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Introducere. În cursul său istoric de 
dezvoltare, omenirea a folosit două modali-
tăți principale de contracarare a atentatelor 
infracționale asupra drepturilor şi intereselor 
legitime ale persoanelor, societății şi statului: 
pedepsirea făptuitorilor pentru comiterea 
infracțiunilor şi prevenirea criminalității. În 
ultimii ani, se profilează tot mai mult ideea, 
potrivit căreia anume prevenirea criminali-
tății este calea cea mai promițătoare pentru 
lupta eficientă cu acest fenomen [1, p. 115].

Prin urmare, activitatea de prevenire 
este examinată ca un proces social permanent, 
care presupune aplicarea unui ansamblu de 
măsuri cu caracter social, cultural, economic, 
politic, administrativ şi juridic destinate să 
preîntâmpine săvârşirea faptelor antisociale, 
prin identificarea, neutralizarea şi înlăturarea 
cauzelor fenomenului infracțional [6, p. 251].

Metode şi materiale aplicate. În proce-
sul elaborării articolului a fost utilizat materi-
alul doctrinar şi normativ cu privire la faptele 
de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor. De 
asemenea, investigarea acestui fenomen a fost 
posibilă prin aplicarea mai multor metode de 
cercetare ştiințifică specifice teoriei dreptului 
şi criminologiei: metoda logică, metoda ana-
lizei comparative, analiza sistemică, statistică 
etc. Totodată au fost utilizate lucrările autori-
lor autohtoni, precum şi materialele ştiințifice 
ale doctrinarilor români, ruşi şi americani. 

Rezultate obţinute şi discuţii. La nive-
lul abordării generale a subiectului investigat, 
este necesar de a lua în considerație viziunile 
unor criminologi expuse în literatura de spe-
cialitate, care vizează ansamblul unor nor-
me esențiale respectarea căror poate asigura 
prevenirea complexă a faptelor de exploatare 

CZU 343.85
MĂSURI GENERALE ŞI SPECIAL-CRIMINOLOGICE DE PREVENIRE 

A EXPLOATĂRII SEXUALE A FEMEILOR ŞI COPIILOR

Oleg POHILĂ,
doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

În conţinutul respectivului articol ştiinţific este identificat şi analizat complexul de măsuri generale şi 
special-criminologice orientat spre prevenirea fenomenului exploatării sexuale a femeilor şi copiilor. Astfel, pe 
lângă măsurile de influenţă asupra factorilor economici, politici, organizaţionali şi juridici, autorul mai consta-
tă că în procesul prevenirii acestui gen de criminalitate mai este necesar de concentrat atenţia asupra interacţi-
unii dintre structurile guvernamentale şi cele neguvernamentale, monitorizării şi utilizării surselor veridice de 
informare care caracterizează situaţia reală în domeniul de referinţă, precum şi asupra eficientizării sistemului 
de prevenire victimologică.

Cuvinte-cheie: exploatare sexuală, femei, copii, măsuri generale, măsuri special-criminologice, prevenire.

GENERAL AND SPECIAL CRIMINOLOGICAL MEASURES OF PREVENTION THE SEXUAL 
EXPLOITATION OF WOMEN AND CHILDREN

Oleg POHILĂ, 
PhD student, Academy „Şteafan cel Mare” of MIA

The content of this scientific article identifies and analyzes the complex of general and special-criminolo-
gical measures aimed at preventing the phenomenon of sexual exploitation of women and children. Thus, besides 
the measures of influence on the economic, political, organizational and legal factors, the author also notes that 
in the process of preventing this kind of crime it is necessary to focus on the interaction between the governmental 
and non-governmental structures, the monitoring and the use of the reliable sources of information which cha-
racterizes the real situation in the field of reference, as well as on the efficiency of the victim’s prevention system.

Keywords: sexual exploitation, women, children, general measures, special-criminological measures, 
prevention.



Ştiinţe socioumane,  ediţia a XIX-a, nr.1 

139

sexuală a femeilor şi copiilor. Totodată, acest 
obiectiv poate fi atins prin prisma prevenirii 
generale, speciale şi individuale, care se referă 
la principalele sfere vitale şi instituții de soci-
alizare a cetățeanului, fiind utilizat potențialul 
măsurilor intercorelate şi interdependente cu 
caracter economic, ideologic, cultural, juridic, 
organizațional-managerial, cooperarea şi co-
ordonarea activității subiecților implicați în 
procesul respectiv, precum şi influența asu-
pra cauzelor şi condițiilor care generează sau 
favorizează săvârşirea acestei categorii de in-
fracțiuni [10, p. 269]. Tradițional, activitatea 
preventivă şi măsurile de prevenire a crimina-
lității se divizează în două grupuri principale: 
1) generale şi 2) special-criminologice.

