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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

  

Nr. înreg. A/USR/298/13.07.2020 

 
Către:  Guvernul României,  

Ministerul Justiției – Domnului ministru Cătălin Marian Predoiu 
 

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

 
ÎNTREBARE 

 
Obiectul întrebării: Strategia Națională Antitrafic 
 
 Stimate domnule ministru,  
 

Aproape ziInic mass-media prezintă o nouă situație de acest gen, un nou copil dispărut și alți 

părinți disperați. România se confruntă cu o escaladare a cazurilor de copii dispăruți, situația pe plan 

național fiind în măsură să îngrijoreze întreaga opinie publică. 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 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 este stadiul adaptarii legislației Codului Penal și a Codului de Procedură Penală 

la realitatea deosebit de gravă a  traficului de persoane in special și a crimei 

organizate în general? 

2. Care este stadiul transpunerii în legislația națională a directivei europene antitrafic? 

3. Care este planul de training și pregătire a magistraților vis-a-vis de înțelegerea 

fenomenului traficului de persoane și a infracțiunilor  sexuale? 
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4. În ce a constat controlul instituțional făcut cu privire la cazul „Țăndărei” în care mii 

de copii dispăreau din România și erau exploatați în întreaga Europă? 

5. Având în vedere că eliberarea clanurilor din Craiova s-a făcut în iulie 2019 după 

același model al cauzei Țăndărei, în special datorită incoerenței legislative, urmare a 

termenului de prescriere a faptelor intervenit prin lucrarea incorectă a dosarelor sau 

nelucrarea acestora și a lipsei de probe concludente depuse de DIICOT la dosar, în 

condițiile în care aceste clanuri au traficat în SUA 4.190 de persoane, conform datelor 

raportate de FBI, care sunt măsurile concrete pe care le-ați luat și le veți lua în vedere 

prevenirii unor situații similare? 

6. Care este obiectul  anchetelor ce le derulați in cazul clanurilor infracționale din 

Craiova, dacă derulați acte de urmărire penală în acest moment și care este stadiul 

acestora raportat la instituția prescripției extinctive un condițiile în care acești 

infractori se pare că au același modus operandi cu clanurile din Tandarei? 

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.  

 
Cu deosebită considerație,  
 

Deputat 
Nicolae Daniel Popescu 




