
Nr. 11, 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

18

SUMMARY
In this study there is indicated that the structure of the objective side of the offence in subject includes 

not one but two actions: the main action and the adjacent action (supporting). There are defined the 
concepts that designate the methods of the two actions. It is argued that, in the purpose of the stipulations 
at let. a) par.(1) art.165 PC RM, deliberate slight battery and health harm are not covered by the term 
„non-dangerous violence for victim’s life and health”. It is shown that, in the purpose of the provided 
by let. a) par.(1) art.165 PC RM, the victim kidnapping (as confiscation of documents and possession in 
easement) must be understood as an independent method of the adjacent action of human trafficking. It 
is revealed that, as stipulated at let. a) par.(1) art.165 PC RM, the victim’s threatening on disclosure of 
confidential information to his family or to others, both physical and legal persons, does not necessar-
ily mean the proper disclosure. It is also concluded that, the detriment on the main legal object of the 
offence – to social relationships on physical freedom of the person - is essential to the completion of the 
offense provided by art.165 PC RM.

Î
„traficul ilicit de fiinţe umane, cu sau fără consimţămân-
tul lor, săvârşit în scop de profit”. Din această descriere 
sumară a infracţiunii nu era clar nici care sunt criteriile 
ilicităţii traficului de fiinţe umane, nici care este struc-
tura laturii obiective a respectivei infracţiuni. În legea 
penală în vigoare situaţia s-a schimbat: în dispoziţia de 
la art.165 sunt descrise, deşi într-o manieră specifică, 
componentele laturii obiective a infracţiunii de trafic 
de fiinţe umane.

Astfel, se desprinde că structura laturii obiective 
a infracţiunii analizate cuprinde nu o singură acţiune, 
ci două acţiuni. Prima din aceste acţiuni – acţiunea 
principală – se exprimă în oricare din următoarele 
modalităţi: 1) recrutarea victimei; 2) transportarea 
victimei; 3) transferul victimei; 4) adăpostirea victi-
mei; 5) primirea victimei.

Cea de-a doua acţiune – acţiunea adiacentă 
(ajutătoare) – îşi găseşte exprimarea în oricare din 
următoarele modalităţi: 1) ameninţarea cu aplicarea 
violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa 
şi sănătatea persoanei; 2) aplicarea violenţei fizice 
sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea 
persoanei; 3) răpire; 4) confiscarea documentelor;                               
5) servitute; 6) ameninţarea cu divulgarea informaţi-
ilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane 
atât fizice, cât şi juridice; 7) înşelăciune; 8) abuzul de 
poziţia de vulnerabilitate; 9) abuzul de putere; 10) da-
rea sau primirea unor plăţi sau beneficii; 11) aplicarea 
violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau 
psihică a persoanei; 12) folosirea torturii, a tratamen-

telor inumane sau degradante; 13) viol; 14) folosirea 
dependenţei fizice; 15) folosirea armei.

Are dreptate A.-I. Popescu atunci când afirmă că sunt 
alternative, şi nu cumulative, modalităţile celor două 
acţiuni din cadrul traficului de fiinţe umane.1Aceasta 
înseamnă că dacă cele săvârşite de făptuitor sub imperiul 
aceleiaşi intenţii infracţionale se referă la două sau la mai 
multe din modalităţile specificate, nu suntem în prezenţa 
unui concurs de infracţiuni, iar unitatea infracţională 
rămâne neştirbită.

În acelaşi timp, cumulative sunt cele două acţiuni 
alcătuitoare ale faptei prejudiciabile. De aceea, are drep-
tate S.Brînza când opinează că, în contextul infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM, acţiunea principală, sub 
oricare din modalităţile sale, trebuie să fie însoţită de 
acţiunea adiacentă sub oricare din modalităţile sale.2

Sub acest aspect, considerăm inadecvată termi-
nologia utilizată în pct.2 şi 2.3 ale Hotărârii Plenului 
nr.37/2004: modalităţile acţiunii principale sunt numite 
„acţiuni”; modalităţile acţiunii adiacente sunt numite 
„mijloace”. Termeni similari sunt utilizaţi de către 
unii doctrinari: A.V. Barkov3, N.Ştefăroi4, A.Borodac5, 
O.Coşleţ6  etc. Este adevărat că A.Borodac a avut iniţial 
un alt punct de vedere, din care reieşea că acţiunea 
principală, alături de acţiunea adiacentă (şi nu acţiunea 
infracţională realizată prin anumite mijloace), formează 
conţinutul laturii obiective a infracţiunii de trafic de 
fiinţe umane.7

Probabil, autorii vizaţi, atunci când folosesc termenul 
„mijloace”, au în vedere „metode”. Cel puţin aceasta      
reiese din analiza unor norme penale (art.26, 42, 49, 
77 etc. din Codul penal). Din conţinutul acestor norme 
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rezultă că mijloacele de săvârşire a infracţiunii sunt enti-
tăţile care facilitează făptuitorului săvârşirea infracţiunii. 
Mai mult, în art.143 C.pen. RM, de exemplu, termenii 
„mijloace” şi „metode” sunt utilizaţi distinct. Toate aces-
tea demonstrează că nu se justifică confundarea lor.

Însă, este inadmisibilă şi confundarea modalităţilor 
faptei prejudiciabile cu metodele de săvârşire a infracţi-
unii. Nu putem să nu fim de acord cu M.A. Fomiciova, 
care consideră că metoda este fie imanentă faptei pre-
judiciabile, „ascunsă” în aceasta, fie apare ca o acţiune 
„autonomă”, care asigură realizarea acţiunii (inacţiunii) 
„de bază”, formând cu aceasta un tot unitar, reprezentând 
procedeul de executare a ei.8  De exemplu, din art.158 
„Constrângerea persoanei la prelevarea organelor sau 
ţesuturilor” din Codul penal se desprinde cu claritate 
că metodele constrângerii sunt: 1) violenţa; 2) amenin-
ţarea cu aplicarea violenţei. În cazul dat, metodele de 
săvârşire a faptei prejudiciabile formează un tot unitar 
cu fapta prejudiciabilă. Nu putem susţine că violenţa 
sau ameninţarea cu violenţa sunt modalităţi ale acţiunii 
adiacente, pentru că astfel ar fi golită de conţinut noţiunea 
„constrângere”.

În cazul infracţiunii de trafic de fiinţe umane, situaţia 
este de altă natură. Nu putem afirma că, în lipsa acţiunii 
adiacente, acţiunea principală ar rămâne fără conţinut. 
Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau pri-
mirea persoanei pot fi realizate nu neapărat în legătură cu 
înşelăciunea, abuzul de putere, confiscarea documentelor 
etc. Alta e că doar în legătură cu astfel de modalităţi ale 
acţiunii adiacente dobândeşte ilicitate recrutarea, trans-
portarea, transferul, adăpostirea sau primirea persoanei. 
Însă, aceasta nu reprezintă nici pe departe temei de a afir-
ma că recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea 
sau primirea persoanei se concretizează, se exprimă în 
înşelăciune, abuz de putere, confiscare a documentelor 
etc. Este o deosebire calitativă faţă de situaţia când 
constrângerea se concretizează, se exprimă în violenţă 
sau în ameninţare cu violenţa.

Or, se află în sisteme de referinţă diferite modali-
tăţile acţiunii principale şi modalităţile acţiunii adia-
cente, în conjunctura infracţiunii specificate la art.165          
C.pen. RM. Tocmai de aceea, înşelăciunea, abuzul de 
putere, confiscarea documentelor etc. nu pot să con-
stituie metode de săvârşire a recrutării, transportării, 
transferului, adăpostirii sau primirii persoanei. Rolul 
acestora este de a fi modalităţi ale acţiunii adiacente, 
care conferă ilicitate modalităţilor acţiunii principale.

După această clarificare conceptuală, să trecem la 
examinarea propriu-zisă a conţinutului laturii obiective 
a traficului de fiinţe umane. Vom începe cu modalităţile 
acţiunii principale: 1) recrutarea victimei; 2) transpor-
tarea victimei; 3) transferul victimei; 4) adăpostirea 
victimei; 5) primirea victimei.

Cu privire la prima din aceste modalităţi – recrutarea 
victimei – în pct.3.1 al Hotărârii Plenului nr.37/2004 se 
menţionează: „Recrutarea în scopul traficului de fiinţe 
umane presupune atragerea persoanelor prin selecţio-
nare într-o anumită activitate determinată de scopurile 

stipulate în art.165 ... C.pen. RM. La recrutare nu au 
importanţă împrejurările în care a avut loc recrutarea: 
în locurile de odihnă; prin reţele neconvenţionale; prin 
oferirea locurilor de muncă sau studii; prin încheierea 
unei căsătorii fictive etc. Mijloacele de recrutare pot fi 
efectuate prin constrângere, răpire, înşelăciune parţială 
sau totală etc.”

Întrucât valoarea explicativă a acestei prevederi lasă 
de dorit, este cazul să apelăm şi la interpretarea doctri-
nară a noţiunii „recrutarea victimei”.

Astfel, A.V. Barkov este de părere că recrutarea victi-
mei se exprimă în atragerea, angajarea, năimirea victimei 
pentru îndeplinirea unei activităţi anumite într-o anu-
mită organizaţie.9  După A.Kibalnik şi I.Solomonenko, 
recrutarea victimei reprezintă oferta prezentată acesteia 
de a-şi da consimţământul la realizarea asupra ei a unei 
tranzacţii cu caracter patrimonial.10 În opinia lui V.T. 
Batîciko, recrutarea victimei presupune oferta înaintată 
de făptuitor victimei ca aceasta să îndeplinească rolul 
de „marfă vie”, pe cale deschisă sau pe calea înşelă-
ciunii (oferta de a o angaja la muncă în condiţii legale, 
promiţându-i-se protecţie din partea persoanelor fizice 
sau juridice interesate).11 Din punctul de vedere al lui 
S.V. Rastoropov, prin „recrutarea victimei” trebuie de 
înţeles angajarea (selectarea „candidaturilor”) în vederea 
exploatării ulterioare.12 E.S. Bîşevskaia consideră că 
recrutarea victimei constă în oferta adresată victimei  ca 
aceasta să consimtă la realizarea unei tranzacţii patrimo-
niale asupra ei.13 După N.Ştefăroi, recrutarea victimei 
presupune atragerea victimei spre a fi exploatată. În 
opinia lui S.Brînza, recrutarea victimei se exprimă în 
racolarea (prin selectare) a acesteia, în vederea deplasării 
ei către punctul de destinaţie, în care se preconizează ca 
victima să fie exploatată.14

Câţi autori, atâtea opinii. Totuşi, sintetizând as-
pectele convergente ale acestor opinii, putem ajunge 
la concluzia că recrutarea victimei, ca modalitate a 
acţiunii principale din cadrul infracţiunii prevăzute 
la art.165 C.pen. RM, constă în activitatea care în-
truneşte următoarele condiţii: 

1) atragerea, angajarea, năimirea, racolarea (prin 
selectare) a victimei;

2) înaintarea ofertei către victimă de a-şi da con-
simţământul la realizarea asupra ei a unei tranzacţii cu 
caracter patrimonial (atunci când recrutarea victimei nu 
este însoţită de înşelăciune, caz în care făptuitorul imită 
încheierea unei tranzacţii conforme cu legea);

3) recrutarea victimei reprezintă activitatea de în-
ceput, etapa iniţială, după care vor urma transportarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea persoanei.