În cea ce priveşte primul grup de mă-
suri, este necesar de menționat faptul că 
acestea sunt aplicate atât pentru prevenirea 
criminalității în general, cât şi pentru preve-
nirea oricărui alt tip de criminalitate. Evident 
că categoria respectivă de măsuri este foarte 
importantă şi pentru prevenirea infracțiunilor 
de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor. 
Totodată, respectivele măsuri nu sunt catalo-
gate ca strict criminologice. Ele sunt semni-
ficative nu doar pentru anumite categorii de 
fapte infracționale sau pentru criminalitate în 
general, aria lor de influență constituind-o în-
treaga societate. Din aceste considerente, sus-
ținem ideea, potrivit căreia măsurile sociale cu 
caracter general, deşi au o anumită importan-
ță criminologică, nu constituie o dimensiune 
exactă a sistemului de prevenire a criminalită-
ții şi, prin urmare, nu constituie obiect separat 
de studiu al criminologiei. Astfel, este vorba 
despre premisele (factorii) economice, politi-
ce, organizaționale şi juridice care condițio-
nează anumite transformări din diferite sfere 
vitale ale statului şi societății.

Reamintim că aceste transformări sunt 
importante şi pentru prevenirea infracțiuni-
lor investigate de noi. Însă, rolul preventiv al 
unor acțiuni (măsuri) nu presupune neapă-
rat prevenirea propriu-zisă a criminalității, 
deoarece aceasta din urmă constituie o acti-
vitate bine planificată, urmată de o anumită 
consecutivitate şi de un scop bine determi-

nat. Esența prevenirii constă în orientarea 
acesteia asupra cauzelor care au generat co-
miterea infracțiunilor şi asupra potențialilor 
infractori care urmează a fi împiedicați să să-
vârşească infracțiuni. Acest scop special con-
stituie un criteriu esențial de diferențiere a 
prevenirii criminalității de alte activități care 
pot avea anumite efecte preventive. 

Deşi poziția noastră este cea expusă 
mai sus, totuşi în continuare vom opera cu 
sintagma „măsuri generale de prevenire a cri-
minalității” din următoarele considerente. Pe 
de o parte, în analiza principalelor măsuri de 
prevenire a criminalității, inclusiv a infracți-
unilor de exploatare sexuală, atât specialiştii 
autohtoni, cât şi cei străini includ în structura 
lor complexul de măsuri generale cu caracter 
social. Pe de altă parte, poziția oamenilor de 
ştiință se bazează pe textele documentelor ju-
ridice internaționale, unde nu există diferen-
țierea măsurilor preventive ale infracțiunilor.

Astfel, urmărirea constantă a poziției 
noastre şi interpretarea corespunzătoare a 
termenilor şi semnificațiilor ar face dificilă 
utilizarea materialelor ştiințifice publicate în 
literatura de specialitate şi a actelor normati-
ve din domeniul respectiv.

Prin urmare, dacă ne referim, spre 
exemplu, la unul din Planurile de acțiuni ale 
OSCE cu privire la combaterea traficului de 
persoane [7], aici sunt enumerate atât măsu-
rile atribuite la categoria celor generale cu ca-
racter social, cât şi cele special-criminologice, 
fără a se face vre-o distincție între ele. Aşa-
dar, este vorba despre: 1) măsuri cu privire la 
colectarea datelor şi desfăşurarea cercetărilor 
în domeniu; 2) măsuri de intensificare a con-
trolului frontalier; 3) strategii economice şi 
sociale de eliminare a principalelor cauze ale 
traficului de ființe umane şi exploatării sexu-
ale; 4) măsuri de informare şi sensibilizare a 
populației; 5) măsuri legislative.

 În cele mai multe documente juridice 
internaționale şi recomandări ale specialişti-
lor în domeniu există dispoziții şi abordări 
ce vizează protecția şi ajutorul victimelor ex-
ploatării sexuale, în legătură cu care se aplică 
majoritatea măsurilor de prevenire mențio-
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nate. Aici sunt vizate problemele schimbu-
lui şi analizei informației cu privire la cele 
mai efective forme de acordare a ajutorului 
victimelor exploatării sexuale, necesitatea 
adoptării unor legi speciale menite să prote-
jeze victimele traficului sexual, mecanismul 
colaborării statelor-părți în transferul şi in-
vestigarea cazurilor legate de traficul uman 
şi exploatarea sexuală, recomandări privind 
modurile de identificare şi reabilitare a victi-
melor, crearea adăposturilor speciale şi acor-
darea ajutorului social, juridic şi medical vic-
timelor exploatării sexuale etc.

