
 

  

INTERPELARE 

 

Către: Domnul Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne 

De la:  Andrei Iulian Drancă, Deputat USR 

Obiectul întrebării: Combaterea traficului refugiaților din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru,  

Războiul provocat de Rusia împotriva Ucrainei a provocat intrarea în România a unui 

flux de refugiați. În sprijinul acestora, societatea civilă, cetățeni implicați și instituții și-au 

arătat sprijinul prin donații, acțiuni de ajutor sau prin alte mijloace. 

Din păcate, atunci când există un flux mare de oameni vulnerabili, există și 

posibilitatea producerii unor evenimente neplăcute și fac referire aici la traficul de carne vie.  

Din informațiile pe care le am, precum și în urma unor comunicări pe care le-am avut, 

eu sau colegi de-ai mei, cu refugiații, au existat mai multe încercări din partea unor cetățeni 

români de a trafica persoane vulnerabile, în special femeile și copiii. O astfel de situație a avut 

loc în primele zile ale lunii martie, când a fost solicitată intervenția instituțiilor specializate 

prin apel la 112 pentru femei intrate în țară prin vama de la Siret și care au reclamat în zona 

Dorohoi, județul Botoșani, că au fost pe punctul de a deveni victimele unei astfel de rețele.  

Dată fiind aceste situații, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri a implementat ministerul pentru combaterea situațiilor în care persoane 

refugiate ar putea cădea în mâna unor traficanți? 

2. Ce cercetări s-au făcut pentru speța de la Dorohoi?  

3. Există dosare în cercetare, pe acest subiect, la data redactării răspunsului la această 

interpelare? 
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Îmi exprim speranța că la nivelul ministerului, această chestiune va fi tratată cu 

maximă seriozitate, iar măsurile necesare vor fi implementate în mod rapid și riguros.  

Aștept răspunsul dumneavoastră în format scris și oral.    

  

 

Cu respect, 

Andrei Iulian Drancă 

Deputat USR  




