TABEL COMPARATIV
proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

Text în vigoare

Text propus

ART. 2
(1) Agenţia coordonează, evaluează şi
monitorizează, la nivel naţional, aplicarea
politicilor în domeniul luptei împotriva
traficului de persoane de către instituţiile
publice, precum şi a celor din domeniul
protecţiei şi asistenţei acordate victimelor
acestuia.

ART. 2
(1) Agenţia evaluează şi monitorizează, la
nivel naţional, activitatea desfășurată în
domeniul luptei împotriva traficului de
persoane de către instituțiile publice și
organizațiile
neguvernamentale,
îndeplinind rolul de Raportor Național.

Motivare
Rolul de ”coordonator național” al
directorului ANITP, prevăzut în HG nr.
460/2011, a avut în vedere, în principal,
dezvoltarea capacității de a colecta date
referitoare la traficul de persoane, necesare
elaborării Raportului Anual și a celorlalte
rapoarte
solicitate
de
instituțiile/organismele internaționale (de
exemplu: ONU, Consiliul Europei),
precum și de a înțelege dimensiunea și
modul de manifestare a fenomenului în
scopul orientării răspunsului la acesta, la
nivel național. În practică, s-a constatat că
o coordonare propriu-zisă a activității
instituțiilor
guvernamentale
cu
responsabilități
în
lupta
împotriva
traficului de persoane nu a putut fi
realizată din cauza poziționării ierarhice a
ANITP în ansamblul acestor instituții,
respectiv structură la nivel de direcție,
subordonată MAI. Astfel, ANITP nu poate
coordona activitatea desfășurată de
Ministerul Educației Naționale, Ministerul
Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Justiției, Ministerul Afacerilor Interne etc.
Potrivit art. 19 din Directiva 2011/36/UE a
Parlamentului European și a Consiliului

din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și
combaterea traficului de persoane și
protejarea victimelor acestuia, precum și
de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI
a Consiliului ”statele membre iau măsurile
necesare pentru a institui raportori
naționali sau mecanisme echivalente.
Misiunile acestor mecanisme includ
realizarea unor evaluări ale tendințelor în
materie de trafic de persoane, măsurarea
rezultatelor acțiunilor de combatere a
traficului, inclusiv colectarea de date
statistice în strânsă cooperare cu
organizațiile relevante ale societății civile
din acest domeniu și prezentarea de
rapoarte.”
De asemenea, sunt incluse organizaţiile
neguvernamentale (ce desfășoară activități
în domeniul luptei împotriva traficului de
persoane)
în
sfera
activităţii
de
monitorizare realizată de A.N.I.T.P.
ART. 3
(1) Agenţia are următoarele atribuţii
principale:
b) monitorizează şi evaluează activităţile
desfăşurate de instituţiile publice cu
atribuţii în domeniul traficului de persoane,
în raport cu obiectivele prevăzute în
planurile de acţiune pentru implementarea
Strategiei naţionale;

ART. 3

b) monitorizează şi evaluează activităţile
desfăşurate de instituţiile publice cu
atribuţii în domeniul traficului de persoane
şi de organizaţiile neguvernamentale, în
raport cu obiectivele prevăzute în planurile
de acţiune pentru implementarea Strategiei
naţionale;
c) asigură coordonarea activităţilor de c) se abrogă.
colaborare desfăşurate de instituţiile
publice cu organizaţiile neguvernamentale
pentru
realizarea
obiectivelor
din

Pentru corelare cu modificarea propusă
pentru art. 2 alin. (1) privind includerea
organizaţiilor neguvernamentale în sfera
activităţii de monitorizare realizată de
A.N.I.T.P.
Abrogare propusă în scopul eliminării
confuziilor între rolul de coordonator
național și cel de raportor național și în
concordanță cu modificarea propusă pentru

Strategia naţională;
…
…
e) stabileşte indicatorii şi criteriile de e) stabilește și transmite instituţiilor cu
apreciere a fenomenului traficului de responsabilităţi în domeniu indicatorii şi
persoane;
criteriile de apreciere a fenomenului
traficului de persoane, pe baza evoluţiilor
în dinamica fenomenului la nivel
naţional şi internaţional;

…
h) facilitează schimbul de date şi
informaţii cu caracter statistic între
instituţiile cu competenţe în domeniu, din
ţară şi din străinătate;
…
j) elaborează răspunsurile la chestionare,
precum şi rapoartele de ţară în domeniul
traficului de persoane;

k) dezvoltă programe proprii pentru
realizarea activităţilor de prevenire a
traficului de persoane şi de acordare a
asistenţei victimelor traficului de persoane
şi sprijină, la cerere, programele în
derulare;