Această listă extensivă creează o anu-
mită bază pentru elaborarea sistemului de 
măsuri preventive a infracțiunilor legate de 
exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor, 
conturând nu doar direcțiile generale, ci şi 
conținutul concret al respectivelor măsuri. 
Evident că în astfel de cazuri mult depinde 
de modul abordării, de poziția autorului şi 
de căile identificate pentru soluționarea pro-
blemelor vizate. Din aceste considerente, nu 
există o variantă unică de elaborare a siste-
mului de măsuri menite să prevină categoria 
menționată de infracțiuni.

Este important de subliniat faptul că 
raportarea măsurilor de prevenire la un anu-
mit grup poartă un caracter relativ, întrucât, 
pe de o parte, acestea sunt interdependente, 
iar, pe de altă parte, rolul şi caracterul de re-
alizare a lor pot fi diferite, în funcție de su-
biecții prevenirii şi sfera de aplicare, de ca-
tegoriile persoanelor față de care se aplică, 
de metodele prin care sunt obținute rezulta-
tele etc. În acelaşi timp, aceste măsuri sunt 
orientate spre realizarea unui scop esențial 
– reducerea numărului de infracțiuni legate 
de exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor, 
precum şi neadmiterea sau minimalizarea 
consecințelor negative pentru victimele aces-
tor infracțiuni şi pentru societate în general.

În continuare, considerăm necesar de 
a aborda mai detaliat conținutul şi direcțiile 
prioritare de realizare a măsurilor preventive 
menite să influențeze asupra diminuării fe-
nomenului exploatării sexuale a femeilor şi 
copiilor.

1. Măsuri orientate spre eliminarea sau 
reducerea influenţei negative a principalelor ca-
uze ale exploatării sexuale a femeilor şi copiilor. 

Este indiscutabilă necesitatea stabili-
zării situației social-politice, optimizării me-
diului social-economic, reducerii nivelului 
de şomaj şi a sărăciei, asigurării corespun-
zătoare a protecției sociale pentru cele mai 
vulnerabile pături sociale etc.

În acest context, este important de 
menționat că combinația dintre explozia 
sărăciei, şomaj, schimbarea sistemului de 
control social, deschiderea bruscă către Oc-
cident, privatizarea economiei au avut con-
secințe directe şi indirecte care au determi-
nat o înrăutățire a modului în care femeile 
sunt tratate în anumite contexte sociale. Ast-
fel, privatizarea economiei a determinat, ca 
efect secundar, dezvoltarea unor caracteris-
tici specifice capitalismului „sălbatic”, fiind 
raportate cazuri în care femeile reprezintă 
victimele favorite ale unei largi game de abu-
zuri. Noile relații de putere nu au fost core-
late şi contrabalansate cu măsuri de protecție 
socială şi cu o funcționare corespunzătoare a 
administrației şi justiției. Stresul social gene-
rat de veniturile mici, şomaj, riscurile impli-
cate de noul sistem economic a sporit nivelul 
agresivității şi al violenței sociale, iar femeile 
au atras ca un magnet agresivitatea acumula-
tă [3, p. 83]. Toate acestea au generat, printre 
altele, implicarea masivă a femeilor şi copii-
lor în traficul de ființe umane şi exploatarea 
sexuală a lor.

Prin urmare, constatăm că categoria de 
măsuri vizate reprezintă baza oricăror acți-
uni pentru prevenirea fenomenelor antisoci-
ale şi ale criminalității inclusiv, acestea fiind 
planificate şi realizate în scopul soluționării 
unor probleme globale ale societății, condiți-
onate de necesitățile sale fireşti de dezvoltare. 
Anume un astfel de caracter al măsurilor de 
prevenire predetermină importanța lor sem-
nificativă pentru soluționarea problemelor 
criminalității în general şi a infracțiunilor 
legate de exploatarea sexuală a femeilor şi 
copiilor, în particular. Aceste măsuri includ: 
„...susținerea statală şi socială a păturilor so-
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cial-vulnerabile a populației; elaborarea şi 
realizarea unei politici social-economice efi-
ciente, inclusiv prin satisfacerea intereselor şi 
necesităților femeilor şi copiilor în domeniul 
instruirii generale şi profesionale, culturii, 
petrecerii timpului liber, reutilarea tehnică şi 
tehnologică a întreprinderilor şi diminuarea 
cotei muncilor necalificate a femeilor; per-
fecționarea serviciilor de încadrare în câm-
pul muncii a populației; crearea unui sistem 
bine organizat de pregătire şi reprofilare a 
cadrelor şi a ridicării calificării lor; dezvolta-
rea businessului mic şi mijlociu care asigură 
populația cu noi locuri de muncă” [11, p. 17].

