
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

        Actualitatea elaborării proiectului de Lege constă în necesitatea eliminării 
unor probleme de ordin legislativ cu care se confruntă specialiştii din cadrul 
instituţiilor abilitate în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în 
acordarea protecţiei şi asistenţei necesare victimelor acestui trafic. 
 

Modificările propuse la Legea nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane conţin:  

      La articolul 2 se introduc noţiuni noi, precum: potenţială victimă a traficului de 
fiinţe umane, prezumată victimă a traficului de fiinţe umane, identificarea 
victimelor traficului de fiinţe umane, stabilirea statutului de victimă a traficului de 
fiinţe umane, fondul de compensaţii financiare.  
 Introducerea noţiunilor are drept scop delimitarea sensului acestora, care în 
anumite situaţii practice pot fi confundate, precum şi definirea celor care se 
regăsesc în textul legii şi necesită a fi elucidate. 
      De asemenea, se introduc articole noi precum:  

- articolul 81 Secretariatul permanent al Comitetului naţional - necesitatea 
introducerii articolului ce se referă la Secretariatul permanent al Comitetului 
naţional este determinată de crearea acestei entităţi ca o subdiviziune în 
cadrul Cancelariei de Stat urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr. 33 din  
22.01.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale 
Guvernului şi rolul pe care îl deţine în coordonarea, monitorizarea şi 
evaluarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 

- articolul 91 Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi articolul 
92 Echipa multidisciplinară teritorială din cadrul Sistemului naţional de 
referire  - actualitatea includerii acestor articole este determinată de 
aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 228 din 28 martie 2014 cu privire la 
Regulamentul de funcţionare a Echipelor multidisciplinare teritoriale din 
cadrul Sistemului naţional de referire.  

 



    În aceeaşi ordine de idei, fiind examinată Legea menţionată, s-au depistat un şir 
de lacune ce se referă la atribuţiile pe care le au autorităţile publice centrale în 
asigurarea asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane.  
      De asemenea, proiectul de lege prevede includerea Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor ca autoritate publică responsabilă de asigurarea 
instruirii specialiştilor din domeniul transportului aerian şi terestru, naţional şi 
internaţional în vederea prevenirii traficului de fiinţe umane.  
 


