcat numărul redus de avocați specializați în reprezentarea victimelor 

traficului. Autoritățile române erau chemate să consolideze accesul efectiv la piața muncii și 

incluziunea economică și socială a victimelor traficului. Despăgubirile acordate de instanța de 

judecată erau rareori plătite victimelor, astfel încât GRETA a îndemnat autoritățile române să 

întreprindă eforturi suplimentare pentru garantarea accesului la despăgubiri. În planul urmăririi 

penale, deși era salutată solicitarea adresată Parchetului General de Ministerul Justiției în sensul 

stabilirii ca prioritate a combaterii traficului de persoane, era remarcată slăbirea răspunsului 

justiției penale față de această infracțiune. Se solicita extinderea exonerării de răspundere 

penală pentru toate infracțiunile săvârșite de victimele traficului de persoane. Era solicitată 

anonimizarea datelor cu caracter personal ale victimelor pe site-uri judiciare, precum și 

specializarea judecătorilor în tratarea cauzelor ce implică trafic de persoane. Raportul nota 

progrese privind sensibilizarea publicului în legătură cu traficul de minori, dar și preponderența 

acelui fenomen, solicitându-se măsuri suplimentare, precum și ameliorarea identificării 

victimelor, inclusiv în plan bugetar, prin alocarea către Inspecția Muncii a unor resurse 

adecvate pentru prevenirea și identificarea cazurilor de trafic în scopul exploatării prin muncă, 

dar și în cazul în care recrutarea și/sau exploatarea se desfășoară online. A fost exprimată 

preocuparea în legătură cu capacități reduse ale adăposturilor administrate de sectorul public. 

În privința victimelor străine ale traficului, autoritățile române au fost chemate să le ofere un 

termen de recuperare și reflecție, precum și măsuri de protecție și asistență. 

►iulie 2021 – Raportul din 2021 al Departamentului de Stat al SUA privind traficul de 

persoane a arătat că guvernul României nu îndeplinea standardele minime pentru eliminarea 

traficului, însă depunea eforturi semnificative în acea direcție, eforturi concretizate în 

investigarea mai multor cauze; condamnarea mai multor traficanți și instituirea unei structuri 

specializate pentru urmărirea acestor infracțiuni, compusă din șapte procurori; adoptarea unor 

standarde minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor, 

semnarea unor acorduri de cooperare în vederea construirii unui adăpost pentru victime 

repatriate. Raportul a menționat și neajunsuri, precum complicitatea unor funcționari la 

exploatarea copiilor aflați în centre de plasament; identificarea unui număr mai redus de 

victime; lipsa unei finanțări suficiente pentru servicii de asistență și protecție. A fost menționată 

elaborarea noii strategii în materie, care, dacă ar fi pusă în executare, ar constitui un efort 

semnificativ pentru atingerea standardelor minime. Pentru al treilea an consecutiv, 

Departamentul de Stat al SUA a inclus țara noastră în nivelul 2 pe lista țărilor aflate sub 

supravegherea SUA (Tier 2 Watch List)27. Raportul a formulat și recomandări privind 

                                                           
27 Acest nivel 2 pe lista țărilor aflate sub supravegherea SUA vizează țări ale căror guverne nu îndeplinesc în mod 

deplin standardele minime stabilite în Legea SUA privind protecția victimelor traficului din 2000 (Trafficking 

https://rm.coe.int/evaluation-report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-conve/1680a2b0f8
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/romania/
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identificarea potențialelor victime, îndeosebi a celor vulnerabile, investigarea și urmărirea 

penală a cauzelor de trafic, sancționarea penală a traficanților, creșterea semnificativă a calității 

și disponibilității serviciilor pentru victime, modificarea legislației pentru a permite susținerea 

financiară a serviciilor prestate victimelor de organizații neguvernamentale, formarea 

judecătorilor pentru gestionarea cauzelor ce implică traficul de persoane, creșterea numărului 

polițiștilor care anchetează acest tip de criminalitate și care desfășoară investigațiile financiare 

în domeniu, creșterea eforturilor de eliminare a exploatării copiilor prin muncă, dezvoltarea 

unui sistem integrate pentru identificarea și urmărirea activelor traficanților, sporirea pregătirii 

profesionale a acelor responsabili publici ce intră în legătură cu victimele, mecanisme de 

sancționare a acelor agenții de plasare a forței de muncă care contribuie la trafic, sporirea 

calității serviciilor de consiliere psihologică și a celor medicale, oferirea de consultanță juridică 

victimelor, reducerea taxelor de timbru și sporirea eforturilor de indemnizare a victimelor. 