Activitatea de prevenire a criminali-
tăți legată de exploatarea sexuală a femeilor 
şi copiilor trebuie să cuprindă acele dome-
nii ale vieții sociale în care se formează ca-
lități negative ale personalității în legătură 
cu care ele deseori săvârşesc infracțiuni. În 
primul rând, acestea sunt condițiile de trai şi 
de muncă. În afară de influența asupra fac-
torilor criminogeni, în fiecare din domeniile 
menționate societatea trebuie să tindă spre o 
anumită armonizare a rolurilor. Îndeplinirea 
rolurilor nu trebuie să excludă sau să îngre-
uneze îndeplinirea obligațiunilor sale în alt 
domeniu. Este contraindicat, spre exemplu, 
ca aglomerarea cu sarcini la serviciu să îm-
piedice îngrijirii copiilor sau a odihnei ne-
cesare. Soluționarea acestor probleme este 
dificilă, deoarece sunt legate de problemele 
globale ale societății, de dezvoltarea generală 
a țării şi de modificarea multor concepte în-
rădăcinate. Însă, fără soluționarea lor nu este 
posibilă prevenirea eficientă a comporta-
mentului victimogen al femeilor şi copiilor, 
precum şi activitatea infracțională în general. 

2. Îmbunătăţirea procesului de asigura-
re legislativă a măsurilor de prevenire şi com-
batere a traficului de fiinţe umane şi a exploa-
tării lor sexuale. 

În opinia noastră, această categorie de 
măsuri implică o abordare vastă de probleme 
legate de diverse domenii. Este vorba, mai 
întâi de toate, de Legea privind prevenirea 
şi combaterea traficului de ființe umane [5], 
care a fost adoptată de Parlamentul Republi-

cii Moldova la data de 20.10.2005. În acest 
document oficial sunt descrise conceptele de 
bază, obiectul de reglementare şi principiile 
de organizare a combaterii fenomenului vi-
zat, cadrul instituțional, atribuțiile autorități-
lor publice şi ale organelor de drept, precum 
şi activitatea organizațiilor neguvernamenta-
le în domeniul prevenirii şi combaterii tra-
ficului de ființe umane, inclusiv principiile 
speciale ce vizează prevenirea şi combaterea 
traficului de copii, protecția şi asistența vic-
timelor, limitele răspunderii pentru traficul 
de ființe umane, cooperarea internațională 
în domeniu etc.

Deosebit de relevante sunt dispoziții-
le care reglementează principalele direcții de 
prevenire şi combatere a traficului de trafi-
cului de ființe umane, inclusiv a exploatării 
sexuale. În acest sens, Guvernul aprobă peri-
odic, odată la doi ani, un Plan național, care 
trebuie să prevadă implementarea unor acți-
uni complexe şi realizarea de inițiative social-
economice orientate spre prevenirea şi com-
baterea fenomenului respectiv, precum şi spre 
protecția victimelor traficului de ființe umane, 
inclusiv colaborarea cu organizațiile internați-
onale, organizațiile neguvernamentale, cu alte 
instituții şi reprezentanți ai societății civile. De 
asemenea, autoritățile administrației publice 
centrale şi locale cu atribuții în domeniul pre-
venirii şi combaterii traficului de ființe uma-
ne sunt obligate să adopte planuri de acțiuni 
proprii pentru realizarea Planului național în 
domeniile lor de activitate.

Coordonarea activității de prevenire şi 
combatere a traficului de ființe umane, de co-
operare a autorităților administrației publice 
cu organizații internaționale, organizații ne-
guvernamentale, cu alte instituții şi cu repre-
zentanți ai societății civile se realizează de 
către Comitetul național pentru combaterea 
traficului de ființe umane. Respectivul Comi-
tet național are o serie de atribuții, printre 
care evidențiem pe cele mai importante din 
ele: a) prezintă Guvernului propuneri privind 
bazele politicii de stat în domeniul preveni-
rii şi combaterii traficului de ființe umane şi 
recomandări orientate spre perfecționarea 
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activității de depistare şi lichidare a cauze-
lor şi condițiilor care contribuie la apariția 
traficului de ființe umane şi la activitățile de 
trafic de ființe umane; b) controlează realiza-
rea Planului național şi executarea legislației 
de prevenire şi combatere a traficului de fiin-
țe umane de către organizațiile şi instituțiile 
de stat, prezintă Guvernului informație des-
pre modul de realizare a Planului național; 
c) colectează şi analizează informații despre 
dimensiunile, starea şi tendințele traficului 
de ființe umane la nivel național; d) înain-
tează propuneri de perfecționare a legislației 
de prevenire şi combatere a traficului de fiin-
țe umane şi de protecție a victimelor acestui 
trafic; e) organizează campanii de informa-
re a populației despre problemele traficului 
de ființe umane şi pericolul social al acestui 
fenomen; f) coordonează activitatea comisi-
ilor teritoriale pentru combaterea traficului 
de ființe umane şi a instituțiilor specializate 
privitor la realizarea Planului național şi la 
îndeplinirea acțiunilor de prevenire şi com-
batere a  traficului de ființe umane etc. 

