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Bucureşti, 4 mai 2017

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din 3 - 4 mai 2017
In perioada 3 - 4 mai a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu
următoarea ordine de zi:
Miercuri, 3 mai, orele 11.30
¾ Dezbaterea următorului proiect de Lege, în şedinţă comună cu Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:
PLx 338/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
¾ Dezbaterea următoarelor iniţiative europene, în şedinţă separată:
COM(2017)200 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI
CONSILIU PRIVIND EFICIENTIZAREA POLITICII DE RETURNARE A UNIUNII EUROPENE
– UN PLAN DE ACȚIUNE REÎNNOIT
JOIN(2017)11 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL
CONSILIU - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria

EUROPEAN

ŞI

¾ Diverse.
La începutul şedinţei doamna preşedinte Biro a anunţat că plenul Camerei Deputaţilor
a retrimis celor două comisii proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate pentru un nou raport comun şi a
invitat reprezentanţii Guvernul de a prezenta punctul de vedere asupra proiectului supus
dezbaterii.
În prezentarea punctului de vedere, domnul Dan Mihai Chirică, Secretar de Stat în
Ministerul Afacerilor Interne, a exprimat că Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă din
următoarele considerente:
- situaţia operativă reflectă faptul că în unele cazuri de trafic de minori, având ca
modalitate de săvârşire exploatarea sexuală sau prin obligarea la cerşetorie, racolarea s-a
realizat prin înşelarea de către traficanţi a părinţilor sau a reprezentanţilor legali, pentru ca
aceştia să îşi dea acordul la întocmirea actelor notariale necesare trecerii frontierei de stat ca
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minorul să poată părăsi teritoriul ţării însoţit de către unul din membrii grupării, ori la
întocmirea actelor notariale necesare trecerii frontierei de stat,
- în ipoteza adoptării, deplasarea minorului fără a fi însoţit favorizează expunerea
suplimentară a minorului la o situaţie de trafic şi oferă traficantului oportunităţi de a-şi
materializa demersul infracţional,
- de asemenea, ar trebui avute în vedere şi autenticitatea declaraţiilor, neexistând în
acest moment o soluţie informatică de verificare în timp real a acestora, în iniţiativa legislativă
nefiind precizat despre ce tip de declaraţie este vorba, declaraţie notarială sau declaraţie pe
proprie răspundere,
- prin adoptarea unei astfel de iniţiative s-ar crea premisele creşterii riscului de
expunere a minorului la o situaţie de trafic.
În intervenţia sa, domnul Spiru Bărbuceanu, Comisar şef, Şeful biroului de combatere
a traficului de fiinţe umane din cadrul Directiei criminalităţii organizate din Inspectoratul
General al Poliţiei Române, a făcut o prezentare în ceea ce priveşte cazuistica privind traficul
de minori, arătând că în anul 2015 au fost identificate 880 de victime, introduse într-o bază de
date, adică audiate în cadrul procesului penal, din care 316 minori interni şi externi, dintre
aceştia 48 au fost traficaţi extern.
In anul 2016 au fost 354 de minori traficaţi, o creştere faţă de anul precedent, din 756
de victime atât minori cât şi adulţi, dintre acestea majoritatea au fost exploatate sexual, 321
fiind recrutate în persoană şi 207 de către cunoştinţe, prieteni, persoane din anturajul
acestora, categoriile de vârstă cele mai vulnerabile fiind între 14 şi 16 ani.
Domnul deputat Bejinariu a susţinut adoptarea iniţiativei legislative motivând faptul că
aceasta nu modifică în niciun fel Legea 248/2005, ci potrivit expunerii de motive, iniţiativa
obligă companiile aeriene să permită minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani de a călători
neînsoţiţi. Domnul deputat a exprimat că din păcate traficul de minori a existat şi va exista în
continuare însă trebuiesc găsite soluţii pentru evitarea acestor cauze.
A participat la şedinţă în calitate de invitat şi domnul Radu Florea, Director în Ministerul
Afacerilor Externe.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă şi membrii Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu unanimitate de voturi,
amânare discuţiilor pentru o şedinţă ulterioară.
În ceea ce priveşte şedinţa separată a Comisiei pentru politică externă, membrii
Comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea celor două iniţiative europene pentru
săptămâna viitoare.
În data de 4 mai a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu individual
asupra dosarelor de actualitate în domeniul politicii externe.
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