Sute de români urmăriți internațional, aduși în țară
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566 de misiuni pentru aducerea în țară a 663 de persoane urmărite internațional și patru
misiuni de transfer din România în străinătate a unor urmăriți, acestea au fost derulate, în
primele 11 luni ale anului trecut, de către polițiștii din România. De asemenea, au fost
predați 687 de urmăriți către statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor
cetățeni aflați în România.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, polițiștii români au desfășurat activități specifice
procedurilor de extrădare și predare în baza unui mandat de arestare, îndeplinind 566 de
misiuni de aducere în România a 663 de persoane urmărite.
De asemenea, 437 de persoane au fost aduse în România de către escorte străine.
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În perioada de referință, au fost predați, către partenerii străini, 687 de urmăriți internațional.
Totodată, 4 persoane au fost transferate din România în străinătate, în cadrul a 4 misiuni.
La data de 6 noiembrie 2019, o escortă a Poliţiei Române a preluat din Franţa şi adus în ţară un
bărbat, de 34 de ani, cercetat într-un dosar de trafic de droguri, pe numele căruia exista un
mandat european de arestare emis de Curtea de Apel Alba Iulia.
Acesta a fost arestat, în baza mandatului european de arestare, la data de 1 octombrie 2019, în
Lyon, ca urmare a schimbului de informaţii efectuat de Poliţia Română, prin intermediul Biroului
SIRENE.
În perioada 17 – 20 iunie, a fost preluat din Costa Rica, un bărbat condamnat la 7 ani si 8 luni
de închisoare într-un dosar de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism.
În perioada 25 - 26 iunie, a fost preluat, din Germania, un bărbat condamnat la 13 ani de
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de omor.
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