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1. Sumar executiv  

Traficul de persoane rămâne a fi o preocupare majoră pentru Moldova şi ţările din ESE. În conformitate cu 
baza de date a UNODC cu privire la cazurile de trafic de ființe umane, prin prisma unei comparaţii la nivel 

global, Moldova este una din principalele ţări de origine pentru traficarea victimelor. Pe parcursul ultimilor 

ani, Moldova a întreprins o serie de eforturi anti-trafic, inclusiv constituirea unui Comitet Naţional, adoptarea 
Planurilor Naţionale de Acţiune, crearea unei unităţi specializate de poliţie, desemnarea punctelor focale în 

cadrul Procuraturii Generale, crearea unui Centru pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) şi 

reformarea legislaţiei penale, mai cu seamă a Codului de Procedură Penală şi a Codului Penal.  

Această evaluare reprezintă o activitate în cadrul Proiectului UNODC „Consolidarea răspunsului justiției 

penale față de fenomenul traficului de ființe umane în Europa de Sud-Est, și cu precădere în Republica 
Moldova”. Proiectul îşi propune drept scop primar să îmbunătăţească răspunsul justiţiei penale din Moldova 

faţă de fenomenul traficului de persoane prin sporirea capacităţilor operaţionale de a investiga şi curma 

activităţile ce ţin de traficul de fiinţe umane. Un alt scop al proiectului este cel de a consolida cooperarea 

regională între instituţiile de afaceri interne şi cele din domeniul justiţiei din Moldova şi ţările identificate din 
regiunea ESE, prin schimbul intens de cunoştinţe internaţionale, fortificarea instituţională şi dezvoltarea 

capacităţilor.  

Cunoştinţele consolidate cu privire la legislaţia existentă şi răspunsul naţional în domeniul abordării flagelului 

traficului de fiinţe umane de către instituţiile din justiţia penală/organele de drept vor contribui la elaborarea 

unor politici adecvate, planificarea intervenţiilor pe viitor şi preconizarea unor răspunsuri eficiente faţă de 
problema existentă. Fortificarea răspunsului justiției penale faţă de traficul de persoane în Moldova în cadrul 

Proiectului se va realiza prin dezvoltarea capacităţilor naţionale în baza unei evaluări a necesităţilor existente 

şi consolidării cooperării regionale între instituţiile de afaceri interne şi cele din domeniul justiţiei din 
Moldova şi ţările-ţintă din regiunea ESE.   

Această evaluare va încerca să identifice răspunsurile naţionale existente în abordarea traficului de fiinţe 
umane din partea instituţiilor naţionale în domeniul justiției penală din Moldova şi să releve necesităţile 

restante şi lacunele identificate în capacităţile naţionale. Ulterior, actorilor implicaţi li se va propune un set de 

recomandări cu privire la modalitatea cea mai bună de abordare a problemelor identificate prin intermediul 
Proiectului. Evaluarea este una bine-direcţionată ca domeniu de cuprindere şi se axează mai cu seamă pe 

răspunsurile justiţiei penale faţă de fenomenul TFU, propunându-şi drept scop să colecteze, sistematizeze şi să 

analizeze informaţia bazată pe dovezi, care la rândul său va facilita preluarea responsabilităţii de către 

autorităţile naţionale pentru implementarea Proiectului.  

Evaluarea reprezintă o combinaţie a unei verificări documentare din oficiu şi a unei misiuni în Republica 
Moldova din partea reprezentanţilor UNODC în perioada 11-14 martie 2013, care a incorporat o serie de 

şedinţe cu reprezentanţii autorităţilor naţionale centrale implicate în problema TFU, pentru a prioritiza în 

parteneriat un set de activităţi care urmează să fie implementate de Proiect. Raportul de evaluare confirmă 

constatările tuturor rapoartelor şi recomandărilor recente din partea instituţiilor internaţionale relevante 
(Raportul Global UNODC cu privire la TP, GRETA, Raportul cu privire la TP din partea Departamentului de 

Stat al SUA, RPU, Raportul OSCE al Reprezentantului şi Coordonatorului Special pentru combaterea TFU, 

Centrul Internațional “La Strada”, Moldova etc.), şi este, de asemenea, în conformitate cu Cadrul de 
Parteneriat ONU-Republica Moldova 2013-2017

1
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Cadrul de Parteneriat ONU–Republica Moldova 2013-2017, semnat la 20 decembrie 2012. 
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2. Introducere 

i) Răspunsul Naţiunilor Unite faţă de fenomenul traficului de persoane  

La 25 decembrie 2003 a intrat în vigoare Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de 

persoane, în special al femeilor şi copiilor (Protocolul privind traficul de persoane), adiţional la Convenţia 

Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate (UNTOC)
2
. Astfel, traficul de persoane a 

fost definit în mod clar, fiind recunoscut de comunitatea internaţională drept o activitate criminală organizată 
gravă. Ratificând acest Protocol, statele membre ale Naţiunilor Unite şi-au demonstrat angajamentul de a 

combate acest flagel. Conform situaţiei din luna august 2012, 170 de ţări au ratificat acest Protocol.  