În literatura de specialitate se poartă discuţii asupra 
condiţiilor cu caracter subsidiar vizând recrutarea victi-
mei, inclusiv vizând condiţiile referitoare la modalităţile 
acţiunii adiacente care pot însoţi recrutarea victimei. De 
exemplu, se susţine că „cea mai populară metodă de 
recrutare rămâne contactul personal sau prin intermediul 
unei persoane cunoscute, rudă sau prieten apropiat... Tra-
ficanţii încep să renunţe la metodele cunoscute, utilizate 
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anterior, cum ar fi anunţurile în ziare”.15 De asemenea, 
se menţionează că „în jumătate din cazuri, victimele 
caracterizează recrutorii drept „cunoştinţe”. Următoa-
rea cotă majoră (1/3) au fost calificaţi drept „străini”, 
iar circa 13% – „prieteni, rude, parteneri”.16 În acelaşi 
context, M.A. Hotca şi M.Dobrinoiu afirmă: „Recrutarea 
poate fi făcută în mod direct de către traficant sau prin 
intermediul prietenilor sau rudelor victimei. În prezent, 
Internetul ocupă şi el un loc important între mijloacele 
folosite pentru racolarea victimelor traficului de per-
soane”.17 La rândul său, L.I. Egorova numeşte şantajul 
(având în vedere ameninţarea cu divulgarea informaţiilor 
confidenţiale familiei victimei sau altor persoane atât 
fizice, cât şi juridice), alături de promisiunile false de 
angajare la muncă, printre cele mai frecvente modalităţi 
ale acţiunii adiacente, care însoţesc recrutarea victimei; 
ca metode de recrutare sunt numite: selectarea cu pri-
lejul organizării concursurilor foto sau a concursurilor 
de frumuseţe; atragerea prin intermediul agenţiilor ma-
trimoniale; racolarea de către persoanele care au fost în 
trecut sau mai sunt victime ale traficului de fiinţe umane 
etc.18 Nu în ultimul rând, V.Laevski remarcă frecvenţa 
mult prea redusă a modului deschis de recrutare a vic-
timei; mai des, aceasta este supusă ameninţărilor sau 
este înşelată; în ultimul caz, al înşelării, se poate apela 
la pretinse agenţii de angajare a forţei de muncă, agenţii 
turistice sau agenţii matrimoniale.19

În rezultatul analizei acestor puncte de vedere, pot 
fi formulate următoarele concluzii privind condiţiile cu 
caracter subsidiar referitoare la recrutarea victimei:

1) recrutarea victimei poate fi realizată în mod deschis 
(mai rar) sau în mod camuflat (mai des);

2) recrutarea victimei poate fi realizată direct (prin 
contact personal dintre făptuitor şi victimă) sau indirect 
(prin intermediul unor persoane fizice sau juridice);

3) este posibilă realizarea recrutării victimei de către 
persoane străine. Totuşi, mai frecvent aceasta e realizată 
de către cunoştinţe, prieteni, rude, parteneri etc. în raport 
cu victima;

4) ca mijloace de recrutare a victimei apar: mass-
media, Internetul, anumite persoane juridice (agenţii 
matrimoniale, agenţii de angajare a forţei de muncă, 
agenţii de turism etc.) etc.;

5) de cele mai dese ori, recrutarea victimei este secun-
dată de următoarele modalităţi ale acţiunii adiacente din 
cadrul traficului de fiinţe umane: înşelăciunea; amenin-
ţarea cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei 
victimei sau altor persoane atât fizice, cât şi juridice; 
ameninţarea cu violenţa etc. Totuşi, ţinem să precizăm că 
nu se exclude ca oricare din cele cincisprezece modalităţi 
ale acţiunii adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane 
să însoţească recrutarea victimei.

De asemenea, este de menţionat că mijlocitorul la 
recrutarea victimei, cel care intermediază contactul din-
tre făptuitor şi victimă, îndeplineşte rolul de complice la 
infracţiunea prevăzută la art.165 C.pen. RM. În ipoteza 
dată, complicele la traficul de fiinţe umane nu este un 
actor de sine stătător. El doar contribuie la săvârşirea 

infracţiunii specificate la art.165 C.pen. RM, având un 
rol secundar în raport cu autorul (coautorul) infracţiunii 
în cauză. 

În continuare, analiza se concentrează pe examinarea 
celei de-a doua modalităţi a acţiunii principale din cadrul 
traficului de fiinţe umane. Ne referim la transportarea 
victimei.

Iată ce se menţionează despre această modalitate în 
pct.3.2 al Hotărârii Plenului nr.37/2004: „Prin „transpor-
tare” se înţelege deplasarea unei persoane dintr-un loc în 
altul în perimetrul unui stat sau peste frontieră, folosind 
diferite mijloace de transport ori pe jos”.

În context, în vederea ilustrării naturii juridice a 
noţiunii „transportarea victimei”, aducem ca exemplu 
următorul caz din practica judiciară: C.N. a fost con-
damnată în baza lit.b) şi d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
Pentru pronunţarea sentinţei, prima instanţă a reţinut 
că, în luna august 2005, C.N., împreună cu I.D. şi B.O., 
prin înşelăciune, au transportat-o pe V.A. în Turcia în 
scop de exploatare sexuală comercială. Tot ei, C.N., 
I.D. şi B.O., în aceeaşi perioadă, au transportat-o, prin 
înşelăciune, pe M.N. în Turcia în acelaşi scop.20

În doctrina penală sunt nuanţate viziunile asupra 
conţinutului noţiunii „transportarea victimei”. De exem-
plu, A.V. Barkov consideră că transportarea victimei 
constă în deplasarea acesteia cu ajutorul oricărui mijloc 
de transport; ea poate fi realizată fie de persoana care 
„deţine” victima, fie de persoana la care victima se află 
sub control provizoriu.21 După S.V. Rastoropov, prin 
„transportarea victimei” trebuie de înţeles deplasarea 
victimei dintr-un loc în altul cu ajutorul mijlocului de 
transport de orice fel – terestru, subteran, fluvial, mari-
tim sau aerian.22 În opinia lui N.Ştefăroi, transportarea 
victimei presupune deplasarea acesteia dintr-un loc în 
altul, fie în interiorul graniţelor statului său de origine, 
fie din statul de origine al victimei în statul de destinaţie, 
ceea ce presupune, cel mai adesea, trecerea uneia sau 
mai multor linii de frontieră.23 Din punctul de vedere al 
lui M.A. Hotca şi M.Dobrinoiu, transportarea victimei 
constituie deplasarea acesteia dintr-un loc în altul prin 
mijloace de locomoţie; transportarea victimei poate avea 
loc în interiorul ţării, dintr-un loc în altul, sau dintr-o 
ţară în alta.24 În viziunea lui A.Borodac25 şi V.Holban26, 
prin „transportarea victimei” se înţelege deplasarea cu 
un mijloc de transport a unei persoane dintr-un loc în 
altul. În opinia lui V.T. Batîciko, transportarea victimei 
constă în deplasarea victimei cu ajutorul oricărui tip de 
transport, în mod legal sau ilegal, în afara teritoriului ţării 
sau în interiorul ţării, chiar dacă victima nu se percepe 
pe sine însăşi în calitate de „marfă vie”, precum şi orga-
nizarea transportării victimei (de exemplu, perfectarea 
vizei, a documentelor, procurarea de bilete etc.).27 Practic 
acelaşi punct de vedere îl exprimă V.Laevski, care mai 
precizează că, întrucât transportatori pot fi doi sau mai 
mulţi, nu este neapărat ca transportarea efectuată de 
către fiecare dintre aceştia să se facă nemijlocit până la 
locul de destinaţie.28

Din analiza tuturor acestor opinii se desprinde că 
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transportarea victimei presupune deplasarea acesteia în 
interiorul ţării sau în afara ţării. Însă, mai departe încep 
contradicţiile: 

1) se face oare deplasarea doar cu ajutorul unui mijloc 
de transport sau cu ajutorul oricărui vehicul?

2) se atestă oare transportarea victimei atunci când 
victima este însoţită pe jos de către făptuitor?

3) presupune oare transportarea victimei doar depla-
sarea acesteia sau şi organizarea transportării victimei? 

4) poate oare să aibă transportarea victimei un ca-
racter legal?

Pentru a răspunde la primele trei întrebări, este ne-
cesară interpretarea literară a termenului „transportare”. 
Ad-litteram, prin „transportare” se înţelege deplasarea 
(cu un vehicul) dintr-un loc în altul; cărarea, ducerea, 
purtarea.29 Din această definiţie reiese că, în cazul trans-
portării, deplasarea poate fi făcută cu un oarecare vehicul, 
care nu neapărat este un mijloc de transport. De aseme-
nea, rezultă că însoţirea victimei pe jos de către făptuitor 
nu intră sub incidenţa noţiunii „transportarea victimei”. 
Eventual, transportarea victimei poate presupune, într-o 
variantă extremă, cărarea, ducerea, purtarea acesteia de 
către făptuitor (de exemplu, atunci când victima nu se 
poate deplasa de sine stătător).

În alt context, nu avem temei să considerăm organi-
zarea transportării victimei drept varietate a transportării 
victimei. Din alin.(3) art.42 C.pen. RM se desprinde cu 
claritate că organizarea unei activităţi infracţionale nu 
se asimilează acelei activităţi infracţionale. Altfel nu-şi 
mai are rostul diferenţierea categoriilor de participanţi 
la infracţiune. Doar, în art.3621 C.pen. RM, de exemplu, 
cel care organizează migraţia ilegală nu este tratat la fel 
ca migrantul ilegal. În mod similar, în contextul infrac-
ţiunii de trafic de fiinţe umane, organizatorul traficului 
de fiinţe umane trebuie deosebit de autorul acestei fapte 
infracţionale.

În fine, poate oare să aibă transportarea victimei 
un caracter legal? Evident că nu. Pur şi simplu, V.T. 
Batîciko admite o confuzie: victima traficului de fiinţe 
umane poate fi trecută legal peste frontiera de stat. Dar 
trecerea – legală sau ilegală – a frontierei de stat este o 
cu totul altă faptă, care doar poate însoţi traficul de fiinţe 
umane. Faptul că o persoană trece legal frontiera de stat 
nu înseamnă că acea persoană nu poate fi transportată 
ilegal în contextul traficului de fiinţe umane. Or, aşa cum 
am menţionat anterior, modalităţilor acţiunii principale le 
atribuie ilicitate secundarea acestora de către modalităţile 
acţiunii adiacente. Cum poate fi transportarea legală, 
dacă victima este înşelată sau ameninţată cu violenţa ori 
se abuzează de poziţia ei de vulnerabilitate etc.? 

În concluzie, prin „transportarea victimei”, ca 
modalitate a acţiunii principale din cadrul infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM, trebuie de înţeles de-
plasarea victimei în interiorul ţării sau în afara ţării, cu  
un vehicul sau cu concursul nemijlocit al făptuitorului 
(caz care exclude însoţirea victimei pe jos de către făp-
tuitor); organizarea transportării victimei nu intră sub 
incidenţa noţiunii „transportarea victimei”, presupunând 

calificarea în baza alin.(3) art.42 şi art.165 C.pen. RM; 
atunci când transportarea victimei presupune deplasarea 
acesteia în afara ţării, fapta dată este săvârşită alături de 
trecerea legală sau ilegală a frontierei de stat.

În altă ordine de idei, vom supune examinării cea de-a 
treia modalitate a acţiunii principale din cadrul traficului 
de fiinţe umane, şi anume – transferul victimei.

În conformitate cu pct.3.3 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004, transferul victimei presupune transmiterea 
acesteia de la o persoană la alta prin vânzare-cumpărare, 
schimb, dare în chirie, cesiune în contul unei datorii, 
donaţie sau alte asemenea tranzacţii cu sau fără recom-
pensă.

La modalitatea de transfer al victimei se referă 
următorul caz din practica judiciară: A.C. a fost con-
damnată conform lit.a), b) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
Ea a fost condamnată pentru faptul că, urmărind scopul 
exploatării sexuale comerciale, prin abuz de poziţie de 
vulnerabilitate, cu consimţământul lui G.N., a recru-
tat-o, a organizat transportarea acesteia şi transferul 
ei în Turcia.30 Cu privire la acest caz, reiterăm punctul  
nostru de vedere exprimat cu ocazia analizei modalităţii 
de transportare a victimei: organizarea activităţii infrac-
ţionale nu poate fi echivalată cu activitatea infracţională 
propriu-zisă. În consecinţă, nici organizarea transferului 
victimei nu poate fi asimilată transferului victimei. To-
tuşi, în acest caz, la calificare nu va fi necesară referirea 
la alin.(3) art.42 C.pen. RM. Aceasta întrucât, în afară 
de organizarea transportării şi transferului victimei, 
făptuitorul a realizat recrutarea acesteia. Mai detaliat 
despre cumularea de către aceeaşi persoană a mai multor 
calităţi de participant la infracţiune vom relata într-un 
viitor studiu, cu ocazia analizei subiectului infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM.

