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I. Agenda şedinţei:
1. Informaţii cu privire la Recomandările GRETA adoptate de către Comitetul Părţilor (în 11 iunie
2012, Strasbourg). Procedura de selectare a experţilor naţionali şi înaintarea acestora pentru Grupul
de experţi GRETA pe următoarea perioadă de activitate. Platformă de discuţii.
Raportor: Corina CĂLUGĂRU, MAEIE
2. Recomandările Raportului Global privind traficul de persoane (GTiP) al Departamentului de Stat
al SUA, lansat la 19 iunie 2012. Platformă de discuţii.
Raportor: Ecaterina BEREJAN,
Secretar al Comitetului naţional
3. Angajamentele autorităţilor publice în conformitate cu prevederile HG din 4 iulie 2012 cu privire
la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii
2012-2013, modificarea şi completarea unei hotărîri de Guvern. Platformă de discuţii..
Raportor: Iurie LEANCĂ,
Viceprim-ministru, preşedinte al Comitetului naţional
4. Notă informativă cu privire la activitatea Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane
(CCTP), MAI în domeniul prevenirii şi combaterii TFU. Consolidarea CCTP în conformitate cu
Reforma MAI şi a rigorilor internaţionale. Platformă de discuţii.
Raportor: Dorin RECEAN,
Ministru al afacerilor interne, Vicepreşedinte al Comitetului naţional
5. Notă informativă cu privire la activitatea Procuraturii Generale în domeniul combaterii TFU
pentru perioada a 6 luni, 2012. Platformă de discuţii.
Raportor: Valeriu ZUBCO, Procuror general
Materiale distribuite în cadrul şedinţei:
Raportul Global privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA (traducere neoficială
în limba română); Raportul de activitate pentru 6 luni, 2012 al Secretariatului permanent, mostre ale
Ghidului de identificare a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
II. Rezumatul şedinţei
1. Dl. Iurie Leancă, Preşedintele Comitetului Naţional (în continuare CN) a deschis şedinţa,
accentuând importanţa acesteia, urmare a evenimentelor ce s-au produs în ultimul timp în
domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, atît pe plan internaţional cît şi
naţional. De asemenea, a menţionat oportunitatea organizării şedinţei în cadrul Centrului pentru
combaterea traficului de persoane, ţinând cont că a fost prima sa vizită în incinta Centrului.
2. La subiectul I - Corina Călugăru, reprezentantul MAEIE, a oferit detalii cu privire la şedinţa
Comitetului Părţilor la Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe
umane, care a avut loc la 11 iunie 2012, (Strasbourg), în cadrul căreia au fost expuse oficial
recomandările GRETA pentru Republica Moldova pe segmentul dat.
3. Dna Călugăru a dat curs anunţului cu privire la procedura de selectare a experţilor naţionali şi
înaintarea candidaturilor acestora pe următoarea perioadă de activitate a grupului GRETA. În
urma concursului naţional vor fi selectaţi cel puţin 2 candidaţi ce vor fi înaintaţi spre examinare
finală către Comitetul Părţilor, la Strasbourg. Termenul limită de depunere a CV-urilor este data
de 22 august 2012. În condiţiile în care candidatul selectat de către Comitetul Părţilor deţine o
funcţie guvernamentală, va trebui să se dezică de statutul pe care-l deţine, tocmai pentru a nu
exista anumite imixtiuni în exercitarea mandatului său. Rugămintea dlui Leancă a fost
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

transmiterea mesajului expus de Corina Călugăru către publicul larg în vederea identificării
experţilor relevanţi.
La subiectul II - in contextul recomandărilor raportului GTiP lansat de către Departamentul de
Stat al SUA în 19 iunie 2012, dl Leancă a accentuat importanţa acestei evaluări internaţionale
pentru RM, fiind nu doar un punct de referinţă a rezultatelor obţinute ci şi un instrument ce poate
influenţa direct politicile financiare naţionale. S-a constatat o îmbunătăţire a situaţiei pe acest
segment, însă a remarcat prezenţa unor deficienţe, care necesită implicarea mai responsabilă din
partea instituţiilor publice.
