
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Hotărîre de Guvern privind modificările și completările ce se 
operează în Hotărîrea Guvernului nr. 234  din  29.02.2008 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane         

 

Actualitatea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern constă în necesitatea 
eliminării unor lacune și neclarități din Regulamentul-cadru, după care se ghidează în 
activitatea sa comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane. 

În textul Regulamentului-cadru a fost introdusă o entitate nouă - Secretariatul 
permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de ființe umane. Acest 
fapt se datorează instituţionalizării, la 22 ianuarie 2014, a Secretariatului permanent, 
acesta fiind instituit ca subdiviziune a Cancelariei de Stat, cu statut de Secţie. De 
asemenea, un factor determinant este rolul pe care îl deţine Secretariatul permanent în 
coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane. 

Mai mult decît atît consolidarea cooperării între Secretariatul permanent şi 
Comisiile teritoriale va revitaliza implementarea politicilor naţionale antitrafic la nivel 
local. Un rol determinant i se atribuie secretarului comisiei teritoriale, care prin 
atribuţiile sale va asigura comunicarea şi interacţiunea atît cu coordonatorul echipei 
multidisciplinare teritoriale, membrii Comisiei teritoriale, cît şi cu Secretariatul 
permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane. 

Una din justificările aduse pentru modificarea prezentei hotărîri este şi necesitatea 
responsabilizării Comisiilor teritoriale – în calitate de organ consultativ permanent – de 
a planifica resurse financiare pentru asistenţa şi protecţia victimelor traficului de fiinţe 
umane la nivel teritorial, ceea ce ar duce la o mai mare implicare din partea autorităţilor 
publice locale de nivelul II şi I. 

Una din abordările inovative ale prezentului proiect de hotărâre este introducerea 
punctului 121 cu privire la planul anual de activitate, prin care se propune ghidarea 
metodologică a Comisiilor teritoriale în vederea planificării strategice a activităţilor ce 
vor fi implementate de către membrii comisiilor teritoriale. 

Totodată,  punctul 141 prevede responsabilităţile membrilor comisiilor teritoriale, 
introducerea acestui punct fiind determinată de  necesitatea unei viziuni mai clare asupra 
modalităţilor de interacţiune, de planificare şi  raportare a activităţilor membrilor 
comisiilor teritoriale. Prevederile din  punctul 141 stabilesc expres  care sunt atribuţiile 
membrilor Comisiilor teritoriale. 
 


