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pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei
din zilele de 26 şi 27 mai 2009
Marţi, 26 mai 2009
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Audiere privind activitatea în domeniul traficului de persoane;
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului (PL.x 267/2009).
Miercuri, 27 mai 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Studiu individual – bugetare de gen.
Marţi, 26 mai 2009
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora.
La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi:
- din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Radu Stancu – secretar
de stat, domnul Cătălin Pătru – director de cabinet, domnul Tache Bocănială –
adjunct inspector general în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
(IGPR) şi domnul Romulus Nicolae Ungureanu – şef serviciu Agenţia Naţională
împotriva Traficului de Persoane (ANITP).
- din partea organizaţiei „Salvaţi Copiii”, doamna Gabriela Alexandrescu, preşedinte
executiv.

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei
şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost
îndeplinită.
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a menţionat că, dată fiind recenta
abrogare a

Hotărârii de Guvern nr.1584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi reorganizarea
A.N.I.T.P. în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, este important să se cunoască
raţiunea recentelor modificări legislative şi instituţionale,

dacă această schimbare s-a

făcut din motive ce ţin de buget sau de personal, precum şi dacă în luarea acestei decizii
s-a ţinut cont de valorile înregistrate de fenomenul de trafic în România. De asemenea,
doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat informaţii suplimentare în legătură
cu statisticile care descriu fenomenul de trafic de persoane, date concrete privind
activitatea prezentă a acestei structuri, precum şi o prezentare a modului în care această
reorganizare influenţează implementarea strategiei în domeniul traficului de persoane.
Domnul secretar de stat Radu Stancu a

prezentat cadrul în care A.N.I.T.P.

funcţionează în prezent, ca serviciu în cadrul I.G.P.R., fiind numit un şef al acestei
structuri. Domnul secretar de stat Radu Stancu a precizat că trecerea în subordinea
I.G.P.R. nu a influenţat bugetul A.N.I.T.P., care a fost transferat în întregime la I.G.P.R.,
prin Ordonaţa de urgenţă neurmărindu-se impactul financiar , deşi o parte din angajaţi au
fost distibuiţi în operativ.
Domnul Tache Bocănială, adjunct inspector general, a menţionat că, prin
schimbările instituţionale, s-a avut în vedere îndeplinirea tuturor atribuţiilor Agenţiei şi de
asemenea s-a redus numărul funcţionarilor de conducere, o parte din activitatea logistică
fiind asigurată de structurile specifice I.G.P.R.
În continuare a luat cuvântul doamna Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv
Salvaţi Copiii, care a prezentat contribuţia pe care organizaţia a avut-o la demersul de
înfiinţare al A.N.I.T.P., precizând că înfiintarea acestei agenţii a fost apreciată de
organismele internaţionale. În legătură cu recenta schimbare legislativă, prin care
A.N.I.T.P. se restructurează în subordinea I.G.P.R., doamna Gabriela Alexandrescu a
prezentat situaţia existentă în alte state, unde

această structură este în subordinea

Ministerului de Interne sau în subordinea Guvernului, aceasta trebuind să coordoneze şi
să aibă relaţii cu structuri guvernamentale, fiind nevoie de susţinere şi pentru organizaţiile
neguvernamentale care asigură servicii şi tratament victimelor traficului. De asemenea, a
precizat că, în ceea ce priveşte activitatea Agenţiei, ar putea apărea ca o contradicţie
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faptul că, deşi are rol de coordonare şi monitorizare, a fost transferată din subordinea
Ministerului Administraţiei şi Internelor la I.G.P.R.
Doamna deputat Lucia Ana Varga a precizat faptul că este important să ne
raportăm la situaţia existentă în România şi să aflăm dacă fenomenul este în creştere sau
în scădere, aceasta fiind de natură să determine dacă măsurile luate până acum au fost
sau nu suficiente şi dacă se justifică recentele schimbări instituţionale. Doamna deputat a
accentuat importanţa datelor statistice, care ar trebui să fie accesibile celor interesaţi de
analiza fenomenului de trafic de persoane, acestea permiţând fundamentarea unor politici
în domeniu. De asemenea, doamna deputat a subliniat că, dacă se constată că structurile
existente sunt insuficiente, se pot face propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi a
politicilor.
Domnul deputat Gheorghe Firczak a solicitat clarificări asupra modului în care se va
îmbunătăţii combaterea traficului de persoane prin recenta reorganizare, precum şi asupra
competenţelor pe care A.N.I.T.P. le are în abordarea aspectelor ce ţin de combaterea
fenomenului de trafic de persoane (identificare, depistare, strângere de dovezi, tragere la
răspundere a traficanţilor).
Domnul Tache Bocănială, adjunct inspector general, a subliniat că A.N.I.T.P. a fost
înfiinţată cu misiunea de evaluare şi coordonare la nivel naţional a politicilor în domeniu,
pentru a se relaţiona la nivel internaţional cu celelalte structuri, cu organizaţiile
neguvernamentale, combaterea efectivă a traficului fiind făcută la nivel de structură de
crimă organizată.
În completare, domnul Romulus Ungureanu,

şeful A.N.I.T.P. a precizat că

înfiinţarea s-a făcut la sugestia UE, ideea plecând din rândul structurilor de combatere a
traficului de persoane, fiind nevoie de concentrarea resurselor financiare şi umane. Iniţial
structura avea 6 persoane, ulterior ajungându-se la 100 de angajaţi.
Domnul Romulus Ungureanu a prezentat o serie de date statistice privind
repartizarea pe sexe şi pe vârste a victimelor traficului de persoane, pentru primul
trimestru al anului 2009, comparativ ce aceeaşi perioadă a anului 2008, precum şi
structura de personal.
În încheierea audierii, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a apreciat că ar fi
fost de dorit ca prezentarea facută de A.N.I.T.P. să aibă un caracter mai aplicat şi a
solicitat reprezentanţilor Ministerului să transmită un material scris privind activitatea, care
să cuprindă inclusiv organigrama şi integrarea ei în sistemul Ministerului, date statistice
mai detaliate faţă de cele prezentate în şedinţă, planul de acţiune şi programele prevăzute
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pentru 2009. De asemenea, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat faptul
că este importantă stabilirea unei relaţii de parteneriat şi colaborare, în acest sens
impunându-se o cunoaştere amănunţită a fenomenului.
La punctul al doilea pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL.x 267/2009), Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu a fost prezent la lucrările
Comisiei.
Constatând lipsa de cvorum, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus
amânarea dezbaterii acestui proiect de Lege în cadrul unei şedinţe viitoare a Comisiei.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterii proiectului de Lege.
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările şedinţei.
Miercuri, 27 mai 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la bugetarea de gen.
În zilele de 26 şi 27 mai, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte,
domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Maria
– secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie,
domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, , doamna
deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul
deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
A absentat doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache aflată în delegaţie externă .
PREŞEDINTǍ
Cristina Ancuţa POCORA

SECRETAR
PETŐ Csilla - Maria

Întocmit,
Cristina Constantin,
Expert parlamentar
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