În luna iulie 2010, Adunarea Generală a fixat un alt obiectiv intermediar în cadrul eforturilor multinaţionale 

întreprinse întru combaterea traficului de fiinţe umane, prin adoptarea Planului Global de Acţiune al ONU 

pentru combaterea traficului de persoane. Planul Global de Acţiune enumeră un şir de prevederi specifice, 
care urmează să fie adoptate de comunitatea internaţională pentru a promova ratificarea universală şi pentru a 

consolida implementarea Protocolului. De exemplu, Planul Global de Acţiune a mai promovat şi crearea 

Fondului Fiduciar Voluntar al ONU pentru victimele traficului de persoane, în special pentru femei şi copii.
3
 

Planul Global de Acţiune a făcut apel şi pentru promovarea unei baze sporite de cunoştinţe în domeniul 

traficului de persoane, pentru a facilita crearea şi implementarea intervenţiilor programatice bazate pe dovezi. 

În alineatul 60 al Planului de Acţiune, UNODC îi este desemnat mandatul şi competenţa de a colecta date 

relevante şi de a raporta cu privire la fluxurile şi modelele de trafic de persoane la nivel naţional, regional şi 
internaţional

4
.  

ii) Republica Moldova şi Europa de Sud-Est  

Monitorizarea regulată a implementării UNTOC şi a Protocoalelor sale adiţionale, în special cel privind 
traficul de persoane, relevă faptul că sistemele de justiţie penală din Europa de Sud-Est (ESE) încă nu sunt 

îndeajuns de pregătite pentru a oferi un răspuns eficient faţă de fenomenul traficului de persoane, în pofida 

existenţei legislaţiei naţionale relevante, planurilor de acţiuni şi structurilor respective.  

Printre ţările ESE, Moldova a fost identificată drept o ţară-sursă majoră şi într-o măsură mai mică, drept o ţară 

de tranzit şi destinaţie pentru femeile şi fetele traficate în scop de exploatare sexuală, şi pentru bărbaţi, femei 
şi copii – în scop de exploatare prin muncă forţată. Moldovencele sunt supuse prostituţiei forţate în Turcia, 

Rusia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Austria, Bulgaria, Germania, Kosovo, Israel, Indonezia, Malaysia, 

Liban, Italia, Grecia, Ucraina, Republica Cehă, România, Polonia, Slovenia, Spania şi Tadjikistan. Bărbaţii, 

femeile şi copiii sunt supuşi muncii forţate în Rusia, Ucraina, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Israel, Grecia şi 
Statele Unite în construcţii, agricultură şi sectorul serviciilor. Bărbaţii, femeile şi copiii mai sunt supuşi 

muncii forţate şi exploatării sexuale în Slovenia, Spania, Olanda şi Ucraina. Conform diverselor rapoarte 

globale şi regionale, cum ar fi GRETA şi Raportul cu privire la traficul de persoane al Departamentului de 
Stat al SUA din 2012, deşi Guvernul Moldovei a întreprins eforturi semnificative în domeniul dat, totuşi 

acesta nu se conformă pe deplin standardelor minime pentru eliminarea traficului.  

 

  

                                                             
2
Rezoluţia AG 55/25 din 15 noiembrie 2000. 

3
 Vezi www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/human-trafficking- fund.html.  

4
 Solicită Secretarului General, drept prioritate, să fortifice capacităţile Organizației Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalității de 

a colecta informaţie şi de a raporta bienal, începând cu 2012, cu privire la fluxurile şi modelele de trafic de persoane la nivel naţional, regional şi 

internaţional într-un mod echilibrat, fiabil şi comprehensiv, în strânsă cooperare şi colaborare cu statele membre, precum şi să partajeze cele mai bune 

practici şi lecţii însuşite din partea diverselor iniţiative şi mecanisme. (Rezoluţia Adunării 64/293, aliniatul 60). Acest mandat a fost reiterat de către 

Comisia pentru prevenirea crimei şi justiţia penală în luna aprilie 2011, afirmând în continuare intenţia statelor membre de a colabora cu UNODC 

pentru producerea unor evaluări mai comprehensive şi monitorizării sistematice a traficului de persoane. 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/human-trafficking-%20fund.html
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3. Cadrul legal şi de reglementare  

A) Cadrul legal în Republica Moldova 

 

Republica Moldova a ratificat Protocolul privind traficul de persoane la 16 septembrie 2005.  

La finele anului 2005, Guvernul Moldovei a adoptat Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de 

fiinţe umane
5
 („Legea anti-trafic”), care este consistentă cu primul Plan Naţional de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane („Planul Naţional”)
6
. În corespundere, iar uneori chiar depăşind, obligaţiile asumate 

în cadrul Protocolului privind traficul de persoane, Legea anti-trafic oferă o temelie normativă solidă pentru 

stabilirea unor standarde vizând prestarea serviciilor pentru victimele traficului şi protecţia acestora în 
Moldova. 

Legislaţia curentă cu privire la traficul de persoane în Republica Moldova cuprinde toate formele de 
exploatare indicate în Protocolul privind traficul de persoane. Două infracţiuni diferite sunt utilizate pentru 

incriminarea traficului de persoane: art. 165 (traficul de fiinţe umane) şi art. 206 (traficul de copii)
7
 din Codul 

Penal. 

i) Legislaţia primară
8
 

Legea Nr. 241-XVI privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (2005);  

Legea privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei (Convenţia Lanzarote) pentru protecţia copiilor 

împotriva exploatării sexuale şi abuzului sexual (19 decembrie 2011);  

Legea cu privire la poliţie şi statutul poliţistului (5 martie 2012); 

Legea cu privire la modificarea şi completarea Codului Penal şi Codului de Procedură Penală pentru ajustarea 
legislaţiei naţionale la prevederile Convenţiei Lanzarote (12 aprilie 2012); 

Legea privind activitatea operativă de investigaţii (1994, conform modificărilor din 2003);  

Codul Penal (2002, conform modificărilor din 2006);  

Legea cu privire la statutul de refugiat (2002);  

Codul cu privire la contravenţiile administrative (1985);   

Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul 

penal (1998). 

ii) Legislaţia secundară
9
 

Planul Naţional pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013;  

Hotărârea Nr. 599 din 31 iulie 2012, Monitorul Oficial Nr. 165 din 7 august 2012; 

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre 

traficul de fiinţe umane şi traficul de copii (2004);  

Hotărârea Guvernului Nr. 775 privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Hotărârea Guvernului Nr. 
1219/2001 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului Naţional pentru combaterea TFU şi a 

Planului Naţional de Acţiuni pentru combaterea TFU. 