 Pentru coordonarea activității de 
prevenire şi combatere a traficului de ființe 
umane, în raioane, municipii şi în unitatea 
teritorială autonomă Găgăuzia, pe lângă or-
ganele executive ale autorităților reprezenta-
tive respective, se creează comisii teritoriale 
pentru combaterea traficului de ființe uma-
ne. În municipiul Chişinău astfel de comisii 
se creează şi în sectoare.

În ceea ce priveşte organele de drept 
abilitate cu drepturi şi obligații în domeniul 
prevenirii şi combaterii traficului de ființe 
umane, un rol esențial îi revine Ministerului 
Afacerilor Interne şi subdiviziunilor centrale 
şi teritoriale subordonate acestuia, Procura-
turii Generale şi Serviciului de Informații şi 
Securitate.

Astfel, MAI: a) desfăşoară activități de 
prevenire şi combatere a traficului de ființe 
umane prin intermediul prevenirii, depistă-
rii şi curmării infracțiunilor legate de traficul 
de ființe umane, în conformitate cu legislația 
în vigoare, efectuând urmărirea penală în ca-
uzele penale de trafic şi de alte acțiuni legate 

de acestea; b) asigură, la cerere, protecția fi-
zică a victimei  traficului de ființe umane pe 
perioada procesului penal, îi acordă altă pro-
tecție şi asistență conform prevederilor lega-
le. De asemenea, prin intermediul organelor 
sale specializate în prevenirea şi combaterea 
traficului de ființe umane, desfăşoară acti-
vități operative de investigație, de urmărire 
penală, de cooperare internațională, de iden-
tificare şi protecție a victimelor traficului de 
ființe umane, de analiză şi informație, stimu-
lează crearea unor centre zonale de prevenire 
şi combatere a traficului de ființe umane.

Sunt foarte importante şi utile preve-
derile legale care stipulează direct obligația 
Ministerului Afacerilor Interne, în comun 
cu Procuratura Generală, de a efectua studii 
în vederea depistării şi înlăturării cauzelor 
şi condițiilor ce favorizează traficul de ființe 
umane şi de a publica semestrial în mass-me-
dia informații statistice şi rapoarte de analiză 
privind prevenirea şi combaterea traficului 
de ființe umane şi protecția victimelor lui. De 
menționat că această reglementare oficială are 
ca obiectiv principal impulsionarea procesu-
lui de studiere şi de analiză teoretico-practică 
a fenomenului investigat, inclusiv a factorilor 
care influențează traficul de persoane în scop 
de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor ca 
cele mai vulnerabile pături sociale. La rândul 
său, aceste studii sunt deosebit de importante 
pentru elaborarea măsurilor de prevenire şi 
combatere a traficului de ființe umane.

Totodată, Procuratura Generală, în 
limitele competenței, desfăşoară activități 
de prevenire şi combatere a traficului de fi-
ințe umane în conformitate cu legislația în 
vigoare, coordonează, conduce şi exercită 
urmărirea penală în cauze legate de acest 
trafic, reprezintă învinuirea, în numele sta-
tului, în instanță de judecată, supraveghează 
respectarea drepturilor omului, inclusiv ale 
victimelor traficului, întreprinde alte măsuri 
necesare în domeniu. În cadrul Procuraturii 
Generale se creează o subdiviziune speciali-
zată în prevenirea şi combaterea traficului de 
ființe umane. 

Serviciul de Informații şi Securitate, in-
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clusiv organele lui teritoriale, desfăşoară ac-
tivități de prevenire şi combatere a traficului 
de ființe umane prin intermediul depistării 
legăturilor organizațiilor internaționale şi ale 
grupurilor criminale organizate cu traficanții 
de ființe umane, precum şi prin alte activități 
desfăşurate în limitele competenței sale.

Pe lângă legea menționată, o contribu-
ție esențială în domeniul prevenirii şi com-
baterii infracțiunilor de exploatare sexuală 
a femeilor şi copiilor o are legislația penală. 
Deşi Codul penal autohton în vigoare cores-
punde în mare parte standardelor interna-
ționale, totuşi există unele aspecte care nu 
sunt bine reglementate la capitolul implicării 
minorilor în practicarea prostituției. Astfel, 
art. 208² al actualului Cod penal corespunde 
doar parțial cerințelor normative care ar fa-
voriza combaterea fenomenului prostituției 
în care sunt implicați copiii, deoarece stabi-
leşte răspundere penală doar pentru benefi-
cierea, contra oricăror avantaje materiale, de 
serviciile sexuale prestate de către o persoa-
nă despre care se ştia cu certitudine că nu a 
împlinit vârsta de 18 ani. În ceea ce priveşte 
îndemnul sau determinarea la prostituție ori 
înlesnirea practicării prostituției, ori tragerea 
de foloase de pe urma practicării prostituți-
ei de către o persoană despre care se ştia cu 
certitudine că nu a împlinit vârsta de 18 ani, 
dacă fapta nu întruneşte elementele traficului 
de copii, aceasta nu este incriminată în legea 
penală, fapt care constituie un impediment 
în combaterea unor astfel de manifestări. 