…
h) facilitează şi contribuie la schimbul de
date şi informaţii cu caracter statistic între
instituţiile cu competenţe în domeniu, din
ţară şi din străinătate;
…
j) elaborează, pe baza analizei proprii și a
contribuţiei
instituţiilor
cu
responsabilităţi în domeniu răspunsurile
la chestionare, precum şi rapoartele de ţară
în domeniul traficului de persoane;
k) dezvoltă campanii de prevenire a
traficului de persoane şi programe de
facilitare
a asistenţei victimelor
traficului de persoane şi colaborează cu
instituţiile
publice,
private
şi
organizaţiile neguvernamentale pentru
implementarea unor campanii şi
programe comune;

art. 2 alin. (1).
În condițiile în care ANITP întocmește
Raportul anual privind evoluția traficului
de persoane, reglementarea propusă va
înlătura dificultățile întâmpinate la
întocmirea documentului precizat. De
asemenea, modificarea propusă are în
vedere asigurarea unui grad ridicat de
flexibilitate şi adaptabilitate a procesului
de integrare a diverselor sisteme de
evaluare a traficului.
Modificare propusă pentru clarificarea și
evidenţierea rolului A.N.I.T.P la acest
proces.
Modificare propusă pentru clarificarea
procedurii de elaborare a răspunsurilor şi
rapoartelor.

Eliminarea
confuziei
privind
obligativitatea A.N.I.T.P de a sprijini,
inclusiv financiar, orice cerere adresată în
acest sens, reafirmând principiul cooperării
voluntare.

l) întocmeşte în colaborare cu celelalte l) întocmeşte cu participarea celorlalte
structuri ale Ministerului Administraţiei şi structuri ale Ministerului Afacerilor Interne
Internelor, pe baza datelor furnizate de şi pe baza datelor furnizate de instituţiile Modificare propusă în vederea clarificării
responsabilităţii celorlalte instituţii în

instituţiile publice cu atribuţii în domeniu,
Raportul anual privind evoluţia traficului
de persoane, care se supune spre aprobare
Guvernului, şi formulează recomandări
instituţiilor cu atribuţii în domeniu cu
privire la dezvoltarea politicilor antitrafic;
…

publice cu atribuţii în domeniu şi furnizarea datelor
organizaţiile
neguvernamentale, raportului.
Raportul anual privind evoluţia traficului
de persoane şi formulează recomandări
instituţiilor cu atribuţii în domeniu cu
privire la îmbunătăţirea activităţilor
antitrafic;
…

elaborării

m¹) realizează evaluarea iniţială a
situaţiei
victimelor
traficului
de
persoane, pentru identificarea nevoilor
de asistenţă specializată;

Preluat de la art.6 alin. (3), în vederea
asigurării
unităţii
de
conţinut
a
prevederilor referitoare la atribuţiile
A.N.I.T.P.

m2) facilitează participarea victimelor
traficului de persoane la activitatea de
urmărire penală şi judecată în
cooperare cu instituţiile cu atribuţii în
domeniu;

Preluat de la art.6 alin. (4), în vederea
asigurării
unităţii
de
conţinut
a
prevederilor referitoare la atribuţiile
A.N.I.T.P.

o) sprijină activitatea de informare o) sprijină activitatea de informare privind
privind drepturile persoanelor, victime ale traficul de persoane, atât în ţară, cât şi în
traficului, atât în ţară, cât şi în străinătate; străinătate, elaborând si realizând
diferite materiale cu caracter informativ
– preventiv;
p) sprijină, la cerere, instituţiile publice
pentru obţinerea resurselor necesare
desfăşurării activităţilor specifice şi
furnizează, la cerere, date statistice
necesare planificării activităţilor proprii
pentru reducerea fenomenului traficului de
persoane;

necesare

p) furnizează, la cererea instituţiilor
publice
sau
organizaţiilor
neguvernamentale,
date
statistice
necesare planificării activităţilor proprii
pentru reducerea fenomenului traficului
de persoane şi obţinerea resurselor
necesare desfăşurării acestora;

Modificare propusă pentru a lărgi sfera de
cuprindere a activităţii de informare la
toate aspectele ce vizează traficul de
persoane şi pentru a da posibilitatea
susţinerii practice a acestei activităţi.
Formularea actuală creează confuzii cu
privire la rolul A.N.I.T.P în obţinerea
resurselor de către alte instituţii. De
asemenea, prin modificarea propusă se
lărgeşte
categoria
beneficiarilor
informaţiilor, prin includerea organizațiilor
neguvernamentale.