Pentru a cunoaşte mai bine esenţa juridică a noţiunii 
„transferul victimei”, este cazul să aflăm poziţiile doc-
trinarilor în materie. Astfel, după A.V. Barkov, transferul 
victimei se exprimă în dispunerea de aceasta de parcă 
ar fi un bun, pe calea transmiterii victimei sub controlul 
permanent sau temporar al unei alte persoane.31 În opinia 
lui S.V. Rastoropov, prin „transferul victimei” trebuie de 
înţeles trecerea dreptului de proprietate sau de dispoziţie 
asupra victimei de la o persoană către alta.32 În viziunea 
lui L.I. Egorova, transferul victimei constituie trecerea 
dreptului de proprietate sau de dispoziţie asupra victi-
mei de la persoana la care se află către alte persoane, în 
vederea înstrăinării ulterioare a victimei sau a folosirii 
provizorii a victimei.33 V.T. Batîciko afirmă că transferul 
victimei presupune dispunerea de aceasta pe calea dăru-
irii, schimbului, folosirii în calitate de gaj, împrumutului 
în vederea stingerii datoriei etc.34 V.Laevski consideră că, 
în cazul transferului victimei, se realizează schimbarea 
posesorului victimei în rezultatul dăruirii, schimbului, 
transmiterii temporare pentru exploatare etc.35 În opinia 
lui N.Ştefăroi, transferul victimei se exprimă în trans-
miterea acesteia de la un traficant la altul, atunci când 
victima este vândută pur şi simplu ca o marfă, iniţial fără 
ca ea să ştie, sau când face obiectul unei alte tranzacţii 
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încheiate între traficanţi (de exemplu, schimbul).36 După 
S.Brînza, transferul victimei este transmiterea acesteia 
de la un traficant către altul, prin vânzare-cumpărare, 
schimb, dare în chirie, cesiune în contul unei datorii, 
donaţie sau prin alte asemenea tranzacţii ilegale.37

În esenţă, toate aceste puncte de vedere converg spre 
aceeaşi concluzie: ca modalitate a acţiunii principale 
din cadrul infracţiunii specificate la art.165 C.pen. RM, 
transferul victimei se exprimă în schimbarea persoanei 
care deţine controlul asupra victimei, prin înstrăinarea 
victimei – cu titlu permanent sau provizoriu – ca urmare 
a realizării unei tranzacţii ilegale (de exemplu, vânza-
re-cumpărare, schimb, donaţie, cesiunea în contul unei 
datorii etc.); transferul victimei are – spre deosebire de 
recrutarea, transportarea sau adăpostirea victimei – în-
totdeauna un caracter bilateral; primirea victimei, şi ea 
având un caracter bilateral, este corelativă cu transferul 
victimei; drept urmare, transferul victimei presupune 
întotdeauna o pluralitate de făptuitori, o cooperare dintre 
cel puţin două persoane: cel care transferă victima şi cel 
care o primeşte.

În ce priveşte opinia lui N.Ştefăroi, considerăm că 
nu are nici o importanţă dacă victima este conştientă 
sau nu că reprezintă obiectul unei tranzacţii ilegale. 
Oricum, lipsa sau prezenţa consimţământului victimei 
de a fi transferată este irelevantă sub aspectul angajării 
răspunderii penale a făptuitorului. Cunoaşterea sau 
necunoaşterea de către victimă a detaliilor transferului 
său nu poate influenţa calificarea faptei în baza art.165 
C.pen. RM.

În cele ce urmează va fi investigată cea de-a patra 
modalitate a acţiunii principale din cadrul traficului de 
fiinţe umane. Avem în vedere adăpostirea victimei.

În pct.3.4 al Hotărârii Plenului nr.37/2004 se arată 
că adăpostirea victimei este plasarea acesteia într-un loc 
ferit pentru a nu fi descoperită de către reprezentanţii 
organelor de stat sau de terţe persoane care ar putea 
denunţa traficantul.

La modalitatea de adăpostire a victimei se referă 
următoarele cazuri din practica judiciară: S.D. a fost con-
damnată în baza lit.b) şi d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
Potrivit sentinţei, S.D. a fost condamnată pentru faptul 
că, pe parcursul lunilor aprilie-mai 2003, prin înţelegere 
prealabilă cu o persoană de origine turcă cu numele 
F., a recrutat-o pe A.O. în scop de exploatare sexuală 
comercială. În Turcia, A.O. a fost întâlnită de F., care 
i-a confiscat documentele. După care, câteva persoane 
de origine turcă au adăpostit-o pe A.O. într-un hotel, în 
care aceasta a fost exploatată sexual până în ianuarie 
200438; • Z.T. a fost condamnată în baza lit.b) alin.(2) 
art.165 C.pen. RM. Pentru a pronunţa sentinţa, instanţa 
de fond a constatat că la începutul lunii februarie 2004 
Z.T. s-a întâlnit cu O.L. şi O.T. Sub pretextul că le va 
angaja la muncă la o discotecă din or. Dubai (Emiratele 
Arabe Unite), le-a recrutat. Ajungând la destinaţie, O.L. 
şi O.T. au fost adăpostite de Z.T. într-o încăpere. După 
care, cele două victime au fost deposedate de documente 
şi impuse să presteze servicii sexuale.39 

După cum se poate remarca din cele două speţe, este 
posibil ca adăpostirea victimei să fie realizată de o altă 
persoană decât cea care, înainte de aceasta, a recrutat sau 
a transportat victima. Dar, la fel este posibil ca aceeaşi 
persoană să recruteze, să transporte şi să adăpostească 
victima. Până la urmă, aceste aspecte nu influenţează 
calificarea faptei conform art.165 C.pen. RM, însă pot 
fi luate în consideraţie la individualizarea pedepsei.

Mai multe despre particularităţile adăpostirii victimei 
vom afla din opiniile exprimate în literatura de specialita-
te. Astfel, A.V. Barkov consideră că adăpostirea victimei 
constă în: ascunderea acesteia; punerea la dispoziţie a 
încăperilor pentru deţinerea victimei; schimbarea înfă-
ţişării victimei etc.40 După S.V. Rastoropov, adăpostirea 
victimei constituie ascunderea acesteia, de exemplu, 
pe calea deţinerii într-o locuinţă conspirativă.41 V.T. 
Batîciko este de părere că oricare activităţi, îndreptate 
spre a împiedica organele de drept să stabilească locul 
de aflare a victimei, formează conţinutul noţiunii „adă-
postirea victimei”.42 Practic, acelaşi punct de vedere 
îl exprimă V.Laevski43, L.I. Egorova44, A.Kibalnik şi 
I.Solomonenko45. În viziunea lui S.Brînza, adăpostirea 
victimei este plasarea acesteia într-un loc ferit, pentru a 
nu fi descoperită de reprezentanţi ai organelor de drept 
sau de persoane terţe care ar putea anunţa autorităţile des-
pre infracţiunea de trafic de fiinţe umane.46 M.A. Hotca şi 
M.Dobrinoiu înţeleg prin „adăpostirea victimei” cazarea 
acesteia, constând în instalarea temporară a victimei în-
tr-o locuinţă ori într-un alt loc având aceeaşi destinaţie.47 
Un punct de vedere similar exprimă N.Ştefăroi.48

Din cele enunţate rezultă două poziţii privitoare la 
interpretarea noţiunii „adăpostirea victimei”: 1) interpre-
tarea lato sensu, susţinută de A.V. Barkov, V.T. Batîciko, 
V.Laevski, L.I. Egorova, A.Kibalnik şi I.Solomonenko; 
2) interpretarea stricto sensu, sprijinită de S.Brînza, M.A. 
Hotca, M.Dobrinoiu, N.Ştefăroi şi S.V. Rastoropov. În 
vederea alegerii corecte a uneia din aceste poziţii, este 
necesar să efectuăm interpretarea literară a termenului 
„adăpostire”. Ad-litteram, prin „adăpostire” se are în 
vedere punerea, ţinerea la adăpost.49 Şi nimic mai mult. 
De aceea, promotorii interpretării lato sensu nu ne pro-
pun decât să asimilăm complicitatea la traficul de fiinţe 
umane cu autoratul la această infracţiune. În mod vădit, 
schimbarea înfăţişării victimei, dezinformarea celor 
care sunt în căutarea victimei, precum şi alte asemenea 
activităţi nu pot să reprezinte exemple de adăpostire a 
victimei. Promise dinainte, astfel de activităţi contri-
butive urmează a fi calificate conform alin.(5) art.42 şi 
art.165 C.pen. RM, drept complicitate la infracţiunea de 
trafic de fiinţe umane.

În concluzie, privită ca modalitate a acţiunii prin-
cipale din cadrul infracţiunii prevăzute la art.165                
C.pen. RM, adăpostirea victimei se exprimă în punerea, 
ţinerea acesteia la adăpost, prin instalarea temporară 
a victimei într-o locuinţă sau într-un alt amplasament 
având aceeaşi destinaţie.

În altă ordine de idei, vom analiza ultima din cele 
cinci modalităţi ale acţiunii principale din cadrul 
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traficului de fiinţe umane. Ne referim la primirea 
victimei.

În conformitate cu pct.3.5 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004, primirea victimei înseamnă preluarea 
acesteia de către un făptuitor de la alt făptuitor, care 
i-a transmis-o prin vânzare-cumpărare, schimb, dare în 
chirie, cesiune în contul unei datorii, prin donaţie sau alte 
asemenea tranzacţii, cu sau fără recompensă.

La modalitatea de primire a victimei se referă cazul 
următor din practica judiciară: M.E. a fost condamnată în 
baza lit.d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. Pentru a pronunţa 
sentinţa, instanţa a reţinut că la începutul lui aprilie 
2006, aflându-se în satul Coşniţa, raionul Dubăsari, 
sub pretextul angajării la muncă în calitate de dădacă, 
abuzând de poziţia de vulnerabilitate a lui M.L., M.E. a 
recrutat-o, organizând transportarea acesteia în Turcia. 
Ajunsă acolo, M.L. a fost întâlnită de L.M. şi o persoană 
de origine turcă cu numele I. Întru realizarea scopului de 
exploatare sexuală a lui M.L., sub pretextul recuperării 
banilor cheltuiţi pentru transportarea acesteia în Turcia, 
cazare şi alte servicii prestate, au exploatat-o sexual 
până la începutul lui mai 2006.50

Pentru a percepe mai bine esenţa juridică a noţiunii 
„primirea victimei”, vom vedea în continuare care sunt 
punctele de vedere ale doctrinarilor. Astfel, A.V. Barkov 
este de părere că primirea victimei constituie preluarea 
acesteia „în posesie”, sub un control permanent sau 
provizoriu.51 După S.V. Rastoropov, primirea victimei 
reprezintă acceptarea faptică a dreptului de proprietate 
sau de dispoziţie asupra victimei.52 O opinie similară 
este exprimată de L.I. Egorova.53 La rândul lor, A.Kibalnik 
şi I.Solomonenko consideră că primirea victimei constă 
în preluarea acesteia de către cumpărător sau reprezen-
tantul acestuia de la „partenerul” de tranzacţie ilegală.54 
V.Laevski opinează că primirea victimei se exprimă în 
ansamblul de activităţi condiţionate de transferul victimei, 
precum şi în activităţile intermediarului din tranzacţiile 
ilegale.55 În viziunea lui N.Ştefăroi, primirea victimei 
presupune preluarea victimei de către un traficant, de la un 
altul, ca urmare a unei tranzacţii intervenite între cei doi.56 
M.A. Hotca şi M.Dobrinoiu susţin că primirea victimei 
constă în activitatea prin care un traficant preia victima de 
la o altă persoană.57 Din punctul de vedere al lui S.Brînza, 
prin „primirea victimei” se înţelege luarea în „custodie” 
a victimei de către un traficant de la altul, ca urmare a 
vânzării-cumpărării sau a altor tranzacţii ilegale.58

Din analiza tuturor acestor opinii se desprinde ur-
mătoarea concluzie: ca modalitate a acţiunii principale 
din cadrul traficului de fiinţe umane, primirea victimei 
constituie activitatea corelativă transferului victimei; 
fiind o activitate bilaterală, presupunând întotdeauna o 
cooperare dintre cel puţin doi făptuitori, primirea victi-
mei se exprimă în preluarea acesteia „în custodie” de la 
cel care realizează transferul, în rezultatul unei tranzacţii 
ilegale (de exemplu, vânzare-cumpărare, schimb, dona-
ţie, cesiunea în contul unei datorii etc.).

Din motive lesne de înţeles, am preferat termenul 
„custodie”, în locul expresiilor care se referă la regimul 

juridic al bunurilor: „dreptul de proprietate”; „dreptul 
de dispoziţie”; „posesie” etc.