                                                             
5
 Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, Nr. 241-XVI, 20 octombrie 2005. 

6
 Hotărârea Guvernului Nr. 903, 25 august 2005. 

7
 Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 – Profilul de Ţară: Republica Moldova. 

8
 http://legislationline.org/topics/country/14/topic/14.  

9
 http://legislationline.org/topics/country/14/topic/14.  

http://legislationline.org/topics/country/14/topic/14
http://legislationline.org/topics/country/14/topic/14
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B) Traficul de persoane în dreptul penal al Moldovei
10

 

 

Codul Penal al Republicii Moldova (CPRM) incriminează traficul de persoane separat de traficul de copii. 

Codul Penal referă infracţiunea traficului de persoane (Articolul 165 din CPRM) la infracţiuni contra 

libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei (Capitolul III din CPRM), iar infracţiunea traficului de copii 

(Articolul 206 din CPRM) este clasificată drept o infracţiune contra familiei şi minorilor (Capitolul VII din 
CPRM). 

O trecere în revistă a articolelor 165 şi 206 din Codul Penal al Republicii Moldova ne relevă faptul că 

prevederile cu privire la incriminare din UNTOC au fost aproape completamente transferate în legislaţia 

penală a Republicii Moldova şi au devenit elemente constitutive a două infracţiuni – traficul de persoane  şi 

traficul de copii.  

Mai trebuie de notat şi faptul că conform incriminării în Moldova a traficului de persoane/copii, încadrarea 
juridică a acestor infracţiuni include şi nişte elemente adiţionale, care nu apar în UNTOC şi care au redat un 

caracter mai sofisticat încadrării juridice a acestor fapte penale. Astfel, articolele 165 şi 206 din CPRM includ 

unele mijloace adiţionale de exploatare, care nu sunt specificate de UNTOC, cum ar fi „folosirea persoanelor 

în conflicte armate”, „utilizarea persoanelor în activităţi criminale”, „activităţi de prelevare a organelor sau 
ţesuturilor”. Pe lângă aceasta, articolul 206 include şi astfel de scopuri ale exploatării copiilor cum ar fi 

„exploatarea în industria pornografică”, „abandonarea în străinătate”, „vânzare sau cumpărare”, „exploatarea 

în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale”.  

Legislaţia prevede penalităţi severe pentru comiterea infracţiunilor stipulate în articolele 165 şi 206, de la 

pedeapsa cu închisoare pentru 5 ani până la detenţie pe viaţă. Trebuie de menţionat faptul că formele curente 
ale articolelor 165 şi 206 din CPRM sunt utilizate în legislaţia Moldovei din 2003, atunci când prezentul Cod 

Penal a intrat în vigoare. Aceste articole deja au fost modificate de câteva ori, dar totuşi au rămas să fie o 

adevărată provocare pentru implementarea în practică. Pentru a armoniza cadrul legal în domeniul anti-trafic-
ului, a fost creat un grup de experţi pentru revizuirea legislaţiei curente. Pentru simplificarea încadrării 

juridice a unei infracţiuni, este foarte important că aceasta să fie mai pe înţelese şi mai uşoară pentru utilizare 

în practică.  

Pe lângă articolele 165 şi 206 din CPRM, alte articole relevante pentru domeniul anti-trafic-ului sunt: articolul 

207 (Scoaterea ilegală a copiilor din ţară), articolul 220 (Proxenetismul) şi articolul 362 (Organizarea 
migraţiei ilegale). 

În pofida eforturilor depuse întru punerea în aplicare a legislaţiei şi politicilor anti-trafic, totuşi mai există încă 
necesitatea de a consolida capacităţile organelor de drept, procurorilor, judecătorilor şi a funcţionarilor publici 

din serviciile sociale şi cele de învăţământ pentru a asigura o înţelegere corectă şi implementare deplină a 

tuturor prevederilor vizate
11

. Îngrijorări sunt expuse şi cu privire la rapoartele care relevă fenomenul 
recalificării frecvente a faptelor din art. 165 şi 206 în art. 168, precum şi cu privire la implicaţiile unor astfel 

de recalificări asupra asistenței acordate victimelor, protecţiei drepturilor şi accesului la remedii efective. Un 

raport recent cu privire la traficul de persoane în Moldova
12

 indică că procurorii moldoveni deseori recalifică 

cazurile de trafic în scop de muncă din articolele 165 şi 206 în articolul 168, care de asemenea incriminează 
munca forţată. Totuşi, articolul 168 prevede sancţiuni mai blânde cu o pedeapsă maximă de închisoare pentru 

doar 3 ani şi posibilitatea probaţiunii sau respingerea cazului dacă părţile ajung la o înţelegere. Din aceste 

considerente, autorităţile moldoveneşti sunt încurajate să examineze şi să abordeze aceste inconsistențe iscate 
în legislaţie, cât şi în aplicarea normei legale.  

