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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

  

Nr. înreg. A/USR/297/13.07.2020 

 
Către:  Guvernul României,  

Ministerul Afacerilor Interne - Domnului ministru Ion Marcel Vela 
 

De la: Nicolae Daniel Popescu  
Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 

 
ÎNTREBARE 

 
Obiectul întrebării: Strategia Națională Antitrafic 
 
 Stimate domnule ministru,  
 

România se confruntă cu o escaladare a cazurilor de copii dispăruți, situația pe plan național 

fiind în măsură să îngrijoreze întreaga opinie publică. Aproape ziInic mass-media prezintă o nouă 

situație de acest gen, un nou copil dispărut și alți părinți disperați. Poate în fiecare zi trecem 

nepăsători pe lângă copiii dispăruți, neștiind că îi caută o armată de oameni ai legii și rudele lor 

nemângâiate.  

Răspunsul recent al MAI la o interpelare despre situaţia copiilor dispăruţi din România între 

1990 şi iunie 2020, scoate la iveală cifre ce sunt şi arată clar gravitatea fenomenului. De exemplu, 

doar în perioada 01.01 – 30.06.2020, la nivel naţional, au fost înregistrate 2.252 de dispariţii de minori, 

dintre care 781 băieţi şi 1471 fete, în creştere cu 395 faţă de anul 2019. Asta în condiţiile în care în 

prima parte a anului 2020 ne-am aflat fie în stare de urgenţă, fie de alertă. Cea mai mare pondere a 

minorilor dispăruţi - 87% - se înscrie în categoria 14-18 ani, iar 65.3% din ponderea lor o reprezintă 

minorele. La nivelul judeţului Suceava, în perioada 01.01 – 30.06.2020 a fost raportat un număr total 

de 49 minori dispăruţi. Dintre ei, 32 sunt fete iar 17 sunt băieţi. 44 dintre ei au vârste între 14 şi 18 ani, 

iar 5 între 5-10 ani. 

În consecință, având în vedere cele enunțate vă întreb cu respect: 

1. Care sunt acțiunile la zi întreprinse de către ministerul pe care îl conduceți cu privire 

la strategia națională antitrafic? 

2. Câte întâniri ale Comitetului de monitorizare au avut loc, cine a participat la fiecare 

întâlnire și ce decizii au fost luate? 

3. Unde pot fi regăsite rapoartele de evaluare semestrială a strategiei naționale antitrafic?  

4. Cum ați monitorizat și evaluat acțiunile ce trebuiau întreprinse ca parte a strategiei 

naționale antitrafic și a planului de acțiune 2018-2020 axate pe evaluări periodice? 
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5. Care este stadiul transpunerii în legislația națională a directivei europene antitrafic? 

6. Cât de des disparițiile de copii au legătură cu traficul de persoane? Care au fost 

măsurile implementate de MAI în vederea combaterii acestui fenomen? 

7. Care este procedura de trecere în evidența pasivă a cazurilor de dispariție? Care este 

numărul curent total de cazuri clasate? 

8. Care este procedura de dare în consemn la frontieră a unui copil dispărut și în câte 

ore de la momentul anunțării dispariției este implementată această procedură de 

către poliția de frontieră?  

9. Care sunt cauzele principale ale disparițiilor copiilor? Vă rog să oferiți date pentru 

fiecare grupă de cauze. 

10. Care este procedura standard de intervenție a poliției după sesizarea unui caz de 

dispariție a unui copil? Explicați procedura de sesizare, investigație, urmărirea 

generală și închiderea cazului. Vă rog să transmiteți instrucțiunile/metodologia/ 

manuale privind procedura de căutare a persoanelor dispărute și rapoartele de 

evaluare a  acestei proceduri. 

11. Care sunt serviciile de suport sau consiliere oferite familiei pe perioada de 

investigare a dispariției copiilor? 

12. Care sunt instrumentele aplicate și dotările folosite în procedura de investigație și 

dacă acestea sunt suficiente și eficiente ? Vă rog să argumentați de ce sunt ori nu 

suficiente/eficiente? 

13. Există programe specializate de pregătirea a personalului în gestionarea cazurilor de 

dispariție a copiilor? Dacă da, cine face pregătirea, când și cum? Vă rog să prezentați 

date privind numărul de beneficiari în ultimii 2 ani. 

14. Care sunt instituțiile cu care organele de poliție colaborează în investigarea cazurilor 

de dispariție? Vă rog să detaliați. 

15. Vă rog să explicați colaborarea cu media sau alte entități de comunicare în masă 

privind cazurile de dispariție de copii ? 

16. Care sunt principalele nevoi și soluții identificate de Ministerul Afacerilor Interne 

pentru îmbunătățirea intervenției organelor de poliție privind cazurile de dispariției a 

copiilor? 

La o interpelare anterioara despre situația copiilor dispăruți din România 
(http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60542&idl=1) reprezentanții ministerului mi-
au trimis un răspuns cu date indescifrabile și ilizible, care nu se ridică la standardul de calitate a 
informațiilor pe care ar trebui să le furnizeze o instituție în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 
Vă solicit ca, acolo unde există date în format tabelar, să îmi furnizați informațiile în formatul 
corespunzător. 

 
Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor art.198 al 

Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro. De 
asemenea, vă rog să îmi furnzați datele în format lizibil.  

 
Cu deosebită considerație,  

Deputat 
Nicolae Daniel Popescu 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60542&idl=1



