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Summary: Each committed crime is an attempt at a certain social value defended by criminal 

law. The crime causes damage to the value. There are no crimes without an object of attempt in human 

society. That is why the object of the crime is an absolutely necessary element of the composition of each 

crime provided by the criminal law. 

Speaking about the composition of human trafficking (Article 165 of the Criminal Code of the 

Republic of Moldova), we can mention the following. 

The element of crime "Trafficking of human beings" is placed by the legislator in Chapter III of 

the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Moldova - "Crimes against Freedom, Honor and 

Dignity of the Person". 

It is very important to establish correctly the signs of the direct object of trafficking of human 

beings. It allows us to establish correctly the character of that social relationship and to determine the 

specific signs of this crime. It also serves to classify correctly the crime, its degree of danger, and to 

apply a correct punishment. 

Obiectul infracțiunii este unul din cele patru elemente constitutive, necesare și obligatorii ale 

componenței de infracțiune. 

Conceperea corectă a obiectului infracţiunii are o importanţă teoretică şi practică deosebit de 

mare. Numai determinând just obiectul infracţiunii, putem da o apreciere juridică faptei criminale, o 

putem califica just şi a-i aplica o pedeapsă penală adecvată. 

Obiect al infracţiunii sânt valorile sociale ocrotite de legea penală care sânt atacate de făptuitor şi 

cărora li se cauzează sau li se poate cauza un prejudiciu prin fapte infracţionale ale acestuia.  

Fiecare infracţiune săvârşită reprezintă un atentat la o anumită valoare socială apărată de legea 

penală. Infracţiunea îi cauzează valorii date o daună. În societate umană nu există infracţiuni fără obiect 

de atentare. Anume de aceea obiectul infracţiunii formează un element absolut necesar al componenţei 

fiecărei infracţiuni prevăzute de legea penală. 

Stabilirea corectă a semnelor obiectului nemijlocit este foarte importantă. Ea permite să stabilim 

corect caracterul relaţiei sociale concrete și să determinăm semnele specifice ale fiecărei infracţiuni. Ea 

serveşte la calificarea corectă a infracţiunii, a gradului de periculozitate a acesteia, precum şi pentru 

aplicarea unei pedepse juste. 

Vorbind despre componența de infracțiune din cadrul traficului de ființe umane (art. 165 Cod 

penal al Republicii Moldova), putem menționa următoarele. 

Componența de infracțiune „Traficul de ființe umane‖ este plasată de către legiuitor în Capitolul 

III a Părții speciale a Codului Penal al Republicii Moldova – „Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi 

demnităţii persoanei‖. 

Datorită creşterii alarmante a traficului din ultimii ani, ultimul devine un fenomen naţional şi 

transnaţional, fiind favorizat de procesul globalizării şi de utilizarea tehnologiilor moderne. Însă ‖nu este 

obligatoriu ca traficul de fiinţe umane … să aibă un caracter transnațional, sub aspectul care rezultă din 

prevederile alin. (2) art.12 Cod penal al Republicii Moldova
1
. Astfel este combătută poziția exprimată de 

1 Ştefănoaia M. Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane în dreptul comparat. USM. Chişinău. 2012. P.27 
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către unii autori
1
, conform căreia traficul de fiinţe umane … ar fi o infracţiune internaţională

2
. 

Prin trafic de ființe umane legiuitorul înțelege recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau 

primirea unei persoane, cu sau fără consimțământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială sau 

necomercială, prin muncă sau servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, 

de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor, ţesuturilor şi/sau 

celulelor, precum şi de folosire a femeii în calitate de mamă-surogat, săvârşită: 

1. prin ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice nepericuloase pentru viaţa şi 

sănătatea persoanei; 

2. prin ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei psihice nepericuloase pentru viaţa şi 

sănătatea persoanei; 

3. prin răpire; 

4. prin confiscare a documentelor şi prin servitute; 

5. în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil; 

6. prin ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane 

atât fizice, cât şi juridice; 

7. prin înşelăciune; 

8. prin abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere; 

9. prin dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimțământul unei persoane 

care deţine controlul asupra unei alte persoane. 