În această ordine de idei, dna Berejan a menţionat că raportul a fost distribuit autorităţilor publice
centrale (APC) şi partenerilor, in forma electronică, versiunea engleză. Traducerea oficială a
Raportului urmează să fie expediată oficial de către Ambasada SUA în RM. A remarcat faptul că
în Raportul GTiP nu toate datele corespund cu datele ce se conţin în Raportul naţional, 2011.
Acest aspect a fost discutat deja cu reprezentanţii Ambasadei SUA, fiind anticipată o comunicare
mai bună pe viitor.
De asemenea, a dat citire realizărilor menţionate de către Departamentul de Stat al SUA prin
prisma implementării politicilor naţionale de prevenire şi combatere a TFU, ţinând să remarce şi
lacunele prezentate de raportul dat:
· Guvernul nu a demonstrat progrese suficiente în aplicarea legii în vederea investigării,
urmăririi în justiţie şi condamnării oficialilor guvernamentali, complici la traficul de persoane
şi nemijlocit sancţionarea penală a oricărui oficial găsit vinovat;
· Societatea civilă a subliniat că sunt frecvente recalificările de la art. 165 şi 206 la art. 168,
care sancţionează munca forţată, iar sancţiunile sunt mai uşoare, altădată simbolice;
· Guvernul nu a oferit protecţie victimelor martori (conform inf. pe 6 luni, curent a fost a
asistată o victimă-martor);
· În 2011 a crescut numărul de infracţiuni înregistrate, dar a scăzut numărul de sancţionări a
infractorilor.
Totodată, a accentuat provocările Guvernului pentru îmbunătăţirea calităţii politicilor de
prevenire şi combaterea a TFU prin:
· investigarea, urmărirea, şi condamnarea infractorilor şi în special a oficialilor de stat
(conform art. 123, Cod penal), implicaţi în TFU şi alte crime conexe
· consolidarea Secţiei combatere trafic de fiinţe umane al Procuraturii Generale prin creşterea
numărului de unităţi, întru ridicarea calităţii aplicării legii
· modificarea şi completarea cadrului legal, conform rigorilor internaţionale
· revitalizarea/consolidarea Comisiilor Teritoriale
Dna Berejan a ţinut să accentueze că deja s-au întreprins unele măsuri în vederea animării
Comisiilor teritoriale, astfel că, urmare a şedinţei din 8 iunie 2012 conform Procesului verbal a
fost elaborată Decizia şedinţei şi semnată de către Prim-Ministrul RM. Acest document, a fost
expediat în adresa comisiilor teritoriale spre implementare. De asemenea, a fost reiterată
necesitatea consolidării capacităţilor instituţionale teritoriale şi a societăţii civile, în special
protecţia copiilor victime, martori , în vederea instituirii camerei de audieri a copiilor victime
martori şi identificarea, instruirea psihologilor / pedagogilor existenţi în raioane în acest sens.
În continuare, a subliniat faptul că SP a solicitat prin intermediul Comisiilor teritoriale să se
identifice edificiile pentru amenajarea camerelor de audieri şi listele psihologilor / pedagogilor
existenţi în raioane.
O realizare importantă este elaborarea proiectului acordului de colaborare dintre Inspecţia
Muncii şi CCTP, iar ca şi urmare a şedinţei comisiei teritoriale Briceni, a fost sesizată
Inspecţia muncii subordonată MMPSF, despre lipsa conlucrării oficiilor teritoriale a
inspecţiei muncii cu comisiile teritoriale anti-trafic. Drept rezultat, Inspecţia muncii a emis
decizia nr. 117 din 12 iulie 2012 prin care Oficiile teritoriale ale Inspecţiei Muncii au primit
indicaţii să coopereze cu comisiile teritoriale şi să raporteze trimestrial despre acţiunile
întreprinse. O lacună a politicilor de referinţă ţine de constituirea fondului de compensare
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asigurat de stat. Atelierul de lucru din 3-4 mai, organizat la iniţiativa Secretariatului Permanent
pentru grupul tehnic de coordonare şi a fost prezentată experienţa omologilor din Franţa.