Din considerentele enunțate, în vede-
rea completării acestui vid legislativ, propu-
nem completarea alin. 2 art. 220 CP al RM cu 
lit. b¹) „asupra unui minor”.

Este important de menționat şi faptul 
că măsurile orientate spre îmbunătățirea le-
gislației ar trebui să cuprindă toate aspectele 
ce vizează reglementarea juridică a diferitor 
activități, inclusiv a persoanelor care pot 
avea tangențe cu activități ilegale din sfera 
exploatării sexuale. Este vorba despre legis-
lația contravențională, din domeniul migra-
ției, legislația care reglementează relațiile de 
muncă sau de familie etc.

Prin urmare, imperfecțiunea legislației 
contravenționale ce se referă la răspunderea 
persoanelor ce obțin profit din prostituție, 
a legislației muncii care favorizează utiliza-
rea ilegală a forței de muncă etc. contribuie 
asupra dezvoltării tendințelor negative ale 
acestui gen de infracționalitate. Prin urmare, 
aplicarea unor măsuri pentru depăşirea co-
liziunilor şi lacunelor legislative, precum  şi 
optimizarea mecanismului de aplicare a ac-
telor legislative din domeniu vor diminua în 
măsură corespunzătoare nivelul de exploata-
re sexuală a femeilor şi copiilor.

Sunt binevenite şi recomandările Asam-
bleei Parlamentare a Consiliului Europei către 
statele sale membre în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de ființe umane, a pros-
tituției şi a altor forme de exploatare sexuală, 
îndeosebi cu implicarea persoanelor minore. 
Astfel, statelor membre ale Uniunii Europene 
li se recomandă să: a) promoveze urmărirea 
sistematică a clienților persoanelor minore 
care practică prostituția; b) interzică prostitu-
ția juvenilă (nu contează dacă minorul a dat 
sau nu a dat consimțământul să practice pros-
tituția); c) elaboreze o politică clară cu privi-
re la prostituția benevolă practicată de către 
adulți; d) evite standardele duble şi politicile 
care impun prostituatelor să practice prosti-
tuția în mod clandestin [8]. 

De asemenea, acestea trebuie să creeze 
mai multe alternative pentru prostituate prin 
prisma: a) elaborării şi dezvoltării programe-
lor menite să acorde prostituatelor ajutorul 
necesar în vederea dezicerii de la practica-
rea prostituției; b) soluționării problemelor 
referitoare la vulnerabilitatea prostituatelor-
victime: probleme de natură psihică, nivel 
redus de autoestimare, abuzuri în copilărie, 
consum de droguri etc.; c) eliminării sărăci-
ei, inegalității dintre sexe, dezvoltarea posi-
bilităților de educație şi formare profesională 
etc.; d) asigurării în măsură corespunzătoare 
a independențe prostituatelor în vederea im-
punerii unor cerințe față de clienți ce se refe-
ră la sexul protejat; e) respectării drepturilor 
prostituatelor, inclusiv a dreptului de a alege 
în mod liber posibilitatea de a fi sau a nu fi 
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prostituată; f) elaborării programelor națio-
nale de formare profesională [8].

De menționat că exploatarea sexuală, 
mai ales în cazul când copiii devin victime, 
este în strânsă legătură cu starea morală a 
societății, criteriile căreia sunt considerate 
promiscuitatea sexuală şi prevalarea infrac-
țiunilor sexuale împotriva copiilor.

În ultima perioadă de timp tot mai răs-
pândit devine fenomenul pedofiliei, are loc 
creşterea masivă a numărului de infracțiuni 
cu caracter sexual comise asupra copiilor, se 
intensifică faptele de implicare a minorilor în 
prostituție şi în pornografia infantilă.

Deşi unele state au incriminat pedofilia 
ca infracțiune, totuşi în literatura de speciali-
tate medicală se menționează că aceasta este 
definită ca un „interes sexual intens şi recurent 
față de copii aflați la pubertate şi o tulburare 
în cazul în care produce unei persoane sufe-
rință sau dificultăți interpersonale sau dacă 
persoana acționează în interesele sale” [2].

De regulă, pedofilia în sine nu este pe-
depsită de lege, deoarece pedepsite sunt fap-
tele concrete şi nu senzațiile, sentimentele şi 
dorințele (adică orientarea sexuală). Pedofi-
lul va fi pedepsit numai dacă cedează dorin-
țelor sale primare şi intră în acțiune, forma 
cea mai gravă fiind abuzul sexual față de co-
pii [9]. Totodată, nu toți cei care abuzează 
sexual copii sunt pedofili şi nu toți pedofilii 
abuzează sexual copii [4, p. 176].