q) desfăşoară activităţi de cooperare
internaţională în domeniul său de q) desfăşoară activităţi de cooperare Eliminarea unor sarcini a căror realizare
competenţă, monitorizează şi evaluează internaţională în domeniul său de implică imixtiuni în activitatera altor

activităţile de cooperare internaţională competenţă;
desfăşurate de instituţiile publice în
conformitate cu obiectivele Strategiei
naţionale;
ART. 4
(2)
Directorul
agenţiei
este
coordonatorul naţional al activităţii de
implementare a politicilor publice de
prevenire a traficului de persoane şi de
monitorizare a acordării protecţiei şi
asistenţei
victimelor
traficului
de
persoane, fără a produce imixtiuni în
competenţele şi activităţile specifice
fiecărei instituţii, în condiţiile legii.
ART. 6
(1) În cadrul Agenţiei se înfiinţează 15
centre regionale, fără personalitate juridică,
a căror organizare se stabileşte prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a
Agenţiei.
…
(3) Agenţia realizează prin centrele
regionale evaluarea iniţială a situaţiei
victimelor traficului de persoane, pentru
identificarea nevoilor de asistenţă
specializată.
(4) Agenţia facilitează participarea
victimelor traficului de persoane la
activitatea de urmărire penală şi judecată
în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în
domeniu.
(5) Personalul Agenţiei este format din
funcţionari publici cu statut special şi
personal contractual.

ART. 4
(2) se abrogă.

instituţii.

Pentru corelare cu modificarea propusă
pentru art. 2 alin. (1)

ART. 6
(1) În cadrul Agenţiei se înfiinţează 15 Vizează o exprimare mai clară.
centre regionale, fără personalitate juridică,
a căror organizare şi funcţionare se
stabilesc prin regulamentul de organizare
şi funcţionare a Agenţiei.
...
Se abrogă.
Prevederile au fost preluate la art.3 alin.(1)
lit.m¹.

Se abrogă.

Prevederile au fost preluate la art.3 alin.(1)
lit.m2.

(5) Personalul Agenţiei este format din
funcţionari publici cu statut special,
funcţionari
publici
şi
personal
contractual.

Modificare propusă având în vedere
dispozițiile art.111 alin.(1) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici; în cadrul A.N.I.T.P. există

…

...

(7) Numărul maxim de posturi stabilit (7) Numărul de posturi pentru agenţie se
pentru
Agenţie
este
de
95. stabileşte prin ordin al ministrului
afacerilor interne.
…

ART. 7
(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1)
informează, în prealabil, Agenţia cu
privire la datele şi informaţiile referitoare
la traficul de persoane pe care le dau
publicităţii în ţară sau în străinătate.
(3) La solicitarea Agenţiei, instituţiile
prevăzute la alin. (1) participă cu
specialişti, precum şi cu asistenţă tehnică şi
logistică la desfăşurarea activităţilor
impuse de îndeplinirea obiectivelor
stabilite în planurile naţionale de acţiune.
ART. 8
(3) Spaţiile necesare funcţionării Agenţiei
şi centrelor regionale se asigură prin
achiziţionare, închiriere şi/sau transmitere
în administrare, conform prevederilor
legale.

(2) se abrogă.

personal care are în fișa postului atribuții
de tipul celor prevăzute la art. 2 alin. (3)
din actul normativ menționat.
Având în vedere complexitatea și evoluția
permanentă a fenomenului traficului de
persoane, atât în plan national, cât și
international, este nevoie de o adaptare
rapidă și permanentă la provocările
generate de această evoluție. Creșterea
capacității de adaptare se realizează
inclusiv prin crearea unui sistem
instituțional mai flexibil și care să poată
contribui într-un mod mai eficient la
îndeplinirea priorităților și obiectivelor
M.A.I.
Vizează eliminarea unei prevederi ce
implică imixtiuni în activitatea altor
instituţii.

(3) La solicitarea Agenţiei, instituţiile Textul în vigoare
prevăzute la alin. (1) participă cu personal aplicabilitate practică.
propriu la desfăşurarea activităţilor
impuse de îndeplinirea obiectivelor
stabilite în planurile naţionale de acţiune.

este

lipsit

de

(3) Spaţiile necesare funcţionării Agenţiei Propunerea are la bază unele cerinţe
şi centrelor regionale se asigură prin impuse de instituţiile care au pus la
achiziţionare, închiriere, contract de dispoziţie spaţii necesare funcţionării.
comodat,
şi/sau
transmitere
în
administrare, conform prevederilor legale.

