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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                            Bucureşti, 18 mai 2021                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                                             COM (2021)142  
   
                     

      PROIECT DE OPINIE 
 

asupra documentului Comisiei Europene - 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 

 

 În conformitate cu prevederile art.171 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Protocoalelor 1 și 2 anexate 
Tratatelor Uniunii Europene, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților prin 
adresa nr. 4/E din 14.04.2021, pentru examinare pe fond, cu inițiativa Comisiei Europene - 
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, înregistrată cu nr.4c-6/451 din 10 
mai 2021. 

 Comunicarea este o inițiativă prioritară a Comisiei cu caracter nelegislativ, iar 
termenul pentru aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale este 2 iunie 2021. 

 Scopul  acestei  comunicări este de a preveni infracționalitatea și a aduce traficanții 
în fața legii, precum și protejarea victimelor și consolidarea capacității de acțiune. 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. 

           Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au  dezbătut  documentul  sus-menţionat  în  şedinţa din data de 18 mai 2021, 
organizată în sistem mixt (fizic și on-line), în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) 
din Regulamentul Camerei Deputaților. 
 Examinând documentul Comisiei Europene, fișa de informare a Direcției pentru 
Uniunea Europeană din cadrul Camerei Deputaților și fișa trimisă de Ministerul Afacerilor 
Interne, membrii Comisiei apreciază că procesul  de combatere a traficului de persoane, 
început în 2012,  reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană din cauza faptului că 
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traficul de persoane este o amenințare gravă care pune în pericol, anual, mii de persoane, în 
special femei și copii.           
 De asemenea, constată faptul că traficul de persoane este un fenomen infracțional 
complex și traficanții profită de situația vulnerabilă a unor persoane pentru a obține profit 
și remarcă faptul că la nivel de politică și la nivel operațional este esențială asigurarea 
cooperării transfrontaliere, regionale și internaționale, inclusiv prin dezvoltarea și schimbul 
de cunoștințe și informații, precum și prin interoperabilitatea sistemelor de informații. 
          Membrii Comisiei salută implicarea Comisiei Europene în finanțarea și coordonarea 
unui set de acțiuni în vederea îmbunătățirii activităților de elaborare a politicilor și a 
activităților operaționale pentru combaterea traficului de persoane.  
          În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei, în considerarea  celor 
prezentate în cuprinsul Comunicării, a fișei trimise de Ministerul Afacerilor Interne precum 
și  a Fișei de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană,  au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil promovării documentului Comisiei 
Europene, -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- şi  transmiterea  acestuia 
către Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților. 
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