De asemenea, replicând lui S.V. Rastoropov, 
V.Laevski şi L.I. Egorova, precizăm că reprezentantul 
celui care realizează tranzacţia ilegală, nefiind o figură de 
sine stătătoare, lipsindu-i iniţiativa realizării tranzacţiei, 
nu poate îndeplini decât rolul de complice la infracţiunea 
prevăzută la art.165 C.pen. RM. Nu există nici un temei 
să-l asimilăm autorului sau coautorului infracţiunii.

Vizavi de opinia aceloraşi autori, nu doar vânzarea-
cumpărarea poate constitui premisa primirii victimei. 
Întrucât este corelativă transferului victimei, primirea 
victimei este antipodul oricărei forme de înstrăinare a 
acesteia. Iar vânzarea-cumpărarea este numai una din 
asemenea forme.

După examinarea modalităţilor acţiunii principale 
din cadrul traficului de fiinţe umane, atenţia va fi axată 
pe analiza modalităţilor acţiunii adiacente din cadrul 
aceleiaşi infracţiuni. A.M. Orlean încearcă să facă o 
clasificare a acestor modalităţi: 1) modalităţi care pre-
supun exprimarea de către victimă a consimţământului, 
atunci când se abuzează de poziţia de vulnerabilitate a 
acesteia, iar victima „nu are ce pierde”; 2) modalităţi care 
presupun alterarea voinţei victimei pe calea înşelăciunii; 
3) modalităţi care presupun ignorarea voinţei victimei, 
iar încheierea tranzacţiei ilegale între traficanţi asupra 
victimei nu implică în nici un fel consultarea părerii 
acesteia, deoarece este răpită sau se profită de impo-
sibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa;       
4) modalităţi care presupun exercitarea unei influenţări 
asupra voinţei victimei pe calea ameninţării, şantajului, 
profitării de dependenţa victimei faţă de făptuitor, care 
pot fi însoţite de aplicarea violenţei fizice.59

În principiu, poate fi acceptată o asemenea clasificare, 
având la bază gradul de impact asupra voinţei victimei. 
Pot fi efectuate clasificări şi în baza altor criterii: 1) lip-
sa sau prezenţa violenţei în cele săvârşite de făptuitor;           
2) impactul asupra agravării răspunderii penale etc.

De exemplu, clasificarea în acord cu primul criteriu 
enunţat mai sus are ca rezultat identificarea următoarelor 
trei clase de modalităţi ale acţiunii adiacente din cadrul 
traficului de fiinţe umane: 1) modalităţi violentale (de 
exemplu, ameninţarea cu aplicarea violenţei nepericu-
loase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, aplicarea vio-
lenţei nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, 
aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa şi sănătatea 
fizică sau psihică a persoanei, folosirea torturii ori a 
tratamentelor inumane sau degradante, folosirea armei); 
2) modalităţi non-violentale (de exemplu, confiscarea 
documentelor, servitutea, abuzul de poziţia de vulnera-
bilitate a victimei, abuzul de putere etc.); 3) modalităţi 
mixte (de exemplu, răpirea şi violul).

În acord cu cel de-al doilea criteriu enunţat mai 
sus, pot fi identificate următoarele două clase de 
modalităţi ale acţiunii adiacente din cadrul traficului 
de fiinţe umane: 1) modalităţi care nu îndeplinesc 
în subsidiar rolul de circumstanţe agravante (se au 
în vedere modalităţile specificate la lit.a)-c) alin.(1) 
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art.165 C.pen. RM); 2) modalităţi care îndeplinesc 
în subsidiar rolul de circumstanţe agravante (se au în 
vedere modalităţile consemnate la lit.f) şi g) alin.(2) 
art.165 C.pen. RM).

Desigur, pot fi stabilite şi alte criterii de clasificare 
a modalităţilor acţiunii adiacente din cadrul traficului 
de fiinţe umane. Însă, considerăm că cele care au fost 
reliefate mai sus sunt suficiente pentru necesităţile stu-
diului de faţă.

În continuare, vom trece la analiza propriu-zisă a 
modalităţilor acţiunii adiacente din cadrul traficului de 
fiinţe umane.

Astfel, la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM, lista aces-
tor modalităţi debutează cu ameninţarea cu aplicarea 
violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa 
şi sănătatea persoanei.

În practica judiciară, prezenţa modalităţii în cauză 
a fost consemnată în următorul caz: C.I. a fost pus 
sub învinuire în baza lit.a), b), c) alin.(1) art.165           
C.pen. RM. În fapt, în decembrie 2005, urmărind 
scopul exploatării sexuale a lui B.C., sub pretextul 
angajării acesteia la o muncă bine plătită în Rusia, 
a recrutat-o şi a ajutat-o la perfectarea paşaportului. 
În continuare, B.C. a părăsit satul natal şi a ascuns 
locul aflării sale, dându-şi seama despre intenţia reală 
a lui C.I., care, prin intermediul altor persoane, a 
ameninţat-o cu aplicarea violenţei  fizice.60

În pct.5.2 al Hotărârii Plenului nr.37/2004, la moda-
litatea, pe care o examinăm, se referă următoarea expli-
caţie: „Violenţa psihică constă într-o ameninţare asupra 
psihicului persoanei sub influenţa căreia victima nu-şi 
dirijează voinţa în mod liber şi săvârşeşte o activitate la 
dorinţa traficantului”.

Din perspectiva acestei explicaţii, se impune ca 
firească întrebarea: dacă violenţa psihică constă într-o 
ameninţare, ce înseamnă atunci, în contextul prevederii 
de la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM, ameninţarea cu 
aplicarea violenţei psihice nepericuloase pentru viaţa 
şi sănătatea persoanei? Răspuns la această întrebare nu 
poate exista, din moment ce reprezintă un nonsens, o 
inadvertenţă terminologică expresia „ameninţarea cu 
aplicarea ... violenţei ... psihice nepericuloase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei”, utilizată de legiuitor la 
lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM. Doar la lit.a) alin.(2) 
art.206 C.pen. RM legiuitorul mai admite o asemenea 
carenţă. În toate celelalte cazuri se menţionează despre 
ameninţarea cu violenţa, avându-se în vedere în mod 
evident ameninţarea cu violenţa fizică (de exemplu, 
la alin.(1) art.158, art.167, 168, alin.(2) art.179, lit.e)  
alin.(2) art.187, art.188, 189, lit.b) alin.(2) art.1921, 
art.193 etc. din Codul penal). 

Luând în consideraţie că ameninţarea cu violenţa 
este o formă a violenţei psihice, propunem modificarea 
prevederii de la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM: în 
locul expresiei „ameninţare cu aplicarea sau aplicarea 
violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa 
şi sănătatea victimei” să fie utilizată expresia „aplicare 
a violenţei nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea per-

soanei, ameninţare cu aplicarea violenţei”. De ce nu 
propunem graduarea ameninţării cu aplicarea violenţei, 
în funcţie de lipsa sau prezenţa pericolului pentru viaţa 
şi sănătatea victimei? În primul rând, reacţionăm la 
lacuna din textul art.165 C.pen. RM: ameninţarea cu 
aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănă-
tatea victimei nu este consemnată printre modalităţile 
acţiunii adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane. 
În al doilea rând, luând în consideraţie gradul de pericol 
social, considerăm că nu există un decalaj considerabil 
între aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa şi 
sănătatea persoanei şi ameninţarea cu aplicarea vio-
lenţei (chiar şi atunci când se ameninţă cu violenţa 
periculoasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei). În 
orice caz, decalajul nu este într-atât de considerabil 
încât să necesite statuarea, în alin.(2) sau (3) art.165 
C.pen. RM, a unei prevederi distincte cu referire la 
ameninţarea cu aplicarea violenţei periculoase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei.

În afară de aceasta, în eventualitatea modificării 
art.165 C.pen. RM după cum am recomandat mai sus, 
propunem ca la pct.5.2 al Hotărârii Plenului nr.37/2004 
actuala explicaţie să fie substituită prin alta: „Ameninţa-
rea cu aplicarea violenţei constituie o formă a violenţei 
psihice, care presupune efectuarea de către făptuitor a 
unui act de natură să inspire victimei temere, care o pune 
în situaţia de a nu mai avea resursele psihice necesare 
pentru a rezista constrângerii. Nu contează dacă vio-
lenţa, cu care se ameninţă, se preconizează a fi aplicată 
chiar de către cel care ameninţă sau de o altă persoană. 
Ameninţarea trebuie să aibă un caracter real şi imediat. 
Ea se poate realiza pe cale verbală, în scris, prin gesturi, 
prin atitudini, prin acţiuni concludente etc.”.

În alt context, cea de-a doua modalitate a acţiunii 
adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane constă 
în aplicarea violenţei fizice sau psihice nepericuloase 
pentru viaţa şi sănătatea persoanei. Din perspectiva 
implementării propunerii de modificare a prevederii de 
la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM, enunţate mai sus, ar 
fi vorba de modalitatea de aplicare a violenţei nepericu-
loase pentru viaţa şi sănătatea persoanei.

Iată ce aflăm despre conţinutul noţiunii „aplicarea vi-
olenţei nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea victimei” 
din pct.5.1 al Hotărârii Plenului nr.37/2004: „Violenţa 
fizică nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei 
constă în cauzarea intenţionată a leziunilor corporale, 
care nu au drept urmare dereglarea de scurtă durată a 
sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă a capaci-
tăţii de muncă, fie aplicarea intenţionată a loviturilor sau 
săvârşirea altor acte de violenţă care au cauzat o durere 
fizică, dacă acestea nu au creat un pericol pentru viaţa 
sau sănătatea victimei. Reglementările sunt prevăzute 
în Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii 
vătămării corporale”.

În primul rând, suscită nedumerire ultima propoziţie 
din explicaţia precitată. Or, nu este formulată nici o de-
finiţie a noţiunii „violenţa nepericuloasă pentru viaţa şi 
sănătatea persoanei” în Regulamentul Ministerului Să-
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nătăţii de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării 
corporale, nr.99 din 27.06.2003.61 Nici nu are cum să fie 
formulată, odată ce noţiunea respectivă are o relevanţă 
pur juridică. Nu şi medicală. Doar în pct.74 al Regu-
lamentului sus-menţionat se stabileşte că din leziunile 
corporale ce nu cauzează prejudiciu sănătăţii fac parte 
leziunile ce nu generează o dereglare a sănătăţii sau o 
incapacitate temporară de muncă. Prin aceasta, indirect 
se face referire la noţiunea „violenţa nepericuloasă pen-
tru viaţa şi sănătatea persoanei”.

În al doilea rând, considerăm necesară redefinirea, 
în pct.5.1 al Hotărârii Plenului nr.37/2004, a noţiunii 
„violenţa nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoa-
nei”. Această redefinire îşi propune ca scop optimizarea 
conţinutului respectivei definiţii prin dezaglomerarea 
ei de detalii lipsite de relevanţă. Definiţia pe care o 
recomandăm este: „Violenţa nepericuloasă pentru viaţa 
şi sănătatea persoanei se exprimă în cauzarea intenţio-
nată a leziunii corporale, care nu a avut drept urmare 
nici dereglarea sănătăţii, nici pierderea capacităţii de 
muncă, ori în aplicarea intenţionată a loviturilor sau în 
săvârşirea altor acţiuni violente, care au cauzat o durere 
fizică, dacă acestea nu au creat pericol pentru viaţa şi 
sănătatea victimei”.

În altă ordine de idei, nu putem fi de acord cu A.M. 
Sabîrbaev că vătămarea intenţionată uşoară a integrită-
ţii corporale sau a sănătăţii intră sub incidenţa noţiunii 
„violenţa nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea victi-
mei”.62 Am adus în atenţie acest aspect, deoarece o eroare 
similară este admisă în pct.5 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004.63 Se ignoră însăşi logica terminologiei 
utilizate de legiuitor: dacă acesta menţionează că violenţa 
este nepericuloasă atât pentru viaţa, cât şi pentru sănătatea 
persoanei, atunci cum este posibil să nu fie periculoasă 
pentru sănătatea persoanei vătămarea intenţionată uşoară 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei? 

În concluzie, pentru interpretarea noţiunii „violenţa 
nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei” nu 
este recomandabilă apelarea la explicaţia ce se conţine 
în pct.5 al Hotărârii Plenului nr.23/2004.

Într-un alt context, vom examina cea de-a treia mo-
dalitate a acţiunii adiacente din cadrul traficului de fiinţe 
umane. Avem în vedere răpirea victimei.

