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PROCES VERBAL
Încheiat azi, 16 iunie 1998, la şedinţa comisiei

Lucrările şedinţei de azi, conduse de doamna preşedinte, deputat Mariana
STOICA, au avut ca ordine de zi informarea asupra stadiului realizării
obiectivelor prevăzute pentru Ministerul de Interne în cadrul Pilierului III :
1.
2.
3.
4.

Combaterea crimei organizate
Asigurarea controlului frontierelor
Traficul de carne vie
Imigrarea ilegală

Pentru aceste dezbateri au fost invitaţi şi au participat, din cadrul
Ministerului de Interne, următorii :
-

domnul LANGA, Secretar de Stat
domnul General MEDREA
domnul Colonel POPESCU
domnul Colonel Călin MATEESCU

Dezbaterile au început cu primul punct şi anume "Combaterea crimei
organizate".
În România, crima organizată nu s-a manifestat până în prezent la
intensitatea şi amploarea existentă în ţările vestice sau limitofe şi nici prin
organizaţii criminale de vreun tip deoasebit. Cu toate acestea, se poate aprecia că
în ţara noastră sunt creaţi factori socio-economici ţi criminologici propice pentru
crima organizată internă, factori favorizaţi în principal de :

accentuarea crizei economice ţi instabilităţii sociale;
lipsa unei legislaţii adecvate pe domenii de activitate şi numărul
insuficient de mecanisme de control al modului de aplicare a noilor acte
normative;
omniprezenţa birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natură a
favoriza extinderea fenoomenului de corupţie la nivelul tuturor
categoriilor de funcţionari publici;
creşterea în intensitate a procesului de "interconectare" a afacerilor
legale cu tranzacţiile ilegale ;
ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuţii pe linie
de combatere a criminalităţii, precum şi dotarea necorespunzătoare a
acestora cu aparatură tehnică şi personal de specialitate;
poziţia geo-politică a României.
Pentru contracararea activităţii reţelelor transnaţionale ce fac obiectul crimei
organizate, se impune infiinţarea:
Comitetului Interministerial de Luptă Împotriva Traficului Ilegal şi
Abuzului de Droguri;
Institutului de Cercetare a Crimei Organizate şi Corupţiei, pe lângă
Guvernul României - finanţare din partea Uniunii Europene;
Centrul Sud-Est European pentru Combaterea Crimei Organizate
Amenajarea Centrului de Documentare şi Informare pentru Combaterea
Traficului şi Abuzului de Droguri la sediul Brigăzii de Combatere a
Crimei Organizate şi Corupţiei - finanţare mixtă România - UE;
Extinderea reţelei de laboratoare anti-drog autorizate ONU prin
înfiinţarea a două centre la Oradea şi Iaşi - finanţare mixtă România - UE
Progresele înregistrate până în prezent cu privire la combaterea
criminalităţii organizate, pentru alinierea la standardele Uniunii Europene sunt :
Modificarea art. 312 din Codul Penal, prin legea 140/14.11.1996, în
sensul înăspririi pedepsei;
Legea 141/23.07.1997 privind noul Cod Vamal al României
încriminează trecerea peste frontieră, fără autorizaţie, a armelor,
muniţiilor, materialelor explozive sau radioactive, produselor şi
substanţelor stupefiante şi psihotrope, faptă care este sancţionată cu
închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
Măsuri care se află în atenţia legislativului (s-au elaborat mai multe proiecte
de acte normative care se află în diferite faze de avizare la Parlament):

