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Proiect  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează 

 în Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea 

componenţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

şi a Regulamentului Comitetului naţional  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 

472 din 26.03.2008. 

 

Prim-ministru                                                                                PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru,                                                                      Andrei GALBUR 

ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene  

 

Ministrul afacerilor interne                                                       Alexandru JIZDAN 

Ministrul sănătății, muncii și protecției sociale                           Stela GRIGORAŞ 

Ministrul justiţiei              Vladimir CEBOTARI 

Ministrul educației, culturii și cercetării                                        Monica BABUC 
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Aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului  

nr._____ din _________  

 

Modificările şi completările  

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la 

aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional  

 

La Anexa nr. 2 a Hotărîrii Guvernului: 

1. La punctul 2: 

Ultima propoziție: “Funcţia de secretar al Comitetului naţional este exercitată de către 

şeful Secretariatului permanent al Comitetului naţional” se exclude.  

2. Punctul 3 va avea următorul conținut: 

“Comitetul este format din conducători ai: 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

Ministerului Afacerilor Interne; 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 

Ministerului Justiției; 

Ministerului Finanțelor; 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; 

Procuraturii Generale; 

Serviciului de Informații și Securitate; 

Consiliului Suprem de Securitate; 

Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri); 

Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane; 

Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;  

Biroului Migraţie şi Azil; 

Agenției Servicii Publice; 

Biroului Relaţii cu Diaspora; 

Inspectoratului de Stat al Muncii;  

Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane. 

 

3. Punctul 5, alin. (3) va avea următorul conţinut: 

 

“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 Rapoarte naţionale;” 
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4. În continuare, pe parcursul textului, sintagma „planul naţional” se va substitui cu 

sintagma „documentul de politici.” 

5. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul conținut: 

“În lipsa preşedintelui, activitatea este condusă de unul dintre vicepreşedinții 

Comitetului național”.  

6. Punctul 9
1
,
 
alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

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

domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;” 

La alin. (5) după sintagma “rapoartele naționale” se introduce sintagma “și 

internaționale”. 

 7. La punctul 18, în propoziţia 2, sintagma „respectarea legislaţiei” se substituie cu 

sintagma „gradul de implementare a prevederilor legale naționale și internaționale” 

  

 

 

 

 

 

 