Raportul prezentat de Centrul Internațional „La Strada”, Moldova
13

 cu privire la exploatarea prin muncă 
forţată a scos în evidenţă încadrarea juridică sofisticată a infracţiunii traficului de persoane în dreptul penal, 

                                                             
10

 Sursa: 2011 Centrul Internațional „La Strada”, Moldova, Traficul de persoane în scop de exploatare prin muncă forţată în Republica Moldova: 

probleme şi soluţii 
11

 Raportul OSCE 2011 
12

 Raportul TP SUA 2012 - Moldova (p. 250-252) 
13

 Traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă forţată în Republica Moldova: probleme şi soluţii, Centrul Internațional „La Strada”, Moldova, 

2011 
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ceea ce oferă o anumită libertate organelor de drept, însă pe de altă parte complică procesul de colectare a 

dovezilor ce ţin de infracţiunea comisă. Raportul a identificat din nou faptul că multe cazuri care sunt 

calificate iniţial drept cazuri de trafic de persoane, sunt recalificate conform altor articole din Codul Penal, 
după ce sunt audiate în instanţa de judecată. Conform Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

aceasta se datorează practicii judiciare proaste în aşa cazuri, cunoaşterii insuficiente a legislaţiei cu privire la 

subiectul dat în cazul unor judecători şi lipsei de clarificare a multor chestiuni ce ţin de aplicarea legislaţiei 

date.  

4. Mecanismele naţionale de coordonare: formularea, monitorizarea şi 

evaluarea de politici 

A) Planul Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru 

2012-2013 

În iulie 2012, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Planul Naţional de prevenire şi combatere a traficului 

de fiinţe umane pentru 2012-2013 (PNA). Acesta a fost elaborat cu susţinerea principalilor actori din 

domeniul contracarării traficului în Moldova, reprezentanţilor structurilor guvernamentale competente în 
domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, organizaţiilor neguvernamentale şi ale celor 

interguvernamentale care implementează diverse proiecte în domeniul dat. 

PNA se bazează pe rezultatele monitorizării şi evaluării externe (primul Raport GRETA 2012, Raportul cu 

privire la TP din partea Departamentului de Stat al SUA pentru anul 2011, Recomandările ONU în cadrul 

Revizuirii Periodice Universale, Raportul OSCE din partea Reprezentantului Special şi Coordonatorului 
pentru Combaterea TFU drept urmare a vizitei întreprinse în Moldova în 2011, etc.). Planul curent este al 

cincilea la număr în domeniul dat, fiind în acelaşi timp primul plan elaborat de Secretariatul Permanent al 

Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, creat pe lângă Guvernul Republicii 

Moldova în luna august 2011. Instituirea Secretariatului Permanent (SP) a permis autorităţilor să consolideze 
cooperarea în domeniul anti-trafic şi să perfecţioneze elaborarea de politici anti-trafic la nivel de ţară. Pentru 

prima dată din 2001, PNA se bazează pe rezultatele monitorizării procesului de implementare a planului 

anterior pentru anii 2010-2011, realizat de către Secretariatul Permanent.  

SP este unitatea operaţională a Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, fiind un 

organ consultativ al Guvernului. SP face parte din Cancelaria de Stat, fără a dispune de un cont bancar separat 
şi fără dreptul la iniţiativă legală. La moment SP are trei colaboratori, dintre care doi sunt remuneraţi de către 

proiectul implementat de OIM Moldova şi finanţat de Guvernul Danez până la finele anului 2013; doar Şeful 

SP este angajat de Guvernul Republicii Moldova. Planurile preconizate pe viitor includ transformarea SP într-
un Coordonator Naţional / Raportor Naţional, acest fapt fiind recomandat de SP al Comitetului Naţional TFU. 

Până la moment, doar 70% din activităţile PNA curente sunt implementate, iar proiectul Raportului PNA 

pentru 2012 este pregătit cu două anexe (implementarea PNA şi comitetele teritoriale) – acesta urmează să fie 

plasat pe site-ul web al Guvernului Republicii Moldova în luna aprilie 2013. Un expert internaţional a fost 
angajat pentru a realiza un studiu cu privire la compensarea victimelor TFU în Republica Moldova, conform 

recomandării parvenite din partea GRETA. La moment este în curs de derulare o iniţiativă din partea SP de a 

modifica cadrul legal şi de a introduce penalităţi mai aspre, mai cu seamă pentru funcţionarii publici.  

i) Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (Comitetul Naţional) a fost creat în 2001. 

Acesta este un organ consultativ permanent al Guvernului RM creat cu scopul de a coordona activităţile 

organelor relevante. Printre funcţiile Comitetului Naţional se numără următoarele: înaintarea propunerilor de 
politici către Guvern cu privire la combaterea TFU; supravegherea implementării activităţilor incluse în 

Planul Naţional; colectarea şi analiza informaţiei cu privire la amplitudinea şi tendinţele TFU; elaborarea de 

propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legal; organizarea campaniilor de conştientizare; şi coordonarea 
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activităţilor comisiilor teritoriale. Comitetul Naţional evaluează periodic implementarea Planului Naţional şi 

raportează Guvernului.  

Instituirea unui Secretariat Permanent dedicat susţinerii activităţii Comitetului Naţional şi ghidării procesului 

de elaborare al PNA este de o importanţă majoră în contextul răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul 

traficului de fiinţe umane în Republica Moldova. Urmează să fie întreprinse toate eforturile, pe măsura 
posibilităţii, pentru a continua dezvoltarea capacităţilor SP şi a asigura alocarea de resurse corespunzătoare 

pentru realizarea activităţii acestuia.  