Cu privire la această modalitate, în pct.5 al Hotărârii 
Plenului nr.37/2004 se menţionează următoarele: „Ră-
pirea unei persoane presupune acţiuni contrare dorinţei 
sau voinţei victimei, însoţite de schimbarea locului de 
reşedinţă ori de aflare temporară în alt loc, cu privarea ei 
de libertate. Capturarea, schimbarea forţată a locului de 
reşedinţă, cu privarea de libertate a victimei, constituie 
elemente obligatorii ca mijloace de comitere a traficului 
de persoane prin răpire. Răpirea unei persoane presupune 
existenţa următoarelor trei etape succesive: a) capturarea 
victimei; b) luarea şi deplasarea ei de la locul acesteia 
permanent sau provizoriu (locul de trai, de muncă, de 
odihnă, de tratament etc.); c) reţinerea persoanei cu 

privarea de libertate împotriva voinţei sau cu neluarea 
în seamă a voinţei acesteia”.

Din analiza acestei explicaţii observăm fragmen-
tarismul ei şi lipsa unei coerenţe logice între cele trei 
propoziţii care o alcătuiesc. De asemenea, contradicţiile 
care o marchează reduc mult din calitatea interpretativă 
a explicaţiei în cauză.

Mai întâi, se menţionează că răpirea persoanei se 
realizează contrar dorinţei sau voinţei victimei. Însă, în 
final, se arată că este posibilă nu doar împotrivirea voinţei 
victimei, dar şi neluarea în seamă a acesteia. Ipoteza din 
urmă este mai exactă: în cazul răpirii victimei, influenţa-
rea asupra acesteia nu se reduce la constrângerea fizică 
sau psihică; răpirea victimei poate presupune şi: înşelă-
ciunea; abuzul de încredere; profitarea de imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. În 
asemenea cazuri, făptuitorul nu se împotriveşte voinţei 
victimei, nu are de ce s-o facă. De aceea, voinţa victimei 
este ignorată, nu este luată în seamă.

Ar fi incorect a se afirma că capturarea şi schimbarea 
forţată a locului de reşedinţă s-ar atesta obligatoriu în 
contextul răpirii victimei. Atunci când răpirea victimei 
se realizează pe calea înşelăciunii sau abuzului de în-
credere, făptuitorul nu are de ce să recurgă la capturare. 
Victima se deplasează ca şi cum benevol la locul reţinerii 
sale. La fel, în această situaţie, nu se poate vorbi despre 
schimbarea forţată a locului de aflare a victimei. Sunt 
pur şi simplu incompatibile forţarea, pe de o parte, şi 
înşelăciunea sau abuzul de încredere, pe de altă parte.

Pune în gardă şi utilizarea expresiei „schimbarea 
locului de reşedinţă”. Reiese că dacă victima este cap-
turată de pe stradă, dintr-un alt loc public sau dintr-un 
oricare alt loc în care victima nu-şi are reşedinţă, doar din 
această cauză nu vom fi în prezenţa răpirii? În realitate, 
victima este răpită nu de la locul ei de reşedinţă, dar din 
„habitatul ei permanent sau provizoriu (locul de trai, de 
muncă, de odihnă, de tratament etc.)”.64 

În altă ordine de idei, ne vom referi la defectele de 
ordin tehnico-legislativ care caracterizează prevederea 
de la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM: pentru că legiu-
itorul utilizează sintagma „inclusiv prin ...”, se creează 
impresia că, printre altele – prin răpire, prin confiscarea 
documentelor şi prin servitute – se realizează ameninţarea 
cu aplicarea sau aplicarea violenţei nepericuloase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei. Considerăm inadecvată o 
asemenea poziţie a legiuitorului. Răpirea victimei (ca 
şi confiscarea documentelor, precum şi deţinerea în ser-
vitute) trebuie privită ca modalitate de sine stătătoare a 
acţiunii adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane. 
Modelul cel mai potrivit în acest sens ni-l oferă definiţia 
din art.3 al Protocolului din 15.11.2000 privind preve-
nirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, 
în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 
ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate: 
„... expresia „trafic de persoane” indică recrutarea, trans-
portarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, 
prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere la forţă 
ori la alte forme de constrângere, prin răpire ...”.65
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În general, considerăm defectuoasă gruparea 
modalităţilor acţiunii adiacente la lit.a)-c) alin.(1) 
art.165 C.pen. RM. Gruparea lor este haotică şi nu 
are la bază nici o sistematizare. Pentru soluţionarea 
acestei probleme, considerăm a fi cea mai potrivită 
soluţia statuării la litere distincte ale alin.(1) art.165                                
C.pen. RM a fiecăreia din modalităţile respective: de 
la litera a) până la litera k) să fie prevăzută fiecare din 
cele zece modalităţi, care sunt specificate la moment 
la lit.a)-c) alin.(1) art.165 C.pen. RM.

În continuare, ne vom referi la confiscarea docu-
mentelor, cea de-a patra modalitate a acţiunii adiacente 
din cadrul traficului de fiinţe umane.

La această modalitate se referă următorul caz din 
practica judiciară: C.L. a fost condamnată în conformita-
te cu lit.a), b), d), g) alin.(2) art.165 C.pen. RM. Printre 
altele, în luna august 2003, aceasta, prin înţelegere 
prealabilă cu persoane de origine turcă cu numele M. 
şi S., a recrutat-o pe P.N., sub pretextul de a o angaja 
la un serviciu bine plătit în Turcia. Acolo, victima a fost 
întâlnită de către cele două persoane de origine turcă, 
care au deposedat-o de documente. După ce au cazat-o 
într-un apartament, au impus-o pe P.N. să se prostitueze 
timp de patru luni.66 

Din perspectiva acestui exemplu din practica ju-
diciară, menţionăm că la pct.5.5 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004 se arată: „Confiscarea documentelor consti-
tuie lipsirea sub orice formă a victimei de documente 
de identitate, de călătorie ş.a. (paşaport, buletin de 
identitate, permis de şedere, documente de călătorie 
etc.). De asemenea, sunt utile definiţiile unor noţiuni 
din art.2 al Legii nr.241/2005: document – paşaport 
sau buletin de identitate, orice fel de documente de 
călătorie ale persoanei supuse exploatării; confis-
care a documentelor – deposedare sub orice formă 
a persoanei supuse exploatării de documentele sus-
nominalizate. 

Accentuăm că noţiunea de document, utilizată în 
art.2 al Legii nr.241/2005, este de interpretare strictă. 
De aceea, permisul de şedere sau alte documente (cu 
excepţia paşaportului, buletinului de identitate sau a 
documentului de călătorie) nu pot constitui obiectul 
confiscării în sensul prevederii de la lit.a) alin.(1) 
art.165 C.pen. RM. Din aceste considerente, este prea 
largă interpretarea noţiunii de document din pct.5.5 al 
Hotărârii Plenului nr.37/2004. O hotărâre explicativă a 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu ar trebui să intre 
în contradicţie cu o lege adoptată de Parlament.

În alt context, suntem de părere că nu este potrivită 
utilizarea noţiunii „confiscarea documentelor” în vederea 
descrierii unei infracţiuni. Noţiunea dată are un conţi-
nut juridic şi nu trebuie folosită pentru descrierea unor 
manifestări de antijuridicitate. Ne-o demonstrează chiar 
interpretarea literară a noţiunii „confiscare” – acţiunea de 
a lua de la cineva un bun, fără despăgubire, pe temeiul 
unei hotărâri judecătoreşti sau în urma dispoziţiei unei 
autorităţi.67

Se pare că tocmai înţelegerea eronată a noţiunii „con-
fiscarea documentelor” este cauza calificării în exces 

din exemplul următor: P.A. a fost condamnată în baza 
lit.d) alin.(2) art.165 şi alin.(2) art.360 C.pen. RM. În 
perioada iunie-iulie 2006, acţionând de comun acord 
cu B.A., a recrutat-o pe B.L., comunicându-i informaţii 
false referitoare la munca pe care urma să o presteze 
în Turcia. În scopul de a-i limita victimei libertatea şi 
în contul asigurării restituirii unei pretinse datorii, P.A. 
a intrat în posesia ilegală a buletinului de identitate 
aparţinând lui B.L.68

Probabil, în acest caz s-a considerat că deposedarea 
de documente nu este aceeaşi cu confiscarea documen-
telor. Drept rezultat, la calificare s-a neglijat prezenţa 
noţiunii „confiscarea documentelor” la lit.a) alin.(2) 
art.165 C.pen. RM. Astfel, s-a aplicat nejustificat răs-
punderea penală pentru sustragerea documentelor, în 
baza alin.(2) art.360 C.pen. RM.

În scopul neadmiterii pe viitor a unor asemenea in-
terpretări eronate, propunem că, în art.165 C.pen. RM, 
excluderea cuvintelor „prin confiscare a documentelor” 
să fie compensată prin stabilirea în alineatul (2), în cali-
tate de circumstanţă agravantă, „săvârşirea infracţiunii 
cu folosirea unor documente false ori cu sustragerea, 
tăinuirea sau distrugerea documentelor”. Această pre-
vedere proiectată, care are ca model dispoziţia de la 
lit.g) alin.2 art.1271 din Codul penal al Federaţiei Ruse 
din 24.05.1996, ar putea asigura o reacţie mai eficientă 
împotriva manifestărilor de trafic de fiinţe umane, im-
plicând manipularea ilegală a unor documente.

În alt context, vom investiga cea de-a cincea moda-
litate a acţiunii adiacente din cadrul traficului de fiinţe 
umane, şi anume – servitutea.

Noţiunea de servitute este definită în pct.5.6 al Ho-
tărârii Plenului nr.37/2004: „Situaţia când victima este 
privată de libertate, inclusiv de libertatea de mişcare, 
ţinută ca ostatic până când ea sau o terţă persoană va 
achita o datorie stabilită legal sau ilegal”. Această de-
finiţie reproduce, de fapt, definiţia noţiunii „ţinerea în 
servitute pentru achitarea datoriei” de la pct.7) art.2 al 
Legii nr.241/2005.

Avem reticenţe faţă de conţinutul acestor definiţii. Or, 
luarea de ostatici este o infracţiune distinctă, prevăzută 
la art.280 C.pen. RM. Este inadmisibil a utiliza noţiunea 
„luarea de ostatici”, care are un conţinut juridic precis, 
pentru caracterizarea unei modalităţi din cadrul infrac-
ţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM.

Considerăm că, în locul improvizării din pct.5.6 
al Hotărârii Plenului nr.37/2004 şi din pct.7) art.2 al 
Legii nr.241/2005, se putea apela la definiţia noţiunii 
„servitutea pentru datorii” de la lit.a) art.1 al Convenţiei 
suplimentare a ONU cu privire la abolirea sclaviei, a 
traficului cu sclavi şi a instituţiilor şi practicilor analoage 
sclaviei: „Starea sau condiţia rezultând din faptul că un 
debitor s-a angajat să furnizeze în garanţia unei datorii 
serviciile sale personale sau cele ale unei alte persoane 
asupra căreia are autoritate, dacă valoarea echitabilă a 
acestor servicii nu afectează lichidarea datoriei sau dacă 
durata acestor servicii nu este definită şi nici caracterul 
lor definit”.69
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Chiar dacă Republica Moldova nu a aderat la Con-
venţia sus-numită, aceasta nu-şi pierde autoritatea de 
instrument cu vocaţie internaţională adoptat de orga-
nizaţia interstatală cea mai reprezentativă. Iată de ce, 
recomandăm recepţionarea modelului de definiţie din 
numita Convenţie atât în pct.5.6 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004, cât şi în pct.7) art.2 al Legii nr.241/2005.

Or, că nu în luarea de ostatici se exprimă servitutea 
în contextul traficului de fiinţe umane ne-o demon-
strează exemplul următor: A.S. a fost învinuită în să-
vârşirea infracţiunii prevăzute la lit.d) alin.(2) art.165                  
C.pen. RM. În luna iulie 2003, împreună cu o altă per-
soană, sub pretextul angajării la muncă în calitate de 
vânzătoare, A.S. a recrutat-o pe G.E. şi a transportat-o 
în Turcia. După confiscarea documentelor, victima a fost 
transmisă în servitute unei persoane cu numele G., care 
a adăpostit-o într-un apartament în care a fost impusă 
să întreţină relaţii sexuale cu mai mulţi bărbaţi.70

În altă ordine de idei, vom examina cea de-a şasea 
modalitate a acţiunii adiacente din cadrul traficului de 
fiinţe umane. Avem în vedere ameninţarea cu divulga-
rea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau 
altor persoane atât fizice, cât şi juridice.