10. În contextul celor prezentate de către dna Berejan, dl Procuror General a intervenit cu
solicitarea de a se face claritate şi anume asupra enunţului despre frecventele calificări de la art.
165 şi 206 la art. 168, menţionând importanţa difuzării informaţiilor veridice
probate şi
nici de cum, acţionând în baza afirmaţiilor ne fondate. Urmare a acestei intervenţii, dna Berejan a
accentuat că a dat citire recomandărilor Raportului GTiP, care conţine atât date ale autorităţilor
publice centrale cât şi ale organizaţiilor neguvernamentale
şi internaţionale. În acest sens,
marea provocare a secretariatului permanent este
armonizarea datelor şi expedierea
acestora într-o sursă unică de furnizare, reducând pe viitor confuzia experţilor naţionali şi
internaţionali.
11. La întrebarea dlui Zubco cu privire la numărul psihologilor existenţi, dna Berejan a reiterat
faptul că deja se colectează informaţia cu privire la numărul psihologilor care activează în
raioane. Deşi, iniţial se vehicula că numărul psihologilor este infim, totuşi în cadrul SP au
raportat în jur de 23 comisii teritoriale, unde numărul mediu de psihologi este de aproximativ 7
la nivel de raion. (activează în licee şi ONG-uri).
12. La al III-lea subiect, au fost prezentate rezultatele înregistrate pe parcursul I-ui semestru al
anului 2012 în domeniul prevenirii şi combaterii TFU de APC, organizaţii neguvernamentale
şi internaţionale.
13. A fost menţionat că Planul naţional a fost aprobat în 4 iulie 2012 şi cuprinde mai mult de 100 de
activităţi structurate prin paradigma celor 4Ps (Prevenire, Persecutare (urmărire penală),
Protecţie şi Parteneriat). Astfel că, pe segmentul prevenire a fost menţionat numărul impunător
de 500 seminare de instruire şi sensibilizare la care au participat peste 7000 de specialişti /
persoane. La liniile fierbinţi întreţinute de către Centrul „La Strada” au fost consultaţi 201 de
potenţiali migranti şi 38 de migranţi in dificultate. De asemenea, pe parcursul I-ui semestru al
anului curent şi Centrul de Apel în cadrul MAEIE a continuat activitatea de acordare a asistenţei
informaţionale cetăţenilor Republicii Moldova, mulţi dintre care sunt potenţiali migranţi. A fost
reiterat faptul că, prin Ordinul MMPSF nr. 33 din 20. 02.2012, a fost aprobat Ghidul cu privire
la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU., iar cu suportul financiar al AO
”Medicines du Monde”, Secretariatul Permanent va asigura editarea aproximativ a 4000
exemplare pentru specialiştii din domeniu. Dna Berejan a menţionat că o mostră a ghidului a fost
distribuită fiecărui participant la şedinţă, iar până la 8 august se aşteaptă recomandări de
îmbunătăţire a design-ului Ghidului.
14. Pe segmentul de consolidare a parteneriatelor au fost semnate 3 memorandumuri de colaborare
informaţia pe ecran) dintre care, între:
· CCTP şi Asociaţia Obştească „Centrul naţional de prevenire a abuzului faţă de copii”;
· CCTP şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice;
· MAI şi Ministerul Sănătăţii.
