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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 18-20 mai 2021 

 

  

 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.  

 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. 

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

pentru  avizare,  acesta urmând  a  fi  trimis  către  Comisia  pentru  afaceri  europene,  
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care  este  sesizată  în  fond.    În  urma dezbaterilor,  membrii  Comisiei  au  hotărât,  

cu  unanimitatea  voturi 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). 

 

 

 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 

 