SNR a fost extins în 2011 pentru a cuprinde încă patru regiuni, astfel la moment acesta acoperă toate cele 32 

de raioane din ţară
14

. Fiecare regiune dispune de o echipă multidisciplinară compusă din reprezentanţi ai 

poliţiei, ONG-urilor şi prestatorilor de servicii, având drept scop să identifice şi să acorde asistenţă victimelor 
traficului şi persoanelor vulnerabile faţă de acest flagel. Guvernul a încurajat toate victimele să acorde 

asistenţă organelor de drept în ceea ce priveşte investigarea şi urmărirea cazurilor de trafic, iar acordarea 

asistenţei date nu depinde de cooperarea victimelor. Cu toate acestea, un proiect de modificare a Legii privind 

regimul străinilor în Republica Moldova prevede participarea victimelor – cetăţeni străini în Moldova în 
cazurile penale drept o precondiţie pentru primirea permisului de reşedinţă.  

ii) Cadrul instituţional al sistemului naţional de contracarare a traficului
15

 

Sursa: 2011 GRETA, Raportul cu privire la implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta 
împotriva traficului de fiinţe umane de către Republica Moldova.  

                                                             
14

 Raportul TP SUA 2012 – Moldova, p. 250-252. 
15

 Sursa: 2011 GRETA, Raportul cu privire la implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane de către 

Republica Moldova.  
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B) Monitorizare şi evaluare  

În pofida promisiunilor de a crea o baza naţională de date statistice cu privire la domeniul traficului de fiinţe 

umane, Guvernul a întreprins foarte puţine întru implementarea acesteia. Guvernul Moldovei a oferit 
informaţie foarte limitată cu privire la alte cazuri intentate împotriva funcţionarilor publici, care să progreseze 

de la etapa de investigare până la etapa de judecată în instanţă. Unii experţi în domeniul antitrafic-ului sunt 

preocupaţi de cazurile de complicitate în dosarele de trafic de fiinţe umane în cadrul domeniului justiţiei
16

. SP 
elaborează o bază de date pentru statistici naţionale armonizate şi dezagregate cu privire la TFU, care la 

moment este la etapa de testare pilot şi depune eforturi pentru a crea şi un site web TFU, care va deveni 

operaţional în 2013. 

5. Investigarea şi examinarea în instanțele de judecată a cazurilor de trafic de 

persoane 

Traficul de persoane este o infracţiune complexă, care cuprinde o multitudine de diverse elemente 

infracţionale. Din aceste considerente, investigarea adecvată şi eficientă a unor astfel de cazuri este o 
adevărată provocare. Mai mult ca atât, modalitatea în care este expus fenomenul traficului de persoane de 

către mass-media deseori creează stereotipuri cu privire la victima şi infractorul unei astfel de crime, pe care 

trebuie să le depăşească autorităţile justiţiei penale pentru a respecta tehnicile de investigare şi urmărire în 
bază de date operative.  

Din cauza caracterului complex al investigării cazurilor de trafic de persoane, se recomandă ca statele să 
dispună de organe de drept specializate în domeniul anti-trafic. Pe lângă aceasta, mai este important ca toate 

secţiile de poliţie de primă-linie să dispună de acces la îndrumările cu privire la principalele tehnici de 

investigare şi identificare.  

Conform sistemului penal din Moldova, procurorul răspunde de iniţierea şi supravegherea procedurilor 

penale. Guvernul a desemnat cinci procurori care se axează doar pe investigarea şi urmărirea cazurilor de 
trafic. Adiţional, procurorii şi judecătorii joacă un rol important în asigurarea ca victima să nu mai fie 

traumatizată din nou şi din nou pe parcursul desfășurării proceselor penale de judecată. 

                                                             
16

 Raportul TP SUA 2012 – Moldova, p. 250-252. 
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A) Investigarea şi examinarea cauzelor în instanțele de judecată din Moldova  

i) Numărul de persoane pedepsite  pentru trafic de persoane, conform infracţiunilor, 

2007-2011
17

 

 

ii) Numărul de persoane condamnate pentru trafic de persoane, conform infracţiunilor, 

2007-2011
18

 

 

                                                             
17

  Sursa: Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012– Profilul de Ţară: Republica Moldova. 
18

  Sursa: Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 – profilul de Ţară: Republica Moldova. 

- Trafic de fiinţe umane 

- Trafic de copii  

- Trafic de fiinţe umane 

- Trafic de copii  
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iii) Numărul cazurilor de trafic de persoane, conform formei de exploatare, 2007-2011
19

 

        

 

iv) Victimele traficului de origine moldovenească, conform ţării de destinaţie, 2009-2010
20

 

     
Conform Raportului TP SUA 2012 pentru Moldova

21
, în pofida unui număr sporit de urmăriri în justiţie în 

comparaţie cu anul precedent, totuşi numărul de condamnări s-a redus, iar proporţia infractorilor condamnaţi 
care primesc pedeapsa cu închisoare a înregistrat şi ea o descreştere. Acelaşi document mai raportează 

persistenţa corupţiei răspândite pe larg în organele de poliţie şi sistemul judiciar, lipsa de condamnări a 

oficialilor publici pentru infracţiuni ce ţin de trafic, precum şi un nivel insuficient de progres realizat de 
guvern întru abordarea fenomenului de complicitate a angajaţilor organelor de drept şi altor oficiali publici în 

cazurile de trafic. Raportul mai relevă şi acordarea de către guvern a unei protecţiei inadecvate pentru unele 

victime în aşteptarea depunerii mărturiilor în instanţa de judecată. Pe de altă parte, Guvernul a oferit instruire 
anti-trafic prin intermediul curriculumului obligatoriu în Academia de Poliţie pentru ofiţerii de poliţie, precum 

şi instruiri anti-trafic pentru judecători şi procurori.    

