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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;
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”.
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