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teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (se anexează). 
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Protecției Sociale și Familiei                                                    Valentina BULIGA 

 

 

 

 



Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.______ 

din __________________  

 

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 

 

Art. I. – Regulamentul-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului 
de fiinţe umane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 234  din  29.02.2008 
(Monitorul Oficial nr.47-48/298 din 07.03.2008) cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Punctul 1: 

cuvîntul “Regulament” se substituie cu sintagma “Regulament-cadru”; 

după textul “modalităţile de interacţiune a comisiilor teritoriale cu Comitetul 
naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (în continuare - Comitetul 
naţional)” se introduce textul “Secretariatul permanent al acestuia, Echipele 
multidisciplinare teritoriale din cadrul SNR, organizaţiile neguvernamentale, 
prestatorii de servicii sociale,”; 

2. Punctul 2: 

sintagma “organul executiv al administraţiei publice locale” se substituie cu 
sintagma “autoritatea publică executivă” 

textul “În municipiul Chişinău astfel de comisii se creează şi în sectoare.” Se 
exclude. 

3. Punctul 4: 

la litera b): 

după cuvîntul “respectării” se introduce sintagma “şi restabilirii”; 

sintagma “şi libertăţilor” se exclude; 



la litera f): 

sintagma “publicităţii şi” se exclude; 

după cuvîntul “transparenței” se introduce sintagma “în procesul decizional”; 

sintagma „în condiţiile legii” se exclude; 

la litera g) sintagma „conlucrării cu societatea civilă” se substituie cu sintagma 
„parteneriatului public-public, public-privat”; 

la litera h) textul „altor principii de bază ale combaterii traficului de fiinţe umane” 
se substituie cu cuvîntul „nondiscriminării”; 

se introduc literele i) și j) cu următorul cuprins: 

“i) respectării interesului superior al copilului; 

  j) confidenţialităţii informaţiei cu privire la viaţa privată a victimei traficului de 
fiinţe umane”;   

4. Punctul 6: 

după textul „o copie a acestei dispoziţii fiind prezentată” se introduce sintagma 
„Secretariatului permanent al”; 

5. Punctul 9 va avea următorul cuprins: 

“9. În componenţa comisiei teritoriale, cu drept de membru, sînt incluşi 
reprezentanţi ai serviciilor publice descentralizate sau desconcentrate şi ai 
organizaţiilor neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de fiinţe umane.” 

6. Capitolul III: 

în titlu, cuvîntul „sarcinile” se substituie cu cuvîntul „scopul”; 

Punctul 10 va avea următorul cuprins: 

„10. Comisia teritorială este un organ consultativ, creată cu scopul prevenirii şi 
combaterii traficului de fiinţe umane prin stabilirea unor obiective şi măsuri 
coordonate ale autorităţilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii 
în domeniu.” 

7. Punctul 11: 

sintagma „În vederea realizării sarcinilor sale,” se exclude; 



litera c) va avea următorul cuprins: 

“c) colaborează cu autorităţile publice locale, organele de drept, organizaţiile 
neguvernamentale şi reprezentanţii societăţii civile, în scopul acordării protecţiei şi 
asistenţei victimelor traficului”; 

la litera d) după cuvîntul „inclusiv” se introduce sintagma „a traficului”; 

la litera e) sintagma „organele statale în teritoriu” se substituie cu „autorităţile 
publice la nivel local”; 

la litera f): 

după cuvîntul „acordă” se introduce cuvîntul „asistenţă”; 

sintagma „organelor de stat” se substituie cu sintagma „autorităţilor publice”; 

la litera g) sintagma „teritorial-administrative” se substituie cu sintagma 
„administrativ-teritoriale”; 

litera h) va avea următorul cuprins: 

h) „susţine şi participă la implementarea programelor de instruire privind 
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru specialiştii antrenaţi în 
aceste activităţi”; 

la litera j) textul “teritoriale şi modificările operate în componenţa nominală a 
comisiei” se exclude; 

8. Se introduce punctul 121 cu următorul cuprins: 

“121 Planul anual de activitate va include:  

a) problemele identificate în baza recomandărilor formulate urmare a evaluărilor 
naţionale şi internaţionale sau urmare a analizei efectuate la nivel local; 

b) scopurile şi obiectivele stabilite în vederea soluţionării problemelor identificate; 

c) activităţile ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor şi 
scopurilor stabilite; 

d) parteneri de implementare; 

e) termenii de realizare a activităţilor planificate; 

f) resursele financiare planificate/alocate pentru desfăşurarea activităţilor; 



g) indicatorii de produs/rezultat.” 