15. Dna Berejan a făcut referire la Dialogul RM-UE privind liberalizarea regimului de vize, unde
MAEIE monitorizează si coordonează implementarea condiţionalităţilor privind TFU incluse in
Programul Naţional privind implementarea Planului RM-UE privind liberalizarea regimului de
vize. Principalele rezultate în acest sens sunt reflectate în cadrul celui de-al III Raport de progres
al RM privind implementarea Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize
(prezentat CE la 25 mai 2012 şi la 27 iunie 2012). Conform informaţiei parvenite de la instituţiile
APC şi parteneri cu privire la asistenţa şi protecţia victimelor TFU, au fost prezentate
următoarele date:
· 6 VTFU au absolvit cursurile de formare profesională (ANOFM)
· 5 VTFU au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare socială (ANOFM)
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· 50 victime ale TFU şi 46 potenţiale victime ale TFU au beneficiat de către serviciile
centrelor de plasament
· 54 prezumate victime ale TFU au fost consultate prin intermediul liniilor telefonice „La
Strada” (50 exploatare prin munca, 4 exploatare sex)
· 3 mil. 300 mii planificaţi pentru alocare de la Bugetul de stat pentru centrele de plasament
· 18 minori şi 68 de adulţi repatriaţi cu suportul partenerilor (OIM,TdH)
16. În lumina celor expuse, dl Leancă a solicitat detalii cu privire la extinderea activităţilor antitrafic pe malul stâng al Nistrului şi care sunt iniţiativele de conlucrare în acest sens. Dna
Berejan a menţionat că, urmare a recentei şedinţe cu reprezentanţii OSCE în RM s-a convenit
pentru organizarea unei mese rotunde în scopul consolidării cooperării între specialiştii de pe
ambele maluri ale Nistrului. Activitatea este preconizată pentru perioada octombrie–noiembrie
2012. În context, dl. Leancă a accentuat importanţa menţinerii şi dezvoltării relaţiilor de
cooperare cu autorităţile din partea stângă a Nistrului care necesită a fi prioritare şi ţinând cont
de rolul important al OSCE în Republica Moldova. De asemenea, a sugerat consolidarea
activităţii pe acest segment, prin iniţiativa de cooperare cu biroul Viceprim - ministrului dl.
Eugen Carpov. Iar în vederea continuării negocierilor cu Federaţia Rusă pe segmentul semnării
acordului de repatriere a victimelor TFU, dl Leancă a accentuat importanţa abordării acestui
subiect în cadrul întâlnirii imediate cu reprezentantul Federaţiei Ruse.
De asemenea, dl. Leancă a ţinut să accentueze, în contextul realizării Planului naţional 2012–
2013, următoarele priorităţi:
· Activitatea \ procesul de armonizare a legislaţiei, prevăzută în PN 2012-2013, acesta fiind un
răspuns expres la recentele recomandări ale Reprezentatului special şi Coordonatorului
OSCE pentru combaterea TFU, Maria Grazia Giammarinaro.
· a menţionat că în mape se află schema şi lista blocurilor de propuneri, amendamente, care a
fost avizată şi consultată cu specialiştii din instituţiile cu mandat direct. Reieşind din volumul
de propuneri şi numărul părţilor implicate, va urma un proces de lucru foarte complex. În
acest context, preşedintele CN a făcut un apel către instituţiile de profil tocmai de a
responsabiliza specialiştii desemnaţi pentru această activitate. De asemenea, a făcut un apel
către dl Grosu, vice-ministru al justiţiei să monitorizeze, conform schemei de lucru propusă,
definitivarea şi promovarea proiectului final.
· dl. Leancă a recomandat ca instituţiile publice, conform competenţelor „revizuirea
recomandărilor rapoartelor GRETA şi GTiP, inclusiv acţiunile incluse în plan, şi după
necesitate să elaboreze planuri instituţionale interne de activitate, pentru a da răspuns prin
acţiuni concrete recomandărilor respective.” Planurile interne vor fi aprobate prin ordinul
conducătorului instituţiei, iar copiile urmează să fie expediate în adresa Secretariatului
permanent.
17. La subiectul IV – Dl. Recean, ministru al afacerilor interne a pus accent pe îmbunătăţirea
capacităţii MAI, respectiv şi a CCTP în vederea prevenirii fenomenului TFU şi monitorizare
continuă de către Centru asupra categoriilor de populaţie care se află în situaţii de risc. Dl
Ministru a accentuat că este şi o problemă de percepţie, presupunând că se cunosc lucrurile de
amploare, dar există şi partea latentă a fenomenului TFU, statistica pe care CCTP nu o deţine.