În raportul său cu privire la traficul de persoane în scop de muncă forţată, Centrul Internațional „La Strada”, 

Moldova a menţionat că articolele 165 şi 206 din Codul Penal al Republicii Moldova includ diverse forme de 

exploatare, ceea ce face cam dificilă înţelegerea acestor articole şi creează impedimente pentru utilizarea 
eficientă a acestora în practică. Analiza diverselor surse de informaţie ne permite să tragem concluzia precum 

că problemele ce ţin de urmărirea penală şi urmărirea în justiţie nu se reduc doar la deficiențele bine-

cunoscute în instruirea colaboratorilor, organizarea activităţii acestora şi lipsa de resurse necesare. 

Reprezentantul Special consideră că o atenţie sporită ar trebui să fie acordată şi eforturi adiţionale ar trebui să 

fie întreprinse pentru a consolida în continuare sistemul de protecţie a copiilor la nivel local şi de 

comunitate
22

, şi îşi exprimă îngrijorările cu privire la faptul că femeile reprezintă o proporţie semnificativă din 
numărul persoanelor judecate şi condamnate pentru trafic de persoane, făcând apel pentru realizarea unei 

                                                             
19

  Ibid. 
20

  Ibid. 
21

 Paginile 250-252. 
22

 Raportul OSCE 2011.  

- exploatare sexuală  

- muncă forţată  

- prelevare de organe 

- cerşit 

- altele  

- Europa Centrală şi de Vest 

- Orientul Mijlociu 

- Europa Centrală şi de Est 

- Moldova (traficul intern) 

- Asia de Est  
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analize calitative mai profunde a datelor cu privire la femeile-infractori. Reprezentantul Special atrage atenţia 

autorităţilor la cercetarea recentă vizând practica judiciară în cazurile TFU, raportează lacunele de aplicare 

corespunzătoare a legii, ceea ce rezultă în calificarea incorectă a infracţiunii, precum şi cazuri de achitare 
nejustificată a infractorilor. Dânsul se mai referă şi la penalităţile prea blânde, dependenţa sporită de 

mărturiile victimei, cazurile de re-victimizare a victimelor/martorilor, cazurile frecvente de recalificare din 

trafic în contrabandă cu migranţi sau proxenetism, sau din trafic în scop de exploatare prin muncă în muncă 

forţată sau cerşit organizat.  

B) Baza de date UNODC cu privire la cazurile de trafic de ființe umane – Moldova
23 

 

UNODC a elaborat o bază de date de jurisprudenţă în domeniul traficului de fiinţe umane pentru a oferi acces 

imediat şi public la cazurile documentate oficial a acestui flagel. Baza de date îşi propune drept scop să acorde 

ajutor judecătorilor, procurorilor, elaboratorilor de politici, cercetătorilor mass-media şi altor părţi 
cointeresate prin oferirea de detalii cu privire la cazuri reale, precum şi cu exemple cum pot fi utilizate legile 

naţionale pentru a urmări în justiţie cazurile de trafic de fiinţe umane. De la lansarea acestea, au fost încărcate 

circa 800 de cazuri selectate din peste 70 de ţări şi trei curţi supranaţionale. 

Prin crearea acestei baze de date, UNODC încearcă să sporească vizibilitatea cazurilor de judecare cu succes a 

acestor infracţiuni şi să promoveze, în acelaşi timp, conştientizarea realităţilor acestei crime devastatoare. O 
astfel de bază de date cu privire la cazurile de trafic de fiinţe umane oferă utilizatorilor posibilitatea de a 

prelua experienţe şi hotărâri ale instanţelor de judecată din alte ţări şi de a ţine cont de acestea în abordarea 

problemelor ce ţin de traficul de persoane, să consulte practicile din diferite jurisdicții şi să-şi sporească 

nivelul de cunoştinţe cu privire la infracţiunile de trafic de persoane. 

La moment, baza de date cuprinde 60 de cazuri din Republica Moldova din perioada anului 2008 (6), 2009 
(22), 2010 (25), 2011 (7). 

 

Naţionalitatea victimei   

    Moldoveni (15) 

    Ucraineni (1) 

Sexul victimei 

    Copii (4) 

    Femei (57) 

    Bărbaţi (3) 

 

Sexul inculpatului   

    Femei (45) 

    Bărbaţi (21) 

Naţionalitatea 

inculpatului  

    Moldoveni (47) 

    Români (2) 

    Turci (2) 

    Ucraineni (1) 

Verdictul 

    Vinovat (47) 

    Nevinovat (18) 

 

Categorii 

     Exploatarea prostituării altora şi alte forme de 

exploatare sexuală (53) 

    Exploatarea sexuală comercială (52) 

    Abuz de putere sau de o poziţie de vulnerabilitate (25) 

    Muncă sau servicii forţate (6) 

    Agricultură (2) 

    Servitute domestică (2) 

    Cerşit (1) 

    Transnaţional (58) 

    Înşelăciune (52) 

    Recrutare (56) 

   Transportare (54) 

    Adăpostire (4) 

    Primire (2) 

                                                             
23

 http://www.unodc.org/cld/search.jspx?f=en%23caseLaw%40country_label_s%3ARepublic\+of\+Moldova.  

http://www.unodc.org/cld/search.jspx?f=en%23caseLaw%40country_label_s%3ARepublic/+of/+Moldova
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    Ameninţarea sau utilizarea forţei sau altor forme de 

coerciţie (3) 

6. Identificarea persoanelor prezumate că au fost traficate  

Guvernul şi OIM, care au colaborat împreună pentru implementarea SNR, au identificat 98 de victime în 

2011, în comparaţie cu 139 în 2010. Acest nivel reprezintă o reducere de trei ori a numărului de victime 
identificate de OIM şi Guvern din 2006

24
 (vezi figura de mai jos).  

