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Întâlnire bilaterală între directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi
Reprezentantul special al OSCE - Coordonator pentru Combaterea Traficului de Fiinţe

Umane

Miercuri, 11 septembrie 2013, la sediul ANITP a avut loc întâlnirea bilaterală dintre delegaţia
ANITP, condusă de domnul comisar de poliţie Romulus Nicolae UNGUREANU şi delegaţia OSCE,
condusă de doamna Maria Grazia GIAMMARINARO - Reprezentant special al OSCE şi
Coordonator pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane.

Reprezentantul OSCE se află într-o vizită oficială în România. Cu prilejul acestei vizite, domnia sa a
purtat discuţii cu reprezentanţi ai conducerii MAI şi ai diferitelor structuri cu atribuţii în lupta
împotriva traficului de persoane. De asemenea, doamna Maria Grazia GIAMMARINARO, a avut
întâlniri cu oficiali ai legislativului României, Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu
ZGONEA, cu reprezentanţi ai Parchetului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe şi
ai Ministerului Muncii, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile.

La finalul vizitei în România, Reprezentantul OSCE va întocmi un Raport de ţară cuprinzând
concluziile întâlnirilor şi posibile recomandări.

În cadrul întâlnirii oficiale cu delegaţia OSCE, reprezentantul ANITP a abordat o serie de tematici
prioritare şi strategice pe linia luptei antitrafic:

1. Strategia Naţională Antitrafic,
2. Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire a Victimelor,
3. Direcţiile de cercetare şi prevenire a traficului de persoane la nivelul ANITP,
4. Mecanisme de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane.

La finalul întâlnirii, Reprezentantul OSCE a subliniat progresele şi eforturile României în domeniul
luptei antitrafic, fiind reiterată, totodată, importanţa măsurilor şi demersurilor de prevenire şi
combatere la nivelul ţărilor de destinaţie.
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”Considerăm că vizita oficială a doamnei Maria Grazia GIAMMARINARO în România, precum şi
întâlnirea bilaterală cu delegaţia ANITP reiterează importanţa luptei antitrafic în peisajul european
şi internaţional al luptei impotriva infracţionalităţii transfrontaliere. In egală măsură, prezenţa
domniei sale aici subliniază angajamentul şi seriozitatea României în prevenirea şi combaterea
acestui fenomen, precum şi o recunoaştere a eforturilor susţinute în această direcţie, care, nu de
puţine ori, au devenit modele de bune practici la nivel european”, declară domnul Romulus Nicolae
UNGUREANU, director ANITP.

Informaţii de background:

Istoric al vizitelor delegaţiilor OSCE pe probleme legate de trafic de persoane

- La data de 28.02.2012, urmare a invitaţiei lansate de Agenţia Naţională împotriva Traficului de
Persoane, doamna Maria Grazia GIAMMARINARO Reprezentant special al OSCE şi Coordonator
pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane a participat la Seminarul Regional final, al
proiectului „Îmbunătăţirea cooperării transnaţionale în cazurile de trafic de persoane din Europa
de Sud-Est (MTR-II)”, organizat de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane împreună
cu Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor privind Migraţia (ICMPD).
- La data de 08.11.2012 doamna Maria Grazia GIAMMARINARO Reprezentant special al OSCE şi
Coordonator pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, urmare a invitaţiei ANITP, a participat
la seminarul regional „Combaterea traficului de fiinţe umane şi fenomenul migraţiei precum şi
asigurarea protecţiei victimelor, în Sud-Estul Europei” organizat de ANITP în parteneriat cu
ambasada Republicii Franceze la Bucureşti şi Reprezentanţa permanentă a Republicii Franceze pe
lângă Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la Bucureşti.
- La data de 14.05.2013 doamna Maria Grazia GIAMMARINARO urmare a invitaţiei ANITP, a
participat la Conferinţa Internaţională pentru facilitarea schimbului de experienţă în cadrul
proiectului JLS/2009/ISEC/AG/207 „Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin
muncă în ţările de origine şi destinaţie”. În cadrul alocuţiunii avute în sesiunea de deschidere a
conferinţei domnia sa a remarcat activitatea şi rezultatele ANITP şi a încurajat demersurile de
coordonare a eforturilor antitrafic la nivel naţional.

Date statistice de actualitate privind evolutia fenomenului traficului de persoane puteţi gasi pe
website-ul ANITP: http://anitp.mai.gov.ro/ro/

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
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