Iniţial, există riscul de a indica statistici negative din punct de vedere formal, dar această situaţie
va genera o creştere a capacităţii de monitorizare din partea reprezentanţilor CCTP.1 A reiterat
eforturile CCTP în domeniul de prevenire şi combatere a fenomenului TFU, accentuând şi uşoara
îmbunătăţire a evaluării în cadrul raportului GTiP al Departamentului de Stat al SUA.
18. Dl. Leancă a accentuat că în baza experienţei de până acum al CCTP nimeni nu contestă
importanţa existenţei acestei entităţi, dar este important de a se reveni la subiectul coordonării
CCTP-ului de către un director cu funcţii depline, selectat printr-un proces transparent.
1

conform afirmaţiilor dlui Recean „aceasta va duce la o gestionare mai bună a fenomenului, care în esenţă reprezintă
partea întunecată a fenomenului migraţiei ilegale, afectând profund societatea.”
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19. La subiectul V – dl Zubco a iniţiat prezentarea, făcând referire la procesul de modificare a
Codului de procedură penală, care este şi o activitate prevăzută în strategia de reformare a
sectorului justiţiei, ce va îmbunătăţi considerabil activitatea organelor de urmărire penală, a
procuraturilor, a instanţelor de judecată şi va consolida interacţiunea dintre organele de drept
existente în Republica Moldova. În ceea ce ţine de recalificări, anume aceste modificări în
strategie vor reduce numărul recalificărilor făcute în instanţa de judecată.
20. Dl Procuror general a oferit informaţii cu privire la activitatea Consiliului coordonator din
cadrul Procuraturii Generale şi activitatea de urmărire penală în cazurile de TFU. Pe parcursul Iui semestru al anului 2012 - au fost organizate 3 şedinţe ale Consiliului coordonator.
21. În ceea ce priveşte activitatea de urmărire penală pe segmentul combaterii TFU, pe parcursul I
semestru al anului 2012 au fost înregistrate în total 256 infracţiuni pe segment comparativ cu
anul 2011 unde au fost înregistrate per total 204 infracţiuni. Nr. cazurilor înregistrate pe
semestrul I al anului 2012:
- trafic de fiinţe umane – 76 (în perioada analogică a anului precedent 58);
- trafic de copii – 10 (în perioada analogică a anului precedent 12);
- scoaterea ilegală a copiilor din ţară – 6 (în perioada analogică a anului precedent 7);
- proxenetism – 92 (în perioada analogică a anului precedent 64);
- organizarea migraţiunii ilegale – 72 (în perioada analogică a anului precedent 64).
22. De asemenea, a oferit detalii cu privire la numărul cauzelor penale expediate în instanţa de
judecată2, făcând referire şi la unele cazuri de rezonanţă cu privire la implicarea şi complicitatea
persoanelor cu funcţii de răspundere în infracţiuni de TFU şi a celor conexe.3
23. În dosarul în care este cercetat penal preşedintele Federaţiei de Biatlon din RM - (fiind învinuit
de comiterea în cadrul unui grup criminal organizat a migraţiei ilegale şi scoaterii ilegale a copiilor
din ţară) – dl Procuror a reamintit importanţa apelului făcut către Ministerul Tineretului şi Sportului
în cadrul ultimei şedinţe al Comitetului naţional pentru combaterea TFU din 29 martie 2012, în
vederea monitorizării permanente a listelor cu sportivi (în special copii) delegaţi pentru competiţii în
afara ţării.
24. Referindu-se la categoriile de sancţiuni aplicate de către instanţele de judecată , dl Zubco a
menţionat că problema există la faza pronunţării hotărârilor judecătoreşti, unde se aplică amenzi, în
schimbul pedepselor mai dure.4
25. O altă problemă subliniată de dl. Zubco se referă la faza în care instanţa de judecată recalifică
cazurile, astfel că, 8 sentinţe în privinţa a 13 persoane au fost contestate de PG în Curtea de Apel.
