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Pentru modificarea și completarea  

Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 

-------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 „Cu privire la aprobarea 

componenţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a 

Regulamentului Comitetului naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr.69-71, art.453), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Planului național de prevenire și 

combatere a traficului de ființe umane” se substituie cu cuvintele „documentului 

național de politici din domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane”; 

 

2) anexa nr.2 la hotărîre:  

 

a) la punctul 2, ultima propoziţie se exclude; 

 

b) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Comitetul este format din conducători ai: 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

Ministerului Afacerilor Interne; 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; 

Ministerului Justiţiei; 

Ministerului Finanţelor; 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării; 

Procuraturii Generale; 

Serviciului de Informaţii şi Securitate; 

Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri); 

Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane; 

Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră; 

Biroului Migraţie şi Azil; 

Agenţiei Servicii Publice; 
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Inspectoratului de Stat al Muncii; 

Biroului relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat; 

Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului 

de fiinţe umane din cadrul Cancelariei de Stat; 

precum şi secretarul Consiliului Suprem de Securitate.”; 

 

c) la punctul 5: 

alineatul patru va avea următorul cuprins: 

„monitorizează realizarea acţiunilor prevăzute în documentul naţional de politici 

din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane (în continuare – 

document de politici) şi aprobă rapoartele naţionale”; 

la alineatele opt și nouă, cuvintele „Planul naţional”, la orice caz gramatical, se 

substituie cu cuvintele „documentul de politici”, la cazul gramatical corespunzător; 

 

d) la punctul 8, cuvîntul „vicepreşedintele” se substituie cu cuvintele „unul 

dintre vicepreşedinţii”; 

 

e) la punctul 91: 

alineatul trei va avea următorul cuprins: 

„intervine, după caz, cu recomandări în vederea îmbunătăţirii cadrului legal în 

domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane”; 

la alineatul șase, după cuvintele „rapoartele naţionale” se introduc cuvintele „şi 

internaţionale”; 

la alineatul șapte, cuvintele „planului național de acțiuni” se substituie cu 

cuvintele „documentului de politici”; 

 

f) la punctul 18, cuvintele „respectarea legislaţiei” se substituie cu cuvintele 

„gradul de implementare a prevederilor legale naţionale şi internaţionale”. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe  

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul afacerilor interne     Alexandru Jizdan 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale     Svetlana Cebotari 

 

Ministrul justiţiei      Alexandru Tănase  

 

Ministrul finanţelor      Octavian Armaşu 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării      Monica Babuc 



Notă informativă

la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se 

operează în Hotărirea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008”

Proiectul actului normativ a fost elaborat de Secretariatul permanent al 

Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (CN CTFU) în 

temeiul atribuţiilor sale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008.

Necesitatea modificării şi completării actului normativ derivă din reformele 

instituţionale ce au avut loc, începând cu anul 2016 până în prezent, în cadrul 

autorităţilor publice centrale şi altor instituţii publice, membre ale CN CTFU, 

precum şi necesitatea eliminării unor lacune şi neclarităţi din textul actului 

menţionat.

La 26 iulie 2017 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr. 594 “cu privire la 

restructurarea administraţiei publice centrale de specialitate în temeiul hotărîrii, 

un număr de ministere, membre ale CN CTFU au fost reorganizate, ceea ce a atras 

după sine şi modificarea componenţei instituţionale a CN CTFU, dar şi a 

competenţelor acestor instituţii.

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80 din 05.05.2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative şi a Hotărîrii Guvernului nr. 314 

din 22.05.2017 privind constituirea Agenţiei Servicii Publice, alte două instituţii 

importante în activitatea comunităţii antitrafic: Î.S.„Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat „Registru” şi Camera de Licenţiere - autoritatea 

administrativă din subordinea Ministerului Economiei s-au reorganizat, prin 

transformare şi respectiv prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică nou creată 

„Agenţia Servicii Publice”.
a

In acest context, în vederea actualizării componenţei CN CTFU, dar şi 

evitării impedimentelor ce ar putea apărea în activitatea CN CTFU, se propune 

modificarea denumirilor instituţiilor publice, completarea cu alte instituţii publice, 

care şi-au exprimat acordul (Biroul Migraţie şi Azil), precum şi excluderea unor 

instituţii publice, la solicitare (Inspectoratul General al Poliţiei) din componenţa 

Comitetului.

Totodată, actul normativ vine să ajusteze termeni şi alte prevederi la situaţia 

actuală din domeniul antitrafic.
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In ordinea de idei menţionată supra, principalele modificări propuse se referă 

la revizuirea componenţei CN CTFU. In particular, este necesară modificarea 

componenţei conform reformei instituţionale care a avut loc, precum şi includerea 

unor instituţii noi, cum este Biroul Migraţie şi Azil. Luând în consideraţie 

propunerea Biroului de a fi membru al CN CTFU, misiunile şi atribuţiile sale 

principale, precum şi în vederea intensificării cooperării şi conlucrării dintre 

reprezentanţii autorităţilor publice centrale în domeniul combaterii TFU, considerăm 

necesar includerea instituţiei menţionate în componenţa Comitetului.

Totodată, se propune excluderea Inspectoratului General al Poliţiei (IGP) din 

componenţa Comitetului. Majoritatea şedinţelor CN CTFU au fost organizate fără 

participarea conducerii IGP, fiind delegat şeful Centrului pentru combaterea 

traficului de persoane, care se află în subordinea IGP, dar este membru al CN CTFU.

De asemenea, se propune excluderea sau concretizarea unor termeni din 

textul actului normativ, pentru a avea un conţinut mai laconic şi ajustarea unor 

atribuţii ale Secretariatului permanent.

Adoptarea proiectului de hotărîre nu va necesita cheltuieli financiare 

suplimentare.

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe 

pagina oficială a comunităţii antitrafic: www.antitrafic.gov.md.

Tudor ULIANOVSCHI, 

Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Preşedintele Comitetului naţional pentru CTFU
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