După cum putem vedea obiectul juridic special al acestei infracţiuni este unul complex. Aceasta 

se datorează caracterului complex al faptei prejudiciabile din contextul traficului de fiinţe umane. 

Deci obiectul juridic special al componenței traficului de fiinţe umane este format din relaţiile 

sociale cu privire la libertatea persoanei. Însă libertatea persoanei nu prevede doar libertatea fizică (adică, 

libertatea de a se deplasa, de a determina locul aflării sale etc.), dar şi libertatea care presupune lipsa 

oricărei presiuni psihice, îndreptată spre schimbarea comportamentului persoanei traficate. Într-o 

societate civilizată libertatea persoanei nu poate constitui obiectul vreunei afaceri. Deci libertatea 

persoanei reprezintă obiectul principal de lezare. 

Primul pas important în domeniu evoluţiei conceptului de libertate a fost Bilul drepturilor din 

1688 care a stabilit că regele nu poate nici sub un pretext aduce atingere legilor fundamentale ale statului. 

Libertatea cuvântului şi a dezbaterilor în parlament ca şi dreptul cetăţenilor de a adresa petiţie regelui au 

fost reafirmate
3
. 

Se ştie că principiul libertăţii a fost consacrat pentru prima dată în art.4 al Declaraţiei drepturilor 

omului şi cetăţeanului
4
. Fiecare individ are dreptul la viaţă, la libertate şi la siguranţa personală, 

stipulează art.3 a Declaraţiei universale a drepturilor omului. 

Libertatea firească a unei persoane este strâns legată de libertatea celorlalte persoane.  

Într-o societate democratică, statul – organismul politic care dispune de forţă şi decide cu privire 

la întrebuinţarea ei – garantează juridic şi efectiv libertatea şi egalitatea indivizilor, adică procedează la 

propria sa limitare.  

Astăzi se consideră, ca un adevăr unanim admis, că o societate civilă are trei drepturi ―absolut‖ 

necesare: securitatea persoanei, libertatea individului și proprietatea. În această triadă proprietatea apare 

ca un adevărat fundament al atitudinii independente a spiritului: ―fără libertate economică nu poate exista 

nici o libertate şi este deschis oricând dreptul servituţii‖
5
. 

De asemenea și Constituţia Republicii Moldova
6
 printre cele mai importante valori numește 

libertatea. Art.25 din Constituţia Republicii Moldova prevede garanţiile apărării libertăţilor individuale şi 

siguranţei persoanei. 

Așadar, libertatea persoanei reprezintă o valoare supremă şi o condiţie inerentă dezvoltării 

personalităţii în ansamblu. În art.3 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în art.9 din Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice se menţionează că orice fiinţă umană are dreptul la 

libertate şi securitate personală. Reieşind din aceasta, nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau robie, nu 

                                                 
1 Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части. Таганрог. МРЦПК ТРТУ. 2006. P.113 
2 Ştefănoaia M. Op. cit.  P.27 
3 Costache Gh. Statul de drept: Între teorie şi realitate. Chişinău. 2000. P.18 
4 Adoptată la 26 august 1789 
5 Nicolae Popa. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. 1992. P.73-74 
6 Adoptată la 29 iulie 1994 / Monitorul Oficial al RM nr.1 din 12.08.1994 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   al 

Cercetării și Educației‖, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu‖ din Cahul, 7 iunie 2018, Volumul I 

 

161 

 

poate fi supus unei arestări, reţineri, detenţii sau exilări arbitrare. 

Astfel, obiectul juridic principal al infracţiunii „Traficul de ființe umane‖ prevăzute la art.165 CP 

RM îl constituie relaţiile sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei
1
.  

Toate celelalte valori sociale, cărora li s-au pricinuit daune, formează obiecte nemijlocite 

complimentare, aşa-numite obiecte de ordinul doi sau obiecte facultative
2
 sau secundare. 

