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ANITP prezent la Conferinţa Internaţională ”Putting Rantsev into practice”

Joi, 18 aprilie 2013. În perioada 16 - 18 aprilie 2013, domul comisar de poliţie Romulus
UNGUREANU, director ANITP, participă la la Conferinţa”Putting Rantsev into practice”,
organizată de Ministerul Securităţii şi Justiţiei olandez, împreună cu Ministerele de Interne polon şi
cipriot la Amsterdam, Olanda.

Obiectivul acestei întâlniri este acela de a realiza în cadrul unor ateliere de lucru cu caracter
multidisciplinar (prevenire, cercetare şi urmărire penală, protecţia şi asistenţa victimei) un manual
de bune practici având drept scop prevenirea, identificarea şi soluţionarea situaţiilor care au
provocat condamnarea de către CEDO a Ciprului şi Rusiei în cauza „Rantsev vs Cipru şi Rusia”.

Sentinţa CEDO în cauza „Rantsev vs Cipru şi Rusia” reprezintă un punct cheie în evoluţia
jurisprudenţei europene pe linia traficului de persoane, prin stabilirea de direcţii clare de acţiune
pentru statele părţi.  Prin această sentinţă Curtea a instituit obligaţii clare de acţiune asupra statelor
împotriva traficului de persoane, care vizează mai mult decât investigarea şi combaterea acestui
fenomen. Prevenirea traficului de persoane şi protecţia victimelor reprezintă, potrivit deciziei
CEDO, în egală măsură, domenii prioritare de acţiune pentru care statele părţi trebuie să
asigure o abordare integrată, bazată pe cooperare la nivel internaţional.

În contextul acestei reuniuni de lucru strategice, reprezentantul ANITP coordonează două grupuri de
discuţie: „Cooperarea multidisciplinară la nivel naţional – în situaţia în care cazul Ranstev s-ar fi
desfăşurat în ţara dumneavoastră” şi “Cooperarea multidisciplinară în vederea identificării
victimelor traficului de persoane”.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa doamnei Myria Vassiliadou, Coordonator European
Atitrafic, care a reiterat dimensiunea complexă a fenomenului traficului de persoane, necesitatea
transpunerii integrale a Directivei 36/2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi
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protejarea victimelor acestuia, precum şi întărirea cooperări cu societatea civilă şi mediul privat
pentru prevenirea acestui fenomen.

“Consider că prezenţa ANITP la această Conferinţă reprezintă, pe de o parte o oportunitate reală
de stabilire şi dezvoltare a unor mecanisme de cooperare efective la nivel european, pornind de la
direcţiile stabilite de CEDO din perspectiva sclaviei, iar pe de altă parte, prezenţa noastră activă
aici reflectă recunoaşterea la nivel european a demersurilor României în domeniul luptei antitrafic.
În acest sens, domnul Eberhard van der Laan, primarul oraşului Amsterdam a menţionat în
alocuţiunea domniei sale colaborarea pozitivă cu România în cadrul unor proiecte comune,
exemplul cel mai clar fiind FEI, proiectul condus de Franta in care Romania este partener prin
ANITP”, a declarat domnul comisar de poliţie Romulus UNGUREANU, director ANITP

Informaţii de background:

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării
politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul de a desfăşura
activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: Mădălina TURZA, telefon: 021 311 89 81, fax:
021 319 01 83, mobil: 0741242551, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro


