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ORDIN
_8_ decembrie 2017

nr. 66/15

Privind instituirea „Liniei Verde Antitrafic”

În scopul eficientizării activității de prevenire și combatere a infracțiunilor
privind traficul de ființe umane, traficul de copii și altor infracțiuni asimilate sau
conexe acestora, prin dezvoltarea mecanismelor de sesizare a procurorilor cu
privire la aceste infracțiuni, din prima sursă, ținând cont de prevederile art.27
alin.(2) a Convenției Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de ființe
umane și ale art.11 alin.(5) din Legea 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea
şi combaterea traficului de fiinţe umane, precum și a prevederilor Titlului II,
Capitolului II, pct.1) lit. m) a Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul
Procurorului General nr. 24/28 din 24 septembrie 2016, în temeiul art.11 alin.(1)
lit. f) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, O R D O N:
1. A institui în cadrul Procuraturii „Linia Verde Antitrafic” la numărul de
telefon mobil (+373)69999021 și email-ul antitrafic@procuratura.md, pentru
recepţionarea informaţiei şi sesizărilor despre infracțiunile privind traficul de ființe
umane, traficul de copii, altor infracțiuni asimilate sau conexe acestora.
2. A desemna responsabil de administrarea „Liniei Verde Antitrafic” și
evidența informaţiilor şi sesizărilor parvenite prin „Linia Verde Antitrafic”,
procurorul-şef al Secţiei combaterea traficului de ființe umane a Procuraturii
Generale.
3. A aproba modelul Registrului de evidență a informaţiilor şi sesizărilor
parvenite la „Linia Verde Antitrafic”, conform anexei la prezentul ordin.
4. Procurorul menționat la pct.2, va recepționa informațiile și sesizările
parvenite, iar după înregistrarea acestora le va expedia subdiviziunilor sau organelor
competente pentru examinare.
5. A pune în sarcina Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul
Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale generalizarea
trimestrială a modului de funcționare a „Liniei Verde Antitrafic”, către data de 03 a
lunii următoare.

6. A plasa informația cu privire la instituirea și funcționarea „Liniei Verde
Antitrafic” pe pagina web oficială a Procuraturii.
7. Controlul executării prezentului ordin se dispune Adjunctului Procurorului
General, dl. Igor Popa.

Procurorul General

Eduard HARUNJEN

COORDONAT:
I.Popa

I.Garaba

V.Soltan

E.Bulat

Anexa la ordinul Procurorului General
nr. /15 din ___ decembrie 2017

REGISTRUL

de evidență a informaţiilor şi sesizărilor parvenite la „Linia Verde Antitrafic”

Nr.
d/o

Nume, Prenume
Data, ora

Date de contact ale
apelantului
Conţinutul apelului/mesajului

(Anonim)
(Nr/telefon, email,
domiciliu)

Măsuri de reacționare