Referindu-se la practica judiciară, dl. Zubco a enunţat că în perioada de raportare a fost pronunţată
sentinţa în privinţa cetăţenilor străini (italian şi norvegian) şi a unor cetăţeni din ţara noastră, care au
fost învinuiţi în recrutarea în comun a copiilor pe teritoriul RM în scopul exploatării sexuale, precum
şi pentru importarea, folosirea şi deţinerea pornografiei infantile. Persoanele au fost condamnate la
închisoare pe termen de la 10 pînă la 20 de ani, iar succesul acestui caz se datorează bunei cooperări
între reprezentanţii PG şi CCTP.
2

Din numărul total de cauze expediate în judecată, 40 de cauze penale se referă la infracţiunea de TFU, 58 la infracţiunea de
proxenetism, 23 la infracţiunea de organizare a migraţiei ilegale şi 2 cauze cu privire la scoaterea ilegală a copiilor din ţară.
3

1. Grup criminal organizat, care era condus de către şeful întreprinderi municipale din Cahul. Membrii acestui grup pe parcursul a 2
ani, abuzînd de poziţia de vulnerabilitate a victimei, au recrutat şi transportat în Turcia, Cirpu de Nord şi Emiratele Arabe Unite mai
mult de 7 femei în scopul exploatării sexuală.
2. Pe un alt dosar este cercetat penal preşedintele Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, fiind învinuit de comiterea în cadrul
unui grup criminal organizat a migraţiei ilegale şi scoaterii ilegale a copiilor din ţară.
3. De asemenea, într-un alt dosar este cercetat penal un colaborator al CCTP al MAI care acţionînd în cadrul unui grup criminal a
întreprins acţiuni de organizare a migraţiei ilegale a persoanelor.
4. Procuratura Anticorupţie efectuează urmărirea penală în privinţa unor colaboratori ai CGP mun. Chişinău care au extorcat suma de
10000 dolari SUA pentru a nu examina o plîngere cu privire la un caz de trafic de fiinţe umane.
5. Într-un alt caz a fost cercetat penal şeful unui birou de evidenţă şi documentare a populaţiei care a pretins şi primit de la un cetăţean
suma de 3500 lei pentru perfectarea şi urgentarea eliberării setului de acte necesar pentru redobîndirea cetăţeniei române. Cauza a fost
trimisă în judecată pentru examinare în fond.
4
S-au înregistrat: 32 persoane condamnate, inclusiv 18 persoane au comis proxenetism, 1 persoană pentru organizarea cerşetoriei, iar
13 persoane au comis infracţiunea de organizare a migraţiei ilegale).
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26. La finele prezentării, dl Leancă a făcut referire la interesul obiectiv al evaluatorilor externi cu
privire la cazurile unde au fost implicate persoane cu funcţii de răspundere, solicitând statistica şi
evoluţiile înregistrate în acest sens.
27. Dl Procuror a dat citire a 9 cazuri de implicare a persoanelor cu funcţii de răspundere, în
infracţiuni de TFU şi în cele conexe. În lumina celor expuse, dl. Leancă a menţionat, că există
percepţia că sunt iniţiate mai multe cauze penale pe cetăţeni străini, decât pe cetăţenii moldoveni,
solicitând într-un mod retoric Ministerului Justiţiei părerea cu privire la receptivitatea instanţelor de
judecată faţă de fenomenul TFU, recomandând astfel, instruiri şi manuale judecătorilor, ţinând cont
de statutul şi rolul acestei structuri, în procesul judiciar.
28. Dl Procuror, a reiterat importanţa modificărilor codului de procedură penală, care vor permite şi
la etapa urmăririi penale şi la etapa de judecare a cauzei, să examineze mult mai obiectiv cazurile
respective. Dl Bulat a menţionat că în blocul 6 cu privire la modificarea legislaţiei (iniţiativa
Secretariatului permanent cu suportul OIM) este menţionată, tocmai această prevedere care ulterior
va fi supusă modificării.
29. Eugenia Benigni – misiunea OSCE în RM a solicitat clarificări în contextul a 3 situaţii expuse
mai jos:
1. La etapa investigării, există un număr mare de recalificări a cazurilor de TFU în
cazuri de proxenetism.