Din aceste considerente, statul, prin in-
termediul organelor sale abilitate, inclusiv a 
instituțiilor medicale specializate, trebuie să 
întreprindă toate măsurile necesare în vede-
rea prevenirii şi combaterii eficiente a feno-
menului respectiv. 

3. Eficientizarea măsurilor de prevenire 
a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor prin 
sporirea proceselor de interacţiune a structuri-
lor guvernamentale cu organizaţiile neguver-
namentale.

Ca urmare a activității infracționale se 
încalcă drepturile fundamentale ale omului 
şi, de aceea, un rol deosebit în protecția aces-
tora îi revine procuraturii. Realizând supra-
vegherea respectării drepturilor şi libertăților 

omului, procuratura asigură supremația le-
gii, consolidarea legalității, protecția drep-
turilor şi libertăților cetățeanului, precum şi 
interesele legale ale societății şi statului.

Măsurile de protecție a drepturilor 
şi libertăților fundamentale ale omului pot 
atinge o cotă mai înaltă de eficacitate în 
condițiile unei cooperări bine organizate cu 
diverse ministere şi structuri oficiale ale sta-
tului, cum ar fi: Ministerul de Interne, Minis-
terul Sănătății, Ministerul Muncii şi Protec-
ției Sociale, Ministerul Educației, Culturii şi 
Cercetării, Serviciul Informații şi Securitate, 
Biroul Migrație şi Azil, Serviciul Vamal, or-
ganele de ocrotire a sănătății şi cele de tutelă 
şi curatelă ale autorităților publice locale etc.

Este evident şi faptul că schimbul per-
manent de informații ar avea efecte pozitive 
în domeniul luptei cu traficul de ființe uma-
ne în scop de exploatare sexuală. Astfel, acest 
schimb de informații trebuie să vizeze aspecte-
le legate de: pregătirea infracțiunilor; reprima-
rea infracțiunilor planificate şi deja începute 
de către proprietarii saloanelor de masaj care 
comit fapte de exploatare sexuală a femeilor 
şi copiilor; acțiunile traficanților în procesul 
transportării viitoarelor victime peste hota-
re; înregistrarea documentelor şi vizelor false; 
contrabanda cu „marfă vie” prin punctele de 
frontieră; legalitatea întreprinderilor existente 
de angajare în câmpul muncii; reacția opera-
tivă a reprezentanților din diverse servicii în 
limitele competențelor pe care le au etc.

Un rol important în prevenirea şi com-
baterea traficului de ființe umane, inclusiv a 
faptelor comise în scop de exploatare sexu-
ală, îi revine Centrului pentru Combaterea 
Traficului de Ființe Umane (CCTFU), care 
integrează activitatea specialiştilor din cadrul 
diferitor subdiviziuni ale Ministerului Aface-
rilor Interne, Serviciului Vamal, Serviciului de 
Informații şi Securitate, Centrului Național 
Anticorupție şi Procuraturii Generale. Prin 
urmare, angajații CCTFU realizează urmă-
toarele activități în procesul de prevenire şi 
combatere a genului respectiv de infracțiuni: 
a) organizează măsuri operative de investiga-
ții în scopul descoperirii infracțiunilor şi iden-
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tificării infractorilor; b) desfăşoară urmărirea 
penală şi administrarea probelor; c) colabo-
rează cu organizațiile neguvernamentale şi cu 
cele internaționale; d) analizează prevederile 
legislației în vigoare şi înaintează propuneri 
de perfecționare a acesteia; e) întreprinde mă-
suri de colaborare cu mijloacele mass-media 
şi pune la dispoziția acestora unele informații 
cu privire la rezultatele obținute etc.

Pe lângă organele de drept şi alte organe 
ale statului implicate în prevenirea şi comba-
terea exploatării sexuale, un rol important în 
acest domeniu îl au organizațiile neguverna-
mentale şi cele obşteşti. De multe ori victimele 
exploatării sexuale au mai multă încredere în 
aceste structuri nestatale, apelând cel mai des 
la ajutorul şi serviciile oferite de ele.

O atenție deosebită merită activitatea 
Organizației Internaționale pentru Migrație 
(OIM), care în decursul ultimului deceniu este 
unul din cei mai activi participanți în procesul 
combaterii migrației ilegale, oferind în acelaşi 
timp asistență migranților şi victimelor trafi-
cului de ființe umane în scop de exploatare 
sexuală. Activitatea OIM cuprinde cele mai 
diverse domenii: analiza situației infracționa-
le din sfera traficului de ființe umane şi a ex-
ploatării sexuale, relevarea cauzelor şi a con-
secințelor ce survin în urma comiterii acestor 
infracțiuni, sensibilizarea populației, prezen-
tarea recomandărilor argumentate ştiințific 
şi acordarea asistenței practice – instruirea 
şi informarea angajaților organelor de drept 
cu privire la experiența străină în prevenirea 
şi combaterea traficului şi exploatării sexua-
le, acordarea asistenței migranților şi oferirea 
protecției victimelor exploatării sexuale etc.