 

A. Identificarea victimelor în Moldova 

i) Victimele traficului de persoane, după vârstă şi sex, 2007-2011
25

 

 

ii) Victimele traficului de persoane reîntoarse oficial din alte ţări, 2007-2011
26

 

 

                                                             
24

 Raportul TP SUA 2012 – Moldova, pag. 250-252. 
25

  Sursa: Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 – Profilul de Ţară: Republica Moldova. 
26

  Sursa: Raportul Global UNODC cu privire la traficul de persoane 2012 – Profilul de Ţară: Republica Moldova. 

- femei adulte  

- bărbaţi adulţi 

- copii 
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B) Poziţia victimelor în procesele penale de judecată din Moldova 

 

Organele de drept moldoveneşti au demonstrat eforturi pentru a proteja şi acorda asistenţă copiilor – victime 

ale traficului, prin implicarea mai consistentă a ONG-urilor - prestatori de servicii la o etapă timpurie în 

procesul de urmărire penală, precum şi prin adoptarea unor tehnice de intervievare axate pe victimă. 

Guvernul încurajează toate victimele să acorde asistenţă organelor de drept în ceea ce priveşte investigarea şi 
pedepsirea cazurilor de trafic, iar acordarea asistenţei date nu depinde de cooperarea victimelor.  

Reprezentantul Special al OSCE şi-a exprimat în raportul său
27

 preocupările cu privire la rapoartele ce 
semnalează existenţa unor provocări în ceea ce priveşte asigurarea protecţiei drepturilor victimelor şi 

martorilor, inclusiv a copiilor. De exemplu, există relatări cu privire la utilizarea de ameninţări directe în 

instanţa de judecată adresate victimei, fără ca judecătorul sau procurorul să întreprindă ceva, cazuri de 
chestionare repetată a victimei, întrebări necorespunzătoare şi fără nici-o legătură despre viaţa intimă a 

victimei, informarea inadecvată a părţilor vătămate şi martorilor despre drepturile lor. Se mai raportează şi 

despre importanţa acordării de asistenţă juridică victimelor, în special susţinerea accesului acestora la reparare 

eficientă a daunelor, inclusiv la compensaţii. 

C) Structurile de susţinere şi asistenţă pentru victimele TFU din Moldova  

Cadrul existent cu privire la drepturile omului asigură un set specific de drepturi pentru victimele traficului de 

fiinţe umane, inclusiv prin aplicarea principiului nediscriminării, tratamentul imparţial şi în siguranţă, accesul 
la justiţie, accesul la acţiuni private şi repatriere, statutul de reşedinţă, accesul la servicii medicale şi alte 

servicii, reîntoarcere în siguranţă şi condiţii demne, precum şi incluziunea socială.  

Acordarea de asistenţă şi protecţie adecvată victimelor serveşte atât obiectivului de a susţine victima, cât şi 

celui de urmări în justiţie infractorul. Principalul obiectiv al măsurilor de susţinere este cel de a reduce 

suferinţa şi daunele cauzate victimelor şi de a acorda asistenţă pentru recuperarea şi reabilitarea acestora. Din 
perspectiva aplicării legii, acordarea unei asistenţe adecvate victimelor poate încuraja victima să coopereze cu 

anchetatorii şi procurorii şi să le acorde asistenţă.  

Victimele traficului de origine moldovenească au fost supuse re-traficării după ce s-au reîntors în Moldova 

din ţările străine
28

. Deşi compensarea victimelor este garantată de dreptul internaţional (principalele 

instrumente fiind UNTOC, art. 25, alin. 2, şi Protocolul privind traficul de persoane, art. 6, alin. 6), totuşi, 
cadrul curent de contracarare a traficului de fiinţe umane nu oferă mereu proceduri instituţionale pentru a 

acorda compensaţii persoanelor traficate. 

7. Cooperarea internaţională  

Infracţiunile ce ţin de traficul de persoane deseori sunt transnaţionale, din aceste considerente cooperarea 

comprehensivă, între mai multe agenţii, flexibilă şi transfrontalieră reprezintă un element esenţial pentru a 
asigura urmărirea cuvenită în justiţie a traficanţilor şi pentru a perfecţiona şi ajusta măsurile de protecţie a 

victimelor. UNTOC oferă un cadru pentru cooperare internaţională cu scopul de a combate crima organizată 

în general; iar Protocolul privind traficul de persoane oferă un cadru mai specific pentru cooperare 

internaţională întru combaterea traficului de persoane.  

Cooperarea transnaţională a organelor de drept şi celor din domeniul justiţiei pentru anchetarea şi urmărirea în 
justiţie a crimei organizate poate fi realizată la nivel bilateral, regional, trans-regional şi internaţional. Un 

element important al cooperării internaţionale este cel de armonizare a cadrelor legale naţionale care 

incriminează traficul de persoane, delimitarea transparentă a procedurilor penale care cad sub incidenţa 

suveranităţii naţionale, stabilirea obligatorie a unor canale de comunicare, precum şi manifestarea voinţei 

                                                             
27

 Raportul OSCE 2011.  
28

 Raportul TP SUA 2012 – Moldova, paginile 250-252.  
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politice pentru a combate traficul de persoane. Mai mult ca atât, organele inter-guvernamentale, internaţionale 

şi cele regionale ar putea pune la dispoziţie procedurilor lor internaţionale pentru judecarea crimei şi 

susţinerea victimelor.  