Trebuie de menţionat că, iniţial, modalitatea în cauză 
avea şi rolul de circumstanţă agravantă, prevăzută la lit.g) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM. Aceasta până la intrarea în 
vigoare a Legii Republicii Moldova pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative, adoptate de Parla-
mentul Republicii Moldova la 26.09.2008.71

La pct.6.4 al Hotărârii Plenului nr.37/2004 este 
dată interpretarea judiciară a noţiunii „ameninţarea cu 
divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei 
sau altor persoane atât fizice, cât şi juridice”: „Amenin-
ţarea cu divulgarea informaţiei confidenţiale constă în 
folosirea unor date confidenţiale pentru intimidarea vic-
timei ca un mecanism de control asupra ei (ameninţarea 
persoanei cu dezvăluirea informaţiei cu caracter intim 
familiei acesteia etc.)”.

Considerăm inexactă această definiţie: poate fi o 
lungă distanţă în timp de la ameninţarea cu divulgarea 
informaţiei până la divulgarea ei sau folosirea ei în alt 
mod. La fel de posibil este să nu fie divulgată sau altfel 
folosită informaţia respectivă. Nici nu este necesar. Este 
suficientă ameninţarea cu divulgarea informaţiei. Ceea 
ce se săvârşeşte după nu poate avea nici o influenţă 
asupra calificării faptei.

Sub acest aspect, ne raliem poziţiei lui S.Brînza, care 
consideră că prin „ameninţarea cu divulgarea informa-
ţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane 
atât fizice, cât şi juridice” trebuie de înţeles efectuarea 
de către făptuitor a unui act de natură să insufle victi-
mei temerea că anumite informaţii, constituind secretul 
personal al victimei, ar putea fi destăinuite familiei sale 
ori altor persoane, ceea ce ar pune-o într-o lumină nefa-
vorabilă în raport cu aceste persoane, astfel reducându-i 
la minimum resursele psihice necesare pentru a rezista 
constrângerii.72

Din această definiţie rezultă următoarele aspecte 
constituente:

1) făptuitorul insuflă victimei temerea că anumite 
informaţii ar putea fi destăinuite;

2) aceste informaţii constituie secretul personal al 
victimei (de exemplu, secretul adopţiei, secretul medi-
cal, secretul confesiunii sau alte asemenea secrete care 
privesc persoana victimei);

3) aceste informaţii ar putea fi destăinuite familiei 
victimei (ascendenţilor sau descendenţilor, fraţilor sau 
surorilor, copiilor acestora, persoanelor devenite rude 
prin adopţie, soţului (soţiei)) ori altor persoane fizice 
sau juridice (inclusiv organelor mass-media);

4) eventuala destăinuire a informaţiilor în cauză ar 
pune victima într-o lumină nefavorabilă în raport cu 
familia ei sau cu alte persoane fizice ori juridice;

5) faptul că victimei i se insuflă temerea că respecti-
vele informaţii vor fi destăinuite îi reduce la minimum 
resursele psihice necesare pentru a rezista constrângerii. 
Aceasta nu înseamnă însă că este obligatoriu ca victima 
să se conformeze voinţei făptuitorului.

În continuare va fi analizată cea de-a şaptea moda-
litate a acţiunii adiacente din cadrul traficului de fiinţe 
umane, şi anume – înşelăciunea (modalitate specificată 
la lit.b) alin.(1) art.165 C.pen. RM).

La această modalitate se referă următoarele cazuri 
din practica judiciară: J.A. a fost învinuită în săvârşirea 
infracţiunii prevăzute la lit.d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
În luna iunie 2002, împreună cu un cetăţean al Albaniei, 
sub pretextul angajării lui P.A. la o fabrică de încălţă-
minte din or. Bologna (Italia), a recrutat-o pe aceasta în 
scop de exploatare sexuală comercială. Ajunsă în Italia, 
P.A. a fost deposedată de documente şi impusă să presteze 
servicii sexuale în vederea întoarcerii unei datorii inexis-
tente;73 • M.A. a fost condamnată în baza lit.d) alin.(2) 
art.165 C.pen. RM. Potrivit sentinţei, în luna iulie 2005, 
prin înţelegere prealabilă cu alte persoane, sub pretex-
tul angajării lui L.O. în calitate de dădacă în Turcia, a 
recrutat-o şi a transportat-o pe aceasta la destinaţie. În 
Turcia, L.O. a fost întâmpinată de o persoană de origine 
turcă, care i-a confiscat documentele şi a impus-o să se 
prostitueze pe parcursul unei luni.74 

De regulă, în ipoteza traficului de fiinţe umane, înşe-
lăciunea se referă la promisiuni. În acest sens, victima 
este indusă în eroare sau îi este menţinută eroarea că 
va presta o muncă decentă, bine plătită, în condiţii de 
legalitate. Însă, în realitate, făptuitorul nu are o asemenea 
intenţie. În alte cazuri, făptuitorul informează victima că 
aceasta va practica prostituţia, că va fi atrasă în activităţi 
criminale, că va practica cerşetoria etc. Însă, nu o infor-
mează corect cu privire la condiţiile în care vor fi rea-
lizate aceste activităţi (remunerarea, durata de prestare, 
asigurarea socială etc.), ori cu privire la alte aspecte nu 
mai puţin importante (de exemplu, că victima va trebui 
să recupereze datoriile fictive legate de ajutorul acordat 
la perfectarea documentelor, de cheltuielile de călătorie, 
de cazare şi alimentare etc.).

În context, în pct.5.7 al Hotărârii Plenului nr.37/2004 
se explică: „Înşelăciunea constă în inducerea în eroare şi 
păgubirea unei persoane prin prezentarea drept adevărate 
a unor fapte mincinoase sau inversate în scopul de a 
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obţine pentru sine sau pentru altcineva realizarea trafi-
cului de persoane. Înşelăciunea, ca metodă de săvârşire 
a infracţiunii, se poate manifesta atât prin acţiuni active, 
care constau în comunicarea informaţiilor false despre 
anumite circumstanţe sau fapte, cât şi prin inacţiuni 
care rezidă în ascunderea, tăinuirea circumstanţelor sau 
faptelor reale (de exemplu, promite un loc de muncă 
legal, tăinuie condiţiile adevărate în care victima va fi 
forţată să muncească)”. 

În primul rând, înşelăciunea poate presupune nu doar 
inducerea în eroare a victimei, dar şi menţinerea erorii 
victimei. Spre deosebire de primul caz, în cel de-al doilea 
făptuitorul exploatează conştient eroarea victimei în care 
aceasta este indusă de către o terţă persoană.

În al doilea rând, nu este obligatoriu să fie păgubită 
victima înşelată a traficului de fiinţe umane. Din art.190 
şi 196 C.pen. RM rezultă că înşelăciunea este nu altce-
va decât o componentă a acestor infracţiuni. Ea nu se 
identifică nici cu escrocheria, nici cu cauzarea de daune 
materiale prin înşelăciune. În concluzie, nu are nici o 
importanţă dacă suferă sau nu daune materiale victima 
înşelată a traficului de fiinţe umane.

Cât priveşte modul de comportare – pozitivă sau 
negativă – a făptuitorului, este adevărat că înşelăciunea 
poate fi activă sau pasivă. Astfel, înşelăciunea presupune 
fie prezentarea vădit falsă a realităţii, fie trecerea sub 
tăcere a realităţii, care constă în ascunderea de victimă 
a faptelor şi circumstanţelor care comportă semnificaţie 
în împrejurările concrete respective.

Într-un alt context, este cazul să analizăm cea de-a 
opta modalitate a acţiunii adiacente din cadrul traficu-
lui de fiinţe umane. Ne referim la abuzul de poziţia de 
vulnerabilitate a victimei.

Vulnerabilitatea victimei poate cunoaşte cele mai 
variate forme: vulnerabilitatea socială şi materială;75 
vulnerabilitatea exprimată în starea financiară grea a vic-
timei şi dorinţa acesteia de a-şi redresa situaţia materială 
prin practicarea prostituţiei;76 vulnerabilitatea exprimată 
în neangajarea victimei în câmpul muncii şi întreţinerea 
de către ea a unui copil minor;77 vulnerabilitatea unei 
femei gravide;78 vulnerabilitatea unei femei gravide, care 
este ameninţată că va fi lipsită de copil după naşterea 
acestuia79 etc.

Există atât o interpretare legală, cât şi o interpretare 
judiciară a noţiunii „abuzul de poziţia de vulnerabili-
tate a victimei”. Astfel, potrivit pct.10) art.2 al Legii 
nr.241/2005, prin „stare (a se citi – poziţie – n.a.) de 
vulnerabilitate” se înţelege starea specială în care se 
află persoana, astfel încât este dispusă să se supună 
abuzului sau exploatării, în special din cauza: a) situaţiei 
precare din punctul de vedere al supravieţuirii sociale; 
b) situaţiei condiţionate de vârstă, sarcină, boală, infir-
mitate, deficienţă fizică sau mintală; c) situaţiei precare 
şi ilegale de intrare sau de şedere în ţara de tranzit sau 
de destinaţie.

Doar aceste trei tipuri de vulnerabilitate (şi nu „orice 
tip de vulnerabilitate”, aşa cum se susţine în pct.5.8 al 
Hotărârii Plenului nr.37/2004) poate constitui obiectul 
abuzului în sensul prevederii de la lit.c) alin.(1) art.165 

C.pen. RM. Accentuăm aceasta, pentru a nu se admite in-
terpretarea extensivă defavorabilă a prevederilor art.165 
C.pen. RM. În caz contrar, orice situaţie de precaritate 
a victimei s-ar înscrie în noţiunea de vulnerabilitate 
a victimei în sensul lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM. 
Trebuie să se înţeleagă că această noţiune nu se referă la 
precaritatea victimei în general, nici la starea de depen-
denţă a victimei faţă de făptuitor, nici la imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, nici la 
un concurs de împrejurări grele de ordin personal, fami-
lial sau de alt gen. Noţiunea „vulnerabilitatea victimei” 
poate avea numai înţelesul specificat la pct.10) art.2 al 
Legii nr.241/2005.

Tocmai de aceea, este dificil a înţelege următoa-
rea motivare din practica judiciară: „Colegiul penal 
al Curţii de Apel Chişinău a exclus din învinuirea 
înaintată lui D.I. semnul calificativ „săvârşirea prin 
folosirea situaţiei de influenţă asupra persoanei”, 
inclus prin ordonanţa procurorului din 27.03.2008, 
deoarece partea vătămată nu se afla în subordonarea 
sau la îngrijirea inculpatei D.I.”.80

Un astfel de „semn calificativ” nu există nici în 
art.165 C.pen. RM, nici în art.77 C.pen. RM. Dacă însă 
s-a avut în vedere vulnerabilitatea victimei, nu este clar 
de ce se invocă lipsa subordonării făptuitorului sau în-
grijirii victimei de către acesta.

Sub un alt aspect, dar în contextul examinării 
aceleiaşi modalităţi a acţiunii adiacente din cadrul 
traficului de fiinţe umane, menţionăm că nu este sufi-
cientă atestarea poziţiei de vulnerabilitate a victimei. 
O condiţie la fel de importantă este ca făptuitorul să 
abuzeze de această poziţie.

Aceasta înseamnă că făptuitorul trebuie să cunoască, 
la momentul săvârşirii faptei, despre vulnerabilitatea 
victimei. În plus, este necesar ca făptuitorul să folosească 
vulnerabilitatea victimei pentru a-şi uşura săvârşirea 
infracţiunii. În alţi termeni, făptuitorul trebuie să pro-
fite de vulnerabilitatea victimei. Ceea ce înseamnă că 
nu poate fi aplicat art.165 C.pen. RM – dacă în lipsa 
oricărei modalităţi a acţiunii adiacente din cadrul tra-
ficului de fiinţe umane, când se realizează recrutarea, 
transportarea, transferul victimei etc. – se atestă vulnera-
bilitatea victimei, însă făptuitorul nu abuzează de această 
vulnerabilitate. Aceasta este posibil fie în cazul în care 
făptuitorul nu a fost conştient de faptul că victima este 
vulnerabilă (de exemplu, că victima este gravidă), fie a 
cunoscut această împrejurare, însă nu a profitat în nici un 
fel de ea (de exemplu, când nu există şi nu poate exista 
o legătură cauzală dintre deficienţa fizică a victimei şi 
acceptarea de către aceasta să fie recrutată, transportată, 
transferată etc.).