4. Monitorizarea şi utilizarea surselor 
de informare veridice care caracterizează situ-
aţia reală din domeniul exploatării sexuale a 
femeilor şi copiilor. 

În ultimii ani acest gen de activita-
te preventivă a exploatării sexuale a femei-
lor şi copiilor se desfăşoară cu o intensitate 
sporită. Astfel, activitatea organelor de drept 
desfăşurată în scopul descoperirii, reprimării 
şi investigării infracțiunilor din sfera exploa-
tării sexuale a femeilor şi copiilor, măsurile 

educative cu caracter general realizate de or-
ganizațiile neguvernamentale şi cele obşteşti, 
inclusiv cu implicarea surselor mass-media, 
denotă faptul că la momentul actual socie-
tatea este destul de informată despre nivelul 
ridicat de pericol social al fenomenului ex-
ploatării sexuale a femeilor şi copiilor.

Prin urmare, recunoscând această ac-
tivitate ca una satisfăcătoare, considerăm că 
este necesară utilizarea mai activă a resurselor 
internet, întrucât, pe de o parte, o mare parte 
din populație utilizează pe larg resursele in-
formaționale ale acestui gen de mass-media 
şi, pe de altă parte, infractorii, de asemenea, 
aplică tehnologiile moderne, mai ales că ma-
joritatea elementelor preinfracționale legate 
de exploatarea sexuală s-au plasat în spațiul 
virtual (recrutarea potențialelor victime prin 
intermediul site-urilor internet, industria por-
no, „negocieri” sexuale cu minori în scopul 
determinării lor spre contacte sexuale etc.).

5. Prevenirea victimologică a exploatării 
sexuale a femeilor şi copiilor. 

Acest aspect (victimologic) al preveni-
rii infracțiunilor legate de exploatarea sexua-
lă a femeilor şi copiilor constituie un subiect 
separat de cercetare şi, din aceste conside-
rente, în respectivul compartiment nu vom 
aborda detaliat întreaga gamă de probleme 
ce urmează a fi soluționate. Totodată este ne-
cesar de menționat că respectivul gen de pre-
venire include, în primul rând, descoperirea, 
asistența şi reabilitarea socială a victimelor 
care au suferit în urma exploatării sexuale.

De asemenea, este important ca în tim-
pul activității preventive în privința eventu-
alelor victime ale exploatării sexuale să se ia 
în considerație infantilismul legal al acesto-
ra. De regulă, cele mai multe victime nu-şi 
cunosc suficient drepturile, sunt convinse că 
prin comportamentul lor încalcă legislația în 
vigoare, că comportamentul lor este ilegal 
şi, prin urmare, nu se pot baza pe asistența 
structurilor oficiale, din care motive nu au 
încredere în organele de drept, încercând să 
evite orice contact cu acestea.

În concluzie, se conturează următoarele 
cinci grupuri principale de măsuri preventive 



Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

146

ACADEMIA

a fenomenului exploatării sexuale a femeilor şi 
copiilor: 1) eliminarea sau reducerea influen-
ței negative a principalelor cauze ale exploa-
tării sexuale, fiind vorba, îndeosebi, despre: 
stabilizarea situației social-politice, optimiza-
rea mediului social-economic, limitarea cotei 
şomajului, eliminarea sărăciei, soluționarea 
problemelor privind plasarea populației în 
câmpul muncii şi sporirea protecției sociale 
pentru cele mai vulnerabile pături sociale; 2) 
îmbunătățirea procesului de asigurare legis-
lativă a măsurilor de combatere a traficului 
de ființe umane şi a exploatării lor sexuale; 3) 
sporirea calității şi eficacității proceselor de 
interacțiune a structurilor guvernamentale şi 
a organizațiilor neguvernamentale în lupta 
cu fenomenul exploatării sexuale a femeilor 
şi copiilor; 4) monitorizarea şi utilizarea altor 
surse de informare veridică care caracterizea-
ză situația reală din domeniul exploatării se-
xuale a femeilor şi copiilor; 5) eficientizarea 
sistemului de prevenire victimologică, inclu-
siv lucrul cu potențialele victime, reabilitarea 
şi acordarea de asistență necesară victimelor 
exploatării sexuale, precum şi desfăşurarea în 
acest scop a diferitor activități cu caracter so-
cial-educațional.
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