Obiectul juridic secundar al traficului de fiinţe umane îl formează relaţiile sociale cu privire la 

libertatea psihică, integritatea corporală, sănătatea, libertatea sau inviolabilitatea sexuală, viaţa persoanei 

sau alte valori sociale. Obiectul juridic secundar ai acestei infracţiuni poate fi constituit din relaţiile 

sociale care asigură dezvoltarea normală, fizică şi morală, a persoanei traficate, sau libertatea sexuală a 

persoanei, sau viaţa şi sănătatea persoanei, capacitatea de a dispune etc.
3
 

Pe lângă obiectul juridic al componenței de infracțiune la unele fapte infracționale există și 

obiectul material al componenței de infracțiune. Și unele modalități ale traficului de ființe umane în 

anumite cazuri exact fac parte din componența acestui grup de infracțiuni. 

Spre deosebire de obiectul juridic al infracţiunii, care reprezintă relațiile sociale la care atentează 

infractorul, prin obiect material al componenţei de infracţiune se înţelege obiectele lumii materiale (banii, 

automobilul, corpul persoanei, titlurile de valoare ş.a.), asupra cărora atentează infractorul, provocându-le 

efectiv o vătămare sau ameninţându-le cu un pericol de vătămare materială (fizică). Deci obiectul material 

nu este identic cu obiectul juridic, deoarece acesta este format din valorile ocrotite de legea penală, pe 

care primul le încorporează, concretizează sau materializează. Obiectul material constituie criteriul 

clasificării infracţiunilor în infracţiuni de rezultat (materiale) şi de pericol (formale)
4
. 

Aşadar, obiect material (fizic) poate fi un lucru sau fiinţă, care încorporează unele valori ocrotite 

prin legea penală şi asupra căreia se îndreaptă acţiunea (inacţiunea), prevăzută de lege. El este întâlnit 

doar în infracţiunile materiale (de rezultat, de daună), de exemplu: la furt – bunul sustras, la omor – 

corpul victimei
5
. 

Astfel, în cazul în care vătămarea obiectului juridic secundar se face pe calea influenţării 

nemijlocite asupra corpului victimei, traficul de fiinţe umane are şi obiect material.  

Obiectul material reprezintă activitatea infracţională desfăşurată de traficanţi prin care se aduce 

atingere valorilor umane fundamentale. În cazul infracţiunii de trafic de fiinţe umane realizate prin acte de 

violenţă fizică ori prin forme de constrângere fizică, care au avut repercusiuni asupra integrităţii fizice a 

persoanei traficate – corpul victimei în viaţă, indiferent dacă acesta aparţine unui adult, bătrîn sau unei 

persoane de sex masculin ori feminin. 

Victima infracţiunii prevăzute la art.165 CP RM poate fi doar persoana fizică care a împlinit 

vârsta de 18 ani. Respectiv, obiectul material al infracţiunii de trafic de fiinţe umane constă din corpul 

persoanei de sex feminin sau masculin în viaţă, care a atins vârsta de 18 ani. 

Astfel dacă victima traficului de fiinţe umane nu a împlinit vârsta de 18 ani atunci devine 

imposibilă calificarea faptei infracționale conform articolului 165 Cod penal al Republicii Moldova 

‖Traficul de ființe umane‖. În asemenea cazuri fapta trebuie calificată conform art. 206 Cod penal al 

Republicii Moldova ‖Traficul de copii‖. Conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova nr.37 ‖Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe 

umane şi traficul de copii‖, din 22.11.2004, termenul ‖copil‖ desemnează orice persoană în vârstă de până 

la 18 ani
6
.  

Tot în conformitate cu Hotărârea dată victime ale traficului sânt persoane care au suferit, fie 

individual, fie colectiv, prejudicii, inclusiv vătămări psihice sau mintale, pierderi materiale sau morale, 

încălcări esenţiale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin acte sau omisiuni. 

