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Către: Ministerul Afacerilor Interne  

          Unitatea de Politici Publice 

         dgj_transparenta@mai.gov.ro 

 

 

 Nr. 101/19.03.2020 

 

 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director General, 

 

Urmare a publicării pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a “Proiectul Ordinului ministrului afacerilor 

interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției 

Naționale împotriva Traficului de Persoane, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor 

nr.220/2012”, 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în 

urma consultării cu colaboratorii noștri, vă transmitem mai jos observațiile Grupului Independent de Lucru 

Împotriva Traficului de Persoane și Migranți (THB-WG) legate de proiectul de act normativ mai-sus 

menționat,  

 

În baza articolului 7 alin.(9) din Legea 52/2003, vă solicităm organizarea unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, alături de propunerile formulate, cu participarea tuturor celor interesați. 

 

 

Proiect OMAI (text propus) Propunerea THB-WG Motivare 

Articolul 2, se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

(1) Agenţia este o structură de 

ordine şi siguranţă  publică,  

având  competenţă  generală  în 

domeniul propriu de activitate, 

realizând evaluarea şi  

monitorizarea,  la  nivel  

naţional,  a  activităţii 

desfăşurate  în  domeniul  

luptei  împotriva  traficului 

de   persoane,   de   către   

instituţiile   publice   şi 

organizaţiile 

neguvernamentale. 

Articolul 2, se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

Art.  2 (1) Agenția este o 

structură de ordine și 

siguranță  publică,  având  

competență  generală  în 

domeniul propriu de 

activitate, realizând 

evaluarea și  monitorizarea,  

la  nivel  național,  a  

activității desfășurate  în  

domeniul  luptei  împotriva  

traficului de   persoane,   de   

către   instituţiile   publice.   şi 

organizaţiile 

neguvernamentale 

Considerăm că o astfel de măsură 

reprezintă o gravă încălcare a libertății de 

acțiune și exprimare a societății civile și 

totodată o îngrădire a valorilor 

democratice. 

Articolul 2, se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

(2) Agenţia îndeplineşte rolul 

de raportor naţional în 

domeniul traficului de 

persoane. 

Raportor național în 

domeniul traficului de 

persoane trebuie să fie o 

structură independentă 

Rapoartele organismelor internaționale au 

solicitat României “desemnarea rolului de 

raportor național în domeniul traficului 

de persoane unui mecanism independent 

(instituție independentă, eventual 

Avocatul Poporului sau o structura special 

cretă în acest sens)” – GRETA 2016.  
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Prin urmare, solicităm o dezbatere 

publică, având în vedere faptul că ANITP 

nu îndeplinește condiția sus-menționată 

fiind o structură subordonata MAI, iar 

datele raportate de aceasta în ultimii 10 ani 

sunt incorecte (false) reprezentând între 

50% și 70% din totalul real al victimelor 

înregistrate.  

 

 

 

Vă asigurăm pe această cale de toată considerația noastră. 

 

 

Cu respect, 

În numele: 

1. Grupului Independent de Lucru Împotriva Traficului de Persoane și Migranți (THB-WG) 

2. Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună  

3. Asociației World Teach 

4. Asociației Femeilor Române din Italia 

5. Fundației Freedom House România 

6. Fundației Ușa Deschisă 

7. Fundației ReachingOut 

8. Asociației Valoare Plus 

9. Asociației Cultural Socială Economică Christiana 

10. Asociației Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică 

11. Asociației Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România 

12. Asociației Centrul de Advocacy și Drepturile Omului 

13. Asociației Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință 

 

Silvia Tăbușcă 
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