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rocY~APCTBEHHMI 
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HaQHOHaJibHhIH KoMHTeT 
no 6oph6e c ToprosJieii: 

JllO,ll;bMH 

IIocTOBHHhIH ceKpeTapuaT 

In conformitate cu prevederile pct. 16 dinHotararea Guvemului nr.4 72 din 26 martie 2008 ~i 
urmare a ~edintei din 21 decembrie 2017, Comitetul national pentru combaterea traficului de fiinte 
umane (CN CTFU), 

Hotara~te: 

1. Se ia act de informatia despre proiectul Hotaririi Guvemului cu privire la aprobarea 
Strategiei nationale de prevenire ~i combatere a TFU pentru anii 2018 - 2023 ~i Planului de actiuni 
pentru anii 2018-2020 In vederea implementarii Strategiei: 

i. Institutiile publice vor aviza proiectul In regim prioritar; 
ii. Ministerul Afacerilor Exteme ~i Integrarii Europene va aplica procedura tehnic legislativa 

In vederea prezentarii proiectului nominalizat Guvemului pentru examinare ~i aprobare. 

2. Se ia act de informatia cu privire la reglementarile normative pentru la implementarea 
Sectiunii a 4-a, ,,Compensatia financiara acordata de stat victimelor unor infractiuni", din Legea nr. 
137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infractiunilor, incepand cu 01.01.2018: 

i. Institutiile publice competente vor 1ntreprinde masuri pentru a consolida reglementarile 
normative pentru acordarea compensatiei financiare garantatea de stat vicitmilor TFU; 

ii. Ministerul Justitiei va prezenta inromatia pentru I semestru al anului 2018 despre numarul 
victimelor, care au beneficiat de compensatia nominalizata ~i eficienta mecanismelor de realizare a 
acestui drept. 

3. Se ia act despre informatiile institutionale prezentate In cadrul ~edintei: 
i. Ministerul Sanatatii, Muncii ~i Protectiei Sociale va consolida mecanismele de repatriere a 

victimelor ~i prezumatelor victime (adulte) ale TFU ~i vor stabili modalitatea acordarii asistentei 
medicale garantate de stat, inclusiv asigurarea medicala victimelor ~i prezumatelor victime ale TFU; 

ii. Agentia Servicii Publice in colaborare cu Ministerul Sanatatii, Muncii ~i Protectiei Sociale 
vor 1ntreprinde masurile necesare In vederea Imbunatatirii procedurilor regulamentare de 
documentare a victimelor ~i prezumatelor victime ale TFU; 

iii. Institutiile nominalizate vor prezenta informatii despre actiunile intreprinse In acest sens 
pentru I semestru al anului 2018. 

4. Secretariatul permanent va monitoriza ~i raporta Comitetului national ~i Guvemului despre 
realizarea hotararii in cauza. 
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