Dl Ursan a menţionat că calificarea are loc în funcţie de acţiunile care au fost comise, excluzând
posibilitatea ulterioară de recalificare a dosarelor de proxenetism în TFU şi vice-versa. A menţionat
că misiunea CCTP este de a încadra juridic un caz, într-un mod cât mai corect şi obiectiv în funcţie
de acţiunile săvârşite.
2. Făcând referire la tendinţa de creştere a cazurilor de TFU pe parcursul anului 2012, a fost
interesată care sunt motivele acestei creşteri.
Dl Ursan a menţiona că în urma analizei realizate de CCTP, s-a constat că se resimte o creştere a
numărului de cazuri de TFU prin exploatare prin muncă, iar acest lucru se datorează în special
numărului mare de persoane (54) identificate la începutul anului 2012. Dl. Bulat a concretizat că
există situaţii în care pe un anumit caz se iniţiază mai multe dosare, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul
expus – în urma identificării treptate a numărului de victime, respectiv au fost deschise şi dosare
penale pe aceeaşi infractori, deşi experienţa de exploatare a victimelor a fost aceeaşi, iar aprecierea
fenomenului TFU trebuie să aibă loc în paralel cu statisticile ONG-urilor. Mai mult decît atît s-a
menţionat că actualmente, în paralel cu colectarea probelor ordinare se analizează şi gradul de
vulnerabilitate a victimelor drept indicator. Acest fapt asigurând o apreciere obiectivă a situaţiei, de
facto.
Dl Zubco, a completat cele expuse, accentuând că în contextul reglementării Codului de procedură
penală a fost introdusă modificare cu privire la crearea grupurilor comune de investigare, racordând
legislaţia naţională la cea europeană.
Referitor la pedepse, dl Bulat a precizat că, există cazuri în care sunt condamnate persoane care
anterior săvârşirii infracţiunii au deţinut statutul de victimă, şi în acest caz trebuie să existe o
abordare obiectivă asupra acţiunilor comise şi a factorilor determinanţi a infracţiunii. Pe de altă parte
rămâne o problemă, pedepsirea infractorilor care se află în ţara de destinaţie, referindu-se în special
la Ciprul de Nord, Emiratele Arabe Unite, Turcia, unde practic nu există cooperare cu autorităţile
omoloage.
Dl Leancă, a sugerat reluarea neoficială a negocierilor cu Ciprul de Nord, făcând un apel în vederea
obţinerii suportului din partea Ambasadei SUA în RM.
Dl Procuror a ţinut să facă referire la recentul acord de colaborare semnat între Procuratura
Generală şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din
România, iar dl. Recean a subliniat importanţa consolidării reciproce a capacităţii de control a
fenomenului TFU şi în paralel de dezvoltare a capacităţilor de analiză.
3. În contextul în care reprezentanţa OSCE a avut o şedinţă recentă cu Procurorul General (de
facto) şi Ministrul afacerilor interne (de facto) de pe malul stâng al Nistrului, aceştia au
confirmat că deţin foarte puţine cazuri de TFU, dar s-au arătat deschişi de a consolida relaţiile de
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cooperare cu instituţiile omoloage de la Chişinău. Dl Ursan a menţionat că există o cooperare
informală cu autorităţile respective, de asemenea există o entitate similară pe segmentul de
combatere a TFU, nou creată pe teritoriul transnistrean, cu care se încearcă această cooperare
operativă.
Dl Bulat, a confirmat că o anumită cooperare există, specificînd că au fost înregistrate cazuri
concrete de TFU în scopul exploatării prin muncă, însă un mecanism de cooperare nu este
oficializat.
30. La finalul şedinţei dl Leancă, a mulţumit din numele Comitetului naţional şi din numele
Guvernului RM, doamnei Irina TODOROVA, coordonator program din cadrul Misiunii OIM în
Republica Moldova, pentru activitatea sa prodigioasă pe segmentul de prevenire şi combatere a
TFU.

Iurie LEANCĂ,
Viceprim-ministru,
Preşedintele Comitetului naţional
pentru combaterea traficului de fiinţe umane
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