În altă ordine de idei, abuzul de putere este cea de-a 
noua modalitate a acţiunii adiacente din cadrul traficului 
de fiinţe umane.

Iată ce se consemnează vizavi de această modalitate 
la pct.5.9 al Hotărârii Plenului nr.37/2004: „Abuzul de 
putere reprezintă utilizarea în mod exagerat de către 
un subiect special – persoana cu funcţie de răspundere 
reprezentând autoritatea publică – a atribuţiilor ce i-au 
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fost conferite prin lege. În acest caz, nu este necesară 
calificarea suplimentară conform art.327 C.pen. RM”.

Este greu să fim de acord cu o asemenea explica-
ţie. În ea este ignorat faptul că prin Legea Republicii 
Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative, adoptată de Parlamentul Republicii Moldo-
va la 29.12.200581, alin.(2) art.165 C.pen. RM a fost 
completat cu litera e) având următorul conţinut: „de o 
persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană 
cu înaltă funcţie de răspundere”.

După intrarea în vigoare a acestei completări, nu mai 
este cu putinţă ca abuzul de putere, în sensul prevederii 
de la lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM, să fie săvârşit de 
o persoană cu funcţie de răspundere, indiferent dacă re-
prezintă sau nu o autoritate publică. Conform legii penale 
în vigoare, doar un funcţionar public dintr-o autoritate 
publică, care nu este persoană cu funcţie de răspundere, 
poate realiza abuzul de putere în sensul prevederii de la 
lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM.

În ce ne priveşte, considerăm oportună excluderea 
sintagmei „sau abuz de putere” din dispoziţia de la 
lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM. Considerăm că această 
sintagmă şi-a pierdut semnificaţia pe care o avea înainte 
de completarea alin.(2) art.165 C.pen. RM cu litera e). 
Nu mai are sens de a se pune accentul pe reprezentarea 
de către subiect a autorităţii publice, odată ce, conform 
lit.e) alin.(2) art.165 C.pen. RM, se stabileşte răspunde-
rea agravată indiferent de acest aspect. Un alt motiv este 
că nu putem face abstracţie de faptul că, la moment, nu 
există criterii precise de a stabili care este diferenţa din-
tre o persoană cu funcţie de răspundere şi un funcţionar 
public care nu este persoană cu funcţie de răspundere.

Până la o eventuală implementare a acestei recoman-
dări de lege ferenda, prin „abuz de putere”, în sensul pre-
vederii de la lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM, vom înţe-
lege folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu de către 
funcţionarul public care reprezintă o autoritate publică şi 
care nu este persoană cu funcţie de răspundere, într-un 
mod care contravine intereselor publice sau drepturilor 
şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau 
juridice. Aplicarea răspunderii pentru traficul de fiinţe 
umane, care presupune abuzul de putere, exclude 
calificarea suplimentară conform art.327 C.pen. RM 
sau art.312 din Codul contravenţional.

În cele ce urmează vom analiza cea de-a zecea 
modalitate a acţiunii adiacente din cadrul traficului de 
fiinţe umane, care se exprimă în darea sau primirea 
unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţă-
mântul unei persoane care deţine controlul asupra 
unei alte persoane.

În pct.5.10 al Hotărârii Plenului nr.37/2004 se 
menţionează: „Darea sau primirea de plăţi sau bene-
ficii pentru a obţine consimţământul unei persoane, 
care deţine controlul asupra unei alte persoane, este 
o înţelegere între persoanele menţionate interesate în 
obţinerea acordului referitor la transmiterea victimei 
şi la folosirea ei în scopurile menţionate în art.165 
C.pen. RM... Persoana, care deţine controlul asupra 
altei persoane, este persoana care în mod legal sau ilegal 

controlează activitatea victimei şi utilizează această 
activitate în procesul traficului”.

Considerăm că, în realitate, modalitatea examinată 
presupune nu o înţelegere, dar realizarea unei înţelegeri. 
Această realizare se concretizează în două activităţi 
corelative ale celor două părţi la respectiva înţelegere: 
1) darea de plăţi sau beneficii, adică remiterea de plăţi 
sau beneficii; 2) primirea de plăţi sau beneficii, adică 
intrarea în posesia plăţilor sau beneficiilor.

Pentru calificare, nu contează la a cui iniţiativă este 
săvârşită infracţiunea: la iniţiativa celui care dă plăţile 
sau beneficiile sau la iniţiativa celui care le primeşte.

Atunci când ne referim la situaţia primirii de către 
autorul traficului de fiinţe umane a unor plăţi sau bene-
ficii, avem în vedere că acesta primeşte o remuneraţie 
materială de la organizatorul sau instigatorul infracţi-
unii prevăzute la art.165 C.pen. RM. Remuneraţia este 
oferită pentru a-l determina pe autor să cumpere con-
simţământul unei persoane care deţine controlul asupra 
victimei. Adică, după primirea plăţilor sau beneficiilor 
de către autorul infracţiunii urmează darea acestora – 
cel mai probabil, în parte – către cel care deţine con-
trolul asupra victimei. Aşadar, în situaţia primirii de 
plăţi sau beneficii, în mod obligatoriu, ca participanţi 
la infracţiune figurează: 1) autorul infracţiunii, care 
primeşte plăţile sau beneficiile de la organizatorul sau 
instigatorul infracţiunii şi care, ulterior, dă o parte din 
acestea complicelui la infracţiune, şi anume: persoanei 
care deţine controlul asupra victimei; 2) organizatorul 
sau instigatorul infracţiunii care dă autorului plăţi sau 
beneficii; 3) complicele la infracţiune, care primeşte 
plăţi sau beneficii de la autorul infracţiunii (pentru a-şi 
da acordul, de exemplu, la recrutarea victimei).

Pe de altă parte, în situaţia în care autorul infracţiunii 
dă plăţi sau beneficii, figurează numai doi participanţi:     
1) autorul infracţiunii, care dă complicelui plăţi sau bene-
ficii; 2) complicele la infracţiune, care primeşte plăţi sau 
beneficii de la autorul infracţiunii (pentru a-şi da acordul, 
de exemplu, la recrutarea victimei). Desigur, şi în această 
situaţie poate exista un organizator sau instigator. Însă, 
activitatea acestuia nu poate consta în darea de plăţi sau 
beneficii către autorul infracţiunii.

Cine este complicele la infracţiune, adică persoana 
care deţine controlul asupra victimei? Considerăm că 
poate fi oricare persoană sub a cărei grijă, ocrotire sau 
protecţie – faptică sau juridică – se află victima. Ne 
referim la tutore, curator sau oricare altă persoană care 
– legal sau ilegal – deţine controlul asupra unei victime 
adulte.

Încheind analiza asupra modalităţii în cauză a acţiunii 
adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane, venim cu 
recomandarea de substituire, în prevederea de la lit.c) 
alin.(1) art.165 C.pen. RM, a cuvintelor „a unor plăţi 
sau beneficii” prin expresia „a unei remuneraţii ilicite”. 
Or, nu este clară diferenţa dintre plăţi şi beneficii în 
contextul prevederii respective. În afară de aceasta, chiar 
dacă există o diferenţă dintre plăţi şi beneficii, este puţin 
probabil ca aceasta să fie relevantă în planul calificării 
faptei în baza lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM.
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În altă ordine de idei, pentru că celelalte cinci 
modalităţi ale acţiunii adiacente din cadrul traficului 
de fiinţe umane îndeplinesc concomitent rolul de 
circumstanţe agravante ale infracţiunii prevăzute la 
art.165 C.pen. RM, considerăm rezonabilă investiga-
rea aparte a acestora, într-un viitor studiu, consacrat 
acestor circumstanţe agravante.

La moment doar vom remarca un neajuns legat de ca-
litatea conexiunii dintre aceste cinci modalităţi ale acţiunii 
adiacente cu cele cinci modalităţi ale acţiunii principale. 
Or, alin.(2) art.165 C.pen. RM începe cu cuvintele „Ace-
leaşi acţiuni săvârşite...”. Înseamnă oare aceasta că, după 
săvârşirea traficului de fiinţe umane presupunând oricare 
din cele zece modalităţi ale acţiunii adiacente specificate 
la lit.a)-c) alin.(1) art.165  C.pen. RM, la o următoare eta-
pă trebuie să urmeze circumstanţele agravante prevăzute 
la lit.f) sau g) alin.(2) art.165 C.pen. RM? Pentru că, dacă 
interpretăm lucrurile într-o asemenea manieră, rezultă 
că, de exemplu, la lit.f) alin.(2) art.165 C.pen. RM nu se 
are în vedere, de pildă, recrutarea victimei săvârşită cu 
aplicarea violenţei periculoase pentru sănătatea fizică sau 
psihică a persoanei. Se poate crea impresia că se are în 
vedere recrutarea victimei săvârşită cu aplicarea violenţei 
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, după 
care trebuie să urmeze aplicarea violenţei periculoase 
pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei. 
Ceea ce ar fi o absurditate.

Ca şi modalităţile acţiunii adiacente prevăzute la 
alin.(1) art.165 C.pen. RM, modalităţile acţiunii adia-
cente prevăzute la lit.f) şi g) alin.(2) pot forma o legătură 
de sine stătătoare şi directă cu oricare din modalităţile 
acţiunii principale ale traficului de fiinţe umane. Nu este 
deloc necesar ca în cele săvârşite să fie prezentă una 
din modalităţile acţiunii adiacente prevăzute la lit.a)-c)    
alin.(1) art.165 C.pen. RM, pentru a fi aplicabile preve-
derile de la lit.f) sau g) alin.(2) art.165 C.pen. RM.

Care este soluţia pentru această problemă de ordin 
tehnico-juridic? Considerăm că soluţia dată presupune 
următoarele acţiuni de perfecţionare a calităţii art.165 
C.pen. RM:

1) suplimentarea art.165 C.pen. RM cu un nou aline-
at. Drept urmare, actualul alineat (2) ar deveni alineatul 
(3), actualul alineat (3) ar deveni alineatul (4), actualul 
alineat (4) ar deveni alineatul (5);

2) în noul alineat, care va fi alineatul (2), ar fi 
înglobate prevederile de la lit.f) şi g) alin.(2) art.165                                
C.pen. RM, care ar deveni, respectiv, lit.a) şi b) alin.(2) 
art.165 C.pen. RM;

3) noul alineat (2) ar trebui să înceapă cu aceleaşi 
cuvinte cu care începe actualmente alin.(1) art.165 
C.pen. RM: de la „Recrutarea, transportarea, transferul 
...” până la „... săvârşirea prin:”;

4) noul alineat (3) ar trebui să înceapă cu cuvintele: 
„Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) săvârşite ...”.

Suntem de părere că implementarea acestor propuneri 
ar spori calitatea de ansamblu a art.165 C.pen. RM, sub 
aspectul preciziei, clarităţii şi accesibilităţii prevederilor 
acestuia.

Finalizând examinarea laturii obiective a infracţiunii 
de trafic de fiinţe umane, ne vom referi la momentul de 
consumare a infracţiunii în cauză.

În conformitate cu pct.10 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004, infracţiunea de trafic de fiinţe umane se 
consideră consumată din momentul săvârşirii cel puţin a 
unei acţiuni specificate la art.165 C.pen. RM, indiferent 
de survenirea urmărilor prejudiciabile.

