
Traficul de droguri si de fiinte umane a crescut cu 37%
Numarul infractiunilor in ceea ce priveste crima organizata si traficul de droguri a crescut in primele sase
luni ale acestui an cu 37%, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pe listele Directiei de
Combatere a Crimei Organizate si Antidrog (DCCOA) apar 2. 560 de infractiuni, dintre care cele mai
multe cazuri au avut ca subiect traficul de fiinte umane si migratia ilegala. Traficul international de
persoane se afla in top in ceea ce priveste infractiunile depistate de politistii de la Crima Organizata. De la
inceputul anului si pana in prezent au fost anihilate aproape 120 de grupari si peste 500 de proxeneti sunt
in cercetare penala. S-a stabilit ca sfera de actiune a celor care savarsesc astfel de infractiuni s-a
modificat, in sensul ca, in multe cazuri, Romania a devenit doar locul de unde sunt recrutate prostituate
care prin filiere internationale de proxeneti ajung in alte tari. O ultima actiune internationala, la care a
participat si Romania este operatiunea ?LEDA?, initiata de Grecia in luna mai. Atunci au fost identificate
81 de victime si 41 de proxeneti in tara noastra. Urmatoarea categorie de infractori, cu care se confrunta
din ce in ce mai des ofiterii DCCOA, este cea a migratiei ilegale. Strainii care incearca sa treaca ilegal
prin Romania provin din India, Irak, Iran, Afganistan, dar si din tari de origine africana. Destinatia lor
este mereu aceeasi. Italia, Germania si Olanda. In primele sase luni ale anului, au fost anihilate patru
astfel de retele, fiind cercetate 182 de persoane de cetatenie romana, dar si straina. In primul semestru al
acestui an au fost confiscate aproape 300 de kilograme de droguri de mare risc si aproximativ 80 de mii
de comprimate. Astfel, evolutia traficului de stupefiante este in plina dezvoltare, fiind descoperit chiar un
laborator pentru producerea heroinei in comuna botosaneana Copalau. 
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