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 În data de 18 mai a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările, fizic și online cu următoarea ordine de zi: 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE 

privind combaterea traficului de persoane 2021-2025, COM (2021) 171.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Președinte Gigel-Sorinel 

Știrbu. Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat 

următoarele: Traficul  de  persoane  distruge  vieți,  încălcând  demnitatea,  libertatea  

și  drepturile fundamentale   ale   victimelor.  Este  adesea  o  infracțiune  violentă  

comisă  de  rețele  de criminalitate organizată, care nu ar trebui să existe în societatea 

de astăzi. Cu toate acestea, traficul de persoane este un fenomen global. El există în 

fiecare țară și în fiecare regiune. Există în continuare și în Uniunea Europeană. 

Conform celor mai recente date  disponibile,  în  perioada  2017-2018  au  fost  peste  

14000  de  victime  înregistrate în Uniunea Europeană. Numărul real este, probabil, cu 

mult mai mare, întrucât multe victime rămân neidentificate. Aproape jumătate dintre 

victimele traficului de persoane din Uniunea Europeană sunt cetățeni ai Uniunii, iar un 

număr semnificativ dintre acestea sunt traficate în țara  lor.  Majoritatea  victimelor  

din  UE  sunt  femei  și  fete  traficate  în  scopul  exploatării sexuale.  Aproape  un  

sfert  dintre  victimele  traficului  de  persoane  din  UE  sunt  copii. Majoritatea 

traficanților din UE sunt cetățeni ai Uniunii și aproape trei sferturi dintre aceștia 

bărbați. Această infracțiune aduce profituri mari infractorilor și generează costuri 

umane, sunt sociale și economice enorme. Costul economic la nivelul UE este estimat 

la 2,7miliarde EUR într-un singur an. 
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 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 în stadii timpurii a traficului de persoane, 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: 

-prevenirea, protecția victimelor, urmărirea penală și condamnarea traficanților 

-reducerea cererii care favorizează traficul de persoane 

-contracararea modelului infracțional pentru a opri exploatarea victimelor 

-protejarea, sprijinirea și consolidarea capacității de acțiune a victimelor, în special a 

femeilor și a copiilor 

- dimensiunea internațională. 

Întrucât combaterea traficului de persoane necesită implicarea tuturor, Comisia 

va colabora strâns cu toți partenerii săi pentru a maximiza impactul acțiunilor 

prevăzute. Coordonatorul UE antitrafic va asigura coordonarea și coerența între 

instituțiile UE, agențiile UE, statele membre și actorii internaționali în punerea în 

aplicare a prezentei strategii.  

 Comisia  pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  a  fost  sesizată  

pentru  avizare,  acesta urmând  a  fi  trimis  către  Comisia  pentru  afaceri  europene,  

care  este  sesizată  în  fond.    În  urma dezbaterilor,  membrii  Comisiei  au  hotărât,  

cu  unanimitate  de  voturi a celor prezenți,  întocmirea  unui proiect  de opinie 

favorabil. 

  La şedinţa Comisiei din data de 18 mai 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 

online, un număr de 12  deputaţi:  Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian 

Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), 

Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero Natalia-

Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif 

Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi 

Boris (AUR). 

 

 

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 19 mai 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor 

legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare. La şedinţa Comisiei din 

data de 19 mai 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, un număr de 12  deputaţi: 

Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu 

(PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe 

Andrei Daniel (PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), 

Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-

Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). 
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 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 20 mai 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor 

legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare. La şedinţa Comisiei din 

data de 20 mai 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, un număr de 12  deputaţi: 

Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu 

(PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe 

Andrei Daniel (PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), 

Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-

Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi Boris (AUR).            

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 