Republica Moldova este un membru activ al tuturor instituţiilor regionale relevante ce ţin de cooperarea 

internaţională în materie penală, cum ar fi Centrul Sud-Est European de Implementare a Legii (SELEC), 
Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG), Convenţia de cooperare poliţienească 

pentru Europa de Sud-Est (PCC SEE), Procesul de Cooperare din Sud-Estul Europei (SEE CP) şi Consiliul de 

Cooperare Regională pentru Europa de Sud-Est (RCC SEE). Pe parcursul anului 2011, colaboratorii organelor 

de drept au colaborat cu omologii lor din Grecia, Spania, Rusia, Polonia, România şi Ucraina pentru a 
investiga cazurile transnaţionale de trafic de fiinţe umane

29
.  

Centrul Virtual Naţional pentru SELEC şi GUAM a fost constituit în 2006, găzduind ofiţeri de legătură (5 

ofiţeri de poliţie şi 5 ofiţeri de legătură) pentru schimbul rapid, direct şi în timp real al informaţiei şi realizarea 

diferitor tipuri de operaţiuni. Din 5 martie 2013, acesta a devenit Centru de Cooperare Poliţienească 

Internaţională pentru a coordona cu Interpol, Europol, SELEC şi EUBAM (Misiunea UE de asistenţă la 
frontieră) şi serveşte drept o verigă de legătură cu autorităţile naţionale.  

8. Recomandări  

 De a continua fortificarea Secretariatului Permanent şi de a consolida bugetul Comitetului Naţional 

pentru combaterea traficului de fiinţe umane pentru asigurarea funcţionării eficiente a acestuia; 

 De a instrui colaboratorii organelor de drept şi a juriştilor din cadrul echipelor multidisciplinare, 

pentru a spori nivelul lor de cunoştinţe cu privire la problema traficului de persoane; 

 De a dezvolta capacităţile pentru investigaţii pro-active în locul anchetelor reactive, precum şi cele 

pentru utilizarea tehnicilor avansate de investigare în bază de date operative;  

 De a promova eficient urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor şi de a utiliza tehnicile de 

investigare financiară de la bun începutul oricărei anchete de caz TFU; 

 De a îmbunătăţi eficienţa urmării penale în domeniul dat şi protecţia drepturilor victimelor traficului;  

 De a îmbunătăţi protecţia copiilor – victime ale traficului prin încurajarea în continuare a 
colaboratorilor organelor de drept din mediul urban şi rural să se consulte cu experţii din cadrul 

ONG-urilor pe parcursul procesului de intervievare a victimei  

 De a spori siguranţa victimelor înainte de depunerea mărturiilor prin sporirea nivelului de securitate 

în centrele de adăpost, reducerea întârzierilor audierilor în instanţă, sporirea cazurilor de urmărire în 

justiţie a coruperii martorilor, relocarea martorilor atunci când există motive; informarea adecvată şi 

acordarea de asistenţă victimelor în perioada de până la judecată şi pe parcursul procedurilor 

judiciare; 

 De a armoniza cadrul legal în domeniul anti-trafic prin susţinerea unui grup de lucru existent de 

experţi;  

 De a simplifica încadrarea juridică a articolelor 165 şi 206 din CPRM, ceea ce ar eficientiza urmărirea 

penală; 

 De a îmbunătăţi mecanismul de investigare şi pedepsire a implicării funcţionarilor publici în cazurile 

TFU;  

 De a fortifica mecanismele pentru responsabilizarea disciplinară a colaboratorilor organelor de drept, 

procurorilor şi judecătorilor pentru acţiunile sau inacţiunile acestora care dăunează integrităţii 

investigării, pedepsirii şi examinării cauzelor ce ţin de TFU în instanțele de judecată; 

 De a întreprinde măsuri eficiente pentru protecţia martorilor pe parcursul procedurilor judiciare;  
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 De a îmbunătăţi standardele şi practicile pentru asigurarea conformităţii cu reglementările ce ţin de 

protecţia datelor pe parcursul urmării penale a cazurilor de TFU; 

 De a elabora şi menţine un sistem statistic comprehensiv şi coerent cu privire la traficul de fiinţe 

umane prin compilarea informaţiei statistice fiabile din partea tuturor actorilor principali şi permiterea 
dezagregării datelor (după sex, vârstă, tip de exploatare, ţară de origine şi/sau ţară de destinaţie, etc.); 

 De a studia bunele practici ale altor ţări şi de a elabora mecanismul de investigare penală în cazul 

identificării de profituri ilegale provenite din traficul de fiinţe umane; 

 De a dezvolta canalele de cooperare internaţională cu ţările de destinaţie în domeniul traficului de 

persoane pentru prevenirea, detectarea şi pedepsirea eficientă a acestui flagel;  

 De a extinde aranjamente de cooperare cu statele din care sunt repatriaţi cetăţeni moldoveni cu scopul 

de a facilita identificarea potenţialelor victime ale traficului; 

 De a elabora mecanisme de constituire a echipelor comune de investigare cu statele identificate drept 

ţări de destinaţie pentru traficul cetăţenilor moldoveni.  