9. Punctul 13: 

la litera d) după sintagma “semnează procesele-verbale” se introduce sintagma “ale 
şedinţelor”; 

litera e) va avea următorul cuprins: 

“e) reprezintă comisia teritorială în relaţiile cu Comitetul naţional, cu autorităţile 
publice şi organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale.”; 

10. Punctul 14: 

cuvîntul “responsabil” se substituie cu cuvîntul “comisiei”; 

la litera a) cuvîntul “analitică” se substituie cu cuvîntul “metodologică”; 

La litera b) cuvîntul “referitoare” se substituie cu cuvîntul “cu referire”; 

la litera c) după cuvîntul “planul” se introduce cuvîntul “anual”; 

sintagma „pentru o anumită perioadă” se exclude; 

la litera d) cuvîntul „problemele” se substituie cu cuvîntul „subiectele”; 

după sintagma „ordinea de zi”  se introduce sintagma  „a şedinţelor de lucru”; 

cuvîntul „ședinţelor” se substituie cu cuvîntul „şedinţei”; 

litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor comisiei teritoriale” ; 

litera h) va avea următorul cuprins: 

„monitorizeză realizarea hotărîrilor adoptate, informînd membrii comisiei 
teritoriale la următoarea şedinţă ordinară.” 

11. Se introduce punctul 141 cu următorul cuprins: 

“141 În vederea prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, membrii 
comisiilor teritoriale sunt responsabili de:  

1) planificarea în comun a activităților de sensibilizare a populației, prin 
organizarea și desfășurarea campaniilor informaționale cu implicarea instituțiilor 



mass-media și a societății civile, în vederea prevenirii și combaterii fenomenului 
traficului de ființe umane;  

2) evaluarea problemelor sociale majore cu care se confruntă populația din raza sa 
teritorial-administrativă și identificarea, în comun cu societatea civilă, a acțiunilor 
ce necesită a fi întreprinse pentru a diminua nivelul de vulnerabilitate a populației 
față de fenomenul traficului de ființe umane și pentru a crea un spectru larg de 
servicii de incluziune socială a victimelor traficului; 

3) asigurarea accesului victimelor traficului de fiinţe umane la protecţia şi asistenţa 
necesară la nivel local, respectînd drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
acestora.”; 

12. Punctul 15 va avea următorul cuprins: 

“Responsabil de stocarea şi arhivarea materialelor şedinţelor, corespondenţei, 
datelor statistice, proceselor-verbale, altor informaţii şi materiale privind 
activitatea comisiei teritoriale este autoritatea publică executivă.”; 

13. Punctul 16 va avea următorul cuprins: 

“16 Ordinea de zi a şedinţelor comisiei teritoriale se întocmeşte de secretarul 
comisiei în baza planului anual de activitate, a propunerilor înaintate de 
preşedintele sau membrii comisiei teritoriale.” 

14. Punctul 17: 

cuvîntul “materialelor” se substituie cu cuvîntul “subiectelor”; 

15. Punctul 18 va avea următorul cuprins: 

“18 Forma de bază a activităţii comisiilor teritoriale sunt şedinţele periodice, care 
sunt convocate la solicitarea preşedintelui comisiei sau la propunerea altor membri 
în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.” 

16. Se introduce punctul 181 cu următorul cuprins: 

“181 Ședințele comisiei teritoriale se consideră deliberative dacă se întrunesc cel 
puțin jumătate din membrii acesteia.”; 

17. Punctul 20: 

cuvîntul “responsabil” se substituie cu cuvîntul “comisiei”; 

18. Punctul 21 va avea următorul cuprins: 



“21. Fiecare şedinţă se încheie prin adoptarea unei decizii, care va fi plasată pe 
pagina oficială a autorităţii administraţiei publice locale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