 

4.3. Întrebări și interpelări adresate de membri ai Camerei Deputaților (2020 și 2021) 

În cursul anilor 2020 și 2021, membri ai Camerei Deputaților au adresat guvernului întrebări 

și interpelări având ca obiect prevenirea și combaterea traficului de persoane: 

- întrebarea nr. 10946A/14-07-2020 (Registrul național automatizat cu privire la persoanele 

care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor); 

- întrebarea nr. 10951A/15-07-2020 (Strategia Națională Antitrafic); 

- întrebarea nr. 10952A/15-07-2020 (Strategia Națională Antitrafic); 

- întrebarea nr. 11084A/12-08-2020 (Stadiul operaționalizării Registrului național automatizat 

cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor);  

- întrebarea nr. 11123A/7-09-2020 (Combaterea traficului de persoane); 

- întrebarea nr. 11275A/12-10-2020 (Problema pornografiei infantile (art.374 C.P.), precum și 

creșterea fenomenului infracțional în ceea ce privește traficul cu minori (art.211 C.P.) și 

infracțiunile sexuale săvârșite împotriva minorilor (art.220, art.221 și art.222 C.P.)); 

- întrebarea nr. 432A/24-02-2021 (Date statistice privind traficul de persoane) 

- întrebarea nr. 635A/11-03-2021 (Măsuri pentru limitarea traficului de persoane în România) 

- întrebarea nr. 716A/17-03-2021 (Traficul de persoane la nivelul anului 2020) 

- întrebarea nr. 840A/24-03-2021 (Situația statistică privind cauzele care au ca obiect traficul 

de persoane) 

- întrebarea nr. 842A/24-03-2021 (Situația aplicării Legii nr.678 din28 noiembrie 2001 privind 

prevenirea și combaterea traficului de persoane de către Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale) 

- interpelarea nr. 141B/7-04-2021 (Situația aplicării Legii nr. 678/21.11.2001 privind 

prevenirea și combaterea traficului de persoane) 

                                                           
Victims Protection Act of 2000), însă care depun eforturi semnificative în direcția atingerii respectivelor standarde, 

țări în care numărul estimat al victimelor formelor grave de trafic este foarte mare sau se află în creștere 

semnificativă, iar țara în cauză nu întreprinde acțiuni concrete proporționale, sau țări în care nu se pot dovedi 

eforturi sporite de combatere a formelor grave ale traficului de persoane comparativ cu anul precedent, inclusiv 

investigații, urmăriri penale și condamnări ale traficanților, asistența sporită acordată victimelor și reducerea 

dovezilor de complicitate a unor responsabili guvernamentali la forme grave de trafic. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60734&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60739&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60740&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60867&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60911&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61063&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61738&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61943&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62024&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62148&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62150&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62369&idl=1
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- întrebarea nr. 1205A/21-04-2021 (Situația traficului de persoane pentru anii 2017-2018) 

- întrebarea nr. 1608A/26-05-2021 (Despăgubiri financiare acordate victimelor traficului de 

persoane, cu cetățenie română) 

 

Alte resurse utile în internet 

- Mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales, raport elaborat în comun de ILO, OCDE, OIM, 

UNICEF, noiembrie 2019 (și versiunea engleză) 

- Study on due diligence requirements through the supply chain, raport elaborat pentru Comisia 

Europeană, ianuarie 2020 

- Human Rights Due Diligence Legislation - Options for the EU, studiu elaborat pentru 

Parlamentul European, iunie 2020 

- Leveraging innovation to fight trafficking in human beings: A comprehensive analysis of 

technology tools, studiu al OSCE, iunie 2020 

- Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues. European 

implementation assessment, studiu elaborat în Parlamentul European, septembrie 2020 

- Guidance note on preventing and combatting trafficking in human beings for the purpose of 

labour exploitation, notă elaborată în cadrul GRETA, decembrie 2020 (și versiunea franceză) 

- Guidance Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID-

19 Pandemic, material elaborat în comun de OSCE și ONU, 2020 (și versiunea franceză) 

 

 

Constantin Mihai Banu 

17 mai 2021 

actualizare 20 iulie 2021 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62670&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63113&idl=1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716931.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603495/EXPO_BRI(2020)603495_EN.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/9/6/455206_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c
https://rm.coe.int/note-d-orientation-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-traite-des-/1680a1060d
https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/458434_1.pdf
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2020/07/guidance-addressing-emerging-human-trafficking-trends-and-consequences-of-the-covid-19-pandemic