Legea privind definirea şi sancţionarea activităţilor infracţionale pe linie
de crimă organizată;
Legea privind combaterea traficului şi consumului de droguri;
Legea privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
Legea privind completarea Codului de Procedură Penală privind
protecţia martorilor şi investigatorii acoperiţi;
Ratificarea în regim de urgenţă a Convenţiei privind spălarea, depistarea
şi confiscarea produsului realizat din infracţiuni - Strasbourg, 8.11.1990;
Semnarea Acordului privind traficul ilicit pe mare ;
Aderarea la Convenţia europeană privind protecţia datelor cu caracter
personal - 28.01.1981;
Amendarea legii copy-right-ului, iunie 1996, pentru a se defini dreptul
de proprietate asupra datelor salvate pe suporţi magneto-optici.
După această expunere, s-a trecut la punctul doi al discutiilor, referitor la
asigurarea controlului frontierelor.
În acest domeniu, principalele probleme urmărite sunt :
1. Cadrul juridic,
2. Pe linia pregătirii cadrelor din instituţiile cu competenţă la frontieră,
3. Racordarea la exigenţele domeniilor de cooperare comunitare
a) In plan intern
b) În plan extern
4. Asigurarea logistică.
De asemenea, în cadrul programelor de sprijin ale Uniunii Europene pentru
Justiţie şi Afaceri Interne au fost incluse proiecte pe termen lung iniţiate de
Ministerul de Interne, pentru implementarea unui Program Integrat de modernizare
a infrastructurii frontierei de stat şi de restructurare a forţelor cu competenţe la
frontieră.
În problema traficului de carne vie, al treilea punct al dezbaterilor, un
fenomen îngrijorător cu evidente tendinţe de extindere îl constituie traficul de
copii, prostituţia şi proxenetismul internaţionalizat.
În interiorul ţării se organizează, în forme neaşteptate şi cu totul
surprinzătoare, diverse modalităţi de practicare a prostituţiei, dar cu atenţia
deosebită a proxeneţilor de a da acestei activităţi ilicite o tentă de normalitate în
contextul legislaţiei în vigoare.
De asemenea, încă din 1990 una din afacerile profitabile pentru o parte din
cetăţenii străini a fost şi trficul ilegal de copii, realizat cu concursul unor cetăţeni
români care au beneficiat de sume importante de bani, fiind soluţionate până la
această dată 128 asemenea cauze.
Imigrarea ilegală

Paralel cu participarea României la crearea unui mecanism global vizând
elaborarea politicilor de vize, luarea de decizii şi inteprinderea de acţiuni practice
pentru a veni în sprijinul persoanelor care au nevoie efectivă de protecţie
internaţională, autorităţiile române s-au preocupat constant pentru găsirea de
mijloace ţi metode eficace pentru combaterea imigraţiei ilegale.
Sub aspectul imigrării cetăţenilor străini, România reprezintă un adevărat
culoar de trecere, o zonă de aşteptare a unei ocazii favorabile de a se deplasa spre
ţările occidentale. Sunt majore consecinţele negatibe ale fenomenului: posibilitatea
de infiltrare a unor grupări teroriste în mod direct sau prin acumulare de fonduri,
conflictele dintre diversele comunităţi naţionale sau ale acestora cu populaţia
autohtonă, procurarea de mijloace de întreţinere prin desfăşurarea unor activităţi
ilicite, etc.
Aşa cum au procedat ţările Uniunii Europene, Ministerul de Interne
împreună cu Ministerul Afacerilor Externe au introdus măsura obligativităţii
obţinerii vizei de tranzit prin zonele internaţionale ale aeroporturilor din România.
A fost iniţiat şi promovat Proiectul Legii străinilor din România, act
normativ considerat a corespunde standardelor în materie.
Se prevede susţinerea de către România a Proiectului de Convenţie
multilaterală privind combaterea imigraţiei ilegale pe mare - promovat de guvernul
italian, precum şi a Proiectului Convenţiei propuse Adunării Generale ONU, în
septembrie 1997, de către Austria.
În urma informării făcute de către reprezentanţii Ministerului de Interne în
faţa membrilor Comisiei pentru Integrare Europeană, s-a stabilit ca aceştia din
urma să susţină proiectele finalizate de către MI în faţa Comisiei Europene şi, de
asemenea, să prezinte realitatea obiectivă a stadiului reformei din MI, a succeselor
înregistrate până în clipa de faţa de MI în demersul de integrare în structurile
Uniunii Europene, în faţa Parlamentului European.
Cu acestea, doamna Mariana STOICA, preşedintele Comisiei pentru
Integrare Europeană, declară închise lucrările şedinţei de astăzi, mulţumind pentru
participare reprezentanţilor Ministerului de Interne.

Preşedinte,
Deputat Mariana STOICA