Victime ale traficului sânt considerate: 

1. persoanele care au fost supuse la violenţă, abuzuri de autoritate sau la ameninţări care au stat 

la baza intrării lor în acest proces ce a dus la exploatarea lor sexuală sau au survenit pe parcursul acestuia; 

2. acele persoane care au fost înşelate de organizatori/traficanţi şi care au crezut că au un contract 

                                                 
1 Vidaicu M, Dolea I. Combaterea traficului de fiinţe umane (drept material şl drept procesual). Cartea XXI. Chişinău. 2011. P.26 
2 Macari I. Drept penal. Partea generală. CE USM. Chişinău. 2002. P.95 
3 Vidaicu M, Dolea I. Op. cit., P.26 
4 Mariţ Al. Drept penal. Partea generală. Chişinău. 2002. P.117 
5 Basarab M. Drept penal (partea generală), vol. I. Ed. „LUMINA LEX‖. Iaşi. 1997. P.116 
6 Lit. ‖e‖, punctul 1 a Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.37 ‖Cu privire la practica aplicării legislaţiei în 

cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii‖, din 22.11.2004 / Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, 

nr.8, P.4 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   al 

Cercetării și Educației‖, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu‖ din Cahul, 7 iunie 2018, Volumul I 

162 

de muncă atrăgător fără nici o legătură cu comerţul sexual, sau pur şi simplu un loc de muncă obişnuit; 

3. acele persoane care sânt conştiente de adevăratele intenţii ale organizatorilor/ traficanţilor şi

care au consimţit anterior la această exploatare sexuală cauza fiind situaţia vulnerabilă în care se aflau. 

Abuzarea de situaţia de vulnerabilitate a victimelor este inclusă, în mod expres, ca element constitutiv al 

traficului. 

Astfel obiectul material al traficului de ființe umane este condiţionat de existenţa unor consecinţe 

asupra sănătăţii persoanei, survenite ca urmare a aplicării unor acte de violenţă fizică sau psihică sau 

manifestării atitudinii neglijente de către traficanţi faţă de victime. Totodată, aplicarea actelor de violenţă 

cu repercusiuni asupra sănătăţii victimei trebuie să aibă loc în limitele etapelor traficării şi nu la etapa 

post-trafic, deoarece acţiunile de constrângere săvârşite la etapa exploatării victimei întrunesc elementele 

altor infracţiuni cu proprii obiecte materiale
1
. 

În conformitate cu alin. 4, art. 165 Cod penal al Republicii Moldova ‖Traficul de ființe umane‖, 

victima traficului de fiinţe umane este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite de ea 

în legătură cu această calitate procesuală. 

La fel, alin. 4, art. 362 Cod penal al Republicii Moldova ‖Trecerea ilegala a frontierei de stat‖ 

prevede că acţiunea acestui articol nu se extinde asupra persoanelor care sânt victime ale traficului de 

fiinţe umane. 

Obiectul material al infracţiunii nu trebuie confundat cu mijloace de săvârşire a infracţiunii 

(instrumente, obiecte, bani, arme etc.), care au servit la săvârşirea infracţiunii, nici cu obiectele produse 

din infracţiune sau dobândite prin săvârşirea acesteia.  

Deosebirea principală dintre obiectul material şi instrumentele, mijloacele săvârşirii infracţiunii se 

poate face în legătură cu modul folosirii acestora în procesul săvârşirii infracţiunii
2
.  

Instrumentele, uneltele şi mijloacele de săvârşire a infracţiunii, spre deosebire de obiectul ei 

material, în nici un caz nu au legătură cu acele valori sociale, împotriva cărora este îndreptat atentatul; 

obiectul infracţiunii se înapoiază păgubaşului, dar instrumentele şi mijloacele săvârşirii infracţiunii pot fi 

confiscate în folosul statului
3
. 

1 Vidaicu M, Dolea I. Op. cit., P.27 
2 Mariţ Al. Op. cit., P.117 
3 Bulai C. Manual de drept penal (partea generală). Ed. „ALL‖. 1997. P.122 
4 Официальный монитор РМ № 78 от 29.03.2016 г. 