După A.Borodac, infracţiunea de trafic de fiinţe 
umane se consideră consumată din momentul săvârşirii 
celor două acţiuni obligatorii descrise în norma penală, 
indiferent de survenirea urmărilor prejudiciabile.82 Un 
punct de vedere similar îl exprimă V. Holban.83

În opinia lui Gh.Botnaru, infracţiunea de trafic de 
fiinţe umane se considera consumată, după caz, din 
momentul obţinerii consimţământului victimei, al înce-
perii mişcării de-facto a victimei, al săvârşirii de-facto a 
transferului sau primirii victimei.84

În viziunea lui S.Brînza, infracţiunea de trafic de 
fiinţe umane se consideră consumată din momentul 
obţinerii controlului asupra facultăţii victimei de a se 
deplasa nestingherit în spaţiu.85

Analizând toate aceste puncte de vedere, conside-
răm că au dreptate atât S.Brînza, cât şi A.Borodac şi 
V.Holban. S.Brînza are dreptate pentru că atingerea adu-
să obiectului juridic principal al infracţiunii – relaţiilor 
sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei – este 
esenţială pentru consumarea infracţiunii prevăzute la 
art.165 C.pen. RM. A.Borodac şi V.Holban nu fac decât 
să concretizeze punctul de vedere al lui S.Brînza: atinge-
rea adusă obiectului juridic principal al traficului de fiinţe 
umane trebuie să fie însoţită de atingerea adusă obiec-
tului juridic secundar al acestei infracţiuni. Or, traficul 
de fiinţe umane este o infracţiune complexă. De aceea, 
dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, 
se realizează numai acţiunea adiacentă (de exemplu, 
ameninţarea cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei), dar nu se reuşeşte realizarea 
acţiunii principale (de exemplu, a recrutării victimei), ne 
vom afla în prezenţa tentativei la infracţiunea de trafic 
de fiinţe umane. În cazul dat, consumarea infracţiunii nu 
se atestă tocmai din cauza că făptuitorului nu i-a reuşit 
să obţină controlul asupra facultăţii victimei de a se 
deplasa nestingherit în spaţiu. Cu alte cuvinte, se aduce 
atingere numai obiectului juridic secundar al traficului 
de fiinţe umane, nu şi obiectului juridic principal al 
acestei infracţiuni.

În acelaşi timp, nu trebuie să uităm că modalităţile 
acţiunii principale din cadrul traficului de fiinţe umane 
sunt, în acelaşi timp, etape sui generis ale activităţii 
infracţionale, având o desfăşurare cronologică. Oricare 
infracţiune de trafic de fiinţe umane începe de la etapa 
recrutării victimei şi continuă până la etapa adăpostirii 
victimei. Totodată, să ne aducem aminte că, pentru exis-
tenţa infracţiunii de trafic de fiinţe umane, este suficient 
ca oricare din modalităţile acţiunii principale să fie înso-
ţită de una din modalităţile acţiunii adiacente.

Astfel, dacă acelaşi făptuitor, de exemplu, recrutează, 
transportă şi adăposteşte victima, iar aceste activităţi 
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sunt însoţite de una din modalităţile acţiunii adiacente, 
deja în momentul recrutării victimei infracţiunea trebuie 
considerată consumată. Transportarea şi adăpostirea vic-
timei se vor referi la momentul de epuizare a traficului 
de fiinţe umane.

Dar, este posibil ca la fiecare etapă a traficului de fiin-
ţe umane să intervină un alt făptuitor. Atunci, momentul 
de consumare a infracţiunii trebuie stabilit pentru fiecare 
din aceşti făptuitori:

1) pentru recrutor: din momentul recrutării victi-
mei, dacă este prezentă una din modalităţile acţiunii 
adiacente;

2) pentru transportator: din momentul transportării 
victimei, dacă este prezentă una din modalităţile acţiunii 
adiacente;

3) pentru cel care realizează transferul: din momentul 
transferării victimei, dacă este prezentă una din modali-
tăţile acţiunii adiacente;

4) pentru cel care realizează adăpostirea: din mo-
mentul adăpostirii victimei, dacă este prezentă una din 
modalităţile acţiunii adiacente;

5) pentru cel care realizează primirea: din momentul 
primirii victimei, dacă este prezentă una din modalităţile 
acţiunii adiacente.

În toate aceste cazuri, victima este privată de liber-
tatea fizică încă din momentul recrutării. Însă, pentru 
fiecare din făptuitorii care intervin la anumite etape 
ale traficului de fiinţe umane infracţiunea se conside-
ră consumată numai din momentul când făptuitorul                
respectiv obţine controlul asupra facultăţii victimei de 
a se deplasa nestingherit în spaţiu. Numai astfel se poate 
stabili momentul de consumare a infracţiunii de trafic 
de fiinţe umane. Or, sunt coautori la aceeaşi infracţiune 
recrutorul, transportatorul, cel care realizează transferul, 
cel care realizează adăpostirea şi cel care realizează 
primirea. Nu putem afirma că toţi ceilalţi sunt complici 
ai recrutorului. Tocmai de aceea nu putem susţine că, în 
toate cazurile de trafic de fiinţe umane, infracţiunea ar 
trebui considerată consumată din momentul recrutării 
victimei, dacă este prezentă una din modalităţile acţiunii 
adiacente. În cazul în care realizarea fiecărei modalităţi a 
acţiunii principale este marcată de intervenţia unui nou 
făptuitor, momentul de consumare a infracţiunii trebuie 
stabilit individualizat pentru cele săvârşite de fiecare din 
aceşti făptuitori, aşa cum am punctat mai sus.

Cât priveşte dilema dacă traficul de fiinţe umane este 
o infracţiune formală sau una materială, considerăm 
că, de regulă, traficul de fiinţe umane este o infracţiune 
formală. Excepţia de la această regulă o găsim la lit.b) 
alin.(3) art.165 C.pen. RM, atunci când în calitate de 
urmări prejudiciabile ale traficului de fiinţe umane 
se specifică: vătămarea gravă a integrităţii corporale; 
boala psihică; decesul, sinuciderea.

Mai precizăm că aceste urmări prejudiciabile se pro-
duc mai cu seamă atunci când traficul de fiinţe umane 
presupune modalităţile acţiunii adiacente prevăzute la 
lit.f) sau g) alin.(2) art.165 C.pen. RM.

Timpul, locul, metoda, modul, ambianţa şi alte 
asemenea semne secundare ale laturii obiective nu sunt 

obligatorii pentru calificarea faptei conform art.165 
C.pen. RM. Astfel de semne pot fi luate în consideraţie 
numai la individualizarea pedepsei pentru traficul de 
fiinţe umane.

Realizând o sinteză asupra caracteristicilor laturii 
obiective a infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, 
formulăm următoarele concluzii:
structura laturii obiective a infracţiunii analizate 

cuprinde nu o singură acţiune, dar două acţiuni. Prima 
din aceste acţiuni – acţiunea principală – se exprimă în 
oricare din următoarele modalităţi: 1) recrutarea victi-
mei; 2) transportarea victimei; 3) transferul victimei; 
4) adăpostirea victimei; 5) primirea victimei. Cea de-a 
doua acţiune – acţiunea adiacentă (ajutătoare) – îşi gă-
seşte exprimare în oricare din următoarele modalităţi: 
1) ameninţarea cu aplicarea violenţei fizice sau psihi-
ce nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei;               
2) aplicarea violenţei fizice sau psihice nepericuloase 
pentru viaţa şi sănătatea persoanei; 3) răpire; 4) con-
fiscarea documentelor; 5) servitute; 6) ameninţarea cu 
divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei 
sau altor persoane atât fizice, cât şi juridice; 7) înşelăciu-
ne; 8) abuzul de poziţia de vulnerabilitate; 9) abuzul de 
putere; 10) darea sau primirea unor plăţi sau beneficii; 
11) aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănăta-
tea fizică sau psihică a persoanei; 12) folosirea torturii, 
a tratamentelor inumane sau degradante; 13) violul;                                 
14) folosirea dependenţei fizice; 15) folosirea armei;
 recrutarea victimei, ca modalitate a acţiunii 

principale din cadrul infracţiunii prevăzute la art.165          
C.pen. RM, constă în activitatea care întruneşte următoa-
rele condiţii: a) atragerea, angajarea, năimirea, racolarea 
(prin selectare) a victimei; b) înaintarea către victimă a 
ofertei să-şi dea consimţământul la realizarea asupra ei 
a unei tranzacţii cu caracter patrimonial (atunci când 
recrutarea victimei nu este însoţită de înşelăciune, caz în 
care făptuitorul imită încheierea unei tranzacţii conforme 
cu legea); c) recrutarea victimei reprezintă activitatea de 
început, etapa iniţială, după care vor urma transportarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea persoanei;
prin „transportarea victimei”, ca modalitate a acţiu-

nii principale din cadrul infracţiunii prevăzute la art.165 
C.pen. RM, trebuie de înţeles deplasarea victimei în inte-
riorul ţării sau în afara ţării, cu ajutorul unui vehicul sau 
cu concursul nemijlocit al făptuitorului (caz care exclude 
însoţirea victimei pe jos de către făptuitor); organizarea 
transportării victimei nu intră sub incidenţa noţiunii 
„transportarea victimei”, presupunând calificarea în 
baza alin.(3) art.42 şi art.165 C.pen. RM; atunci când 
transportarea victimei presupune deplasarea acesteia în 
afara ţării, fapta dată este săvârşită alături de trecerea 
legală sau ilegală a frontierei de stat;
ca modalitate a acţiunii principale din cadrul in-

fracţiunii specificate la art.165 C.pen. RM, transferul 
victimei se exprimă în schimbarea persoanei care deţine 
controlul asupra victimei, prin înstrăinarea victimei – cu 
titlu permanent sau provizoriu – ca urmare a realizării 
unei tranzacţii ilegale (de exemplu, vânzare-cumpă-
rare, schimb, donaţie, cesiunea în contul unei datorii 
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etc.); transferul victimei – spre deosebire de recrutarea, 
transportarea sau adăpostirea victimei – are întotdeauna 
un caracter bilateral; primirea victimei, şi ea având un 
caracter bilateral, este corelativă cu transferul victimei; 
drept urmare, transferul victimei presupune întotdeauna 
o pluralitate de făptuitori, o cooperare dintre cel puţin 
două persoane: cel care transferă victima şi cel care o 
primeşte;
privită ca modalitate a acţiunii principale din 

cadrul infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, 
adăpostirea victimei se exprimă în punerea, ţinerea 
acesteia la adăpost, prin instalarea temporară a victi-
mei într-o locuinţă sau într-un alt amplasament având 
aceeaşi destinaţie;
ca modalitate a acţiunii principale din cadrul trafi-

cului de fiinţe umane, primirea victimei constituie acti-
vitatea corelativă transferului victimei; fiind o activitate 
bilaterală, presupunând întotdeauna o cooperare dintre 
cel puţin doi făptuitori, primirea victimei se exprimă în 
preluarea acesteia „în custodie” de la cel care realizează 
transferul, în rezultatul unei tranzacţii ilegale (de exem-
plu, vânzare-cumpărare, schimb, donaţie, cesiunea în 
contul unei datorii etc.);
în sensul prevederii de la lit.a) alin.(1) art.165 

C.pen. RM, vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii nu intră sub incidenţa noţiunii 
„violenţa nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea victi-
mei”;
în sensul prevederii de la lit.a) alin.(1) art.165 

C.pen. RM, răpirea victimei (ca şi confiscarea docu-
mentelor, precum şi deţinerea în servitute) trebuie privită 
ca modalitate de sine stătătoare a acţiunii adiacente din 
cadrul traficului de fiinţe umane;
 permisul de şedere sau alte documente (cu excepţia 

paşaportului, buletinului de identitate sau a documentului 
de călătorie) nu pot constitui obiectul confiscării în sensul 
prevederii de la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM;
 este inadmisibil a utiliza noţiunea „luarea de os-

tatici”, care are un conţinut juridic precis, pentru carac-
terizarea modalităţii de servitute din cadrul infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM;
 în sensul prevederii de la lit.a) alin.(1) art.165 

C.pen. RM, ameninţarea cu divulgarea informaţiilor 
confidenţiale familiei victimei sau altor persoane atât 
fizice, cât şi juridice, nu presupune în mod obligatoriu 
divulgarea informaţiilor respective;
în sensul prevederii de la lit.b) alin.(1) art.165 

C.pen. RM, nu are nici o importanţă dacă suferă sau nu 
daune materiale victima înşelată a traficului de fiinţe 
umane;
în sensul prevederii de la lit.c) alin.(1) art.165 

C.pen. RM, poziţia de vulnerabilitate înseamnă starea 
specială în care se află persoana, astfel încât este dis-
pusă să se supună abuzului sau exploatării, în special 
din cauza: a) situaţiei precare din punctul de vedere al 
supravieţuirii sociale; b) situaţiei condiţionate de vârstă, 
sarcină, boală, infirmitate, deficienţă fizică sau mintală; 
c) situaţiei precare şi ilegale de intrare sau de şedere în 
ţara de tranzit sau de destinaţie;

în contextul modalităţii de abuz de poziţia de 
vulnerabilitate a victimei, nu este suficientă atestarea 
poziţiei de vulnerabilitate a victimei. O condiţie la fel 
de importantă este ca făptuitorul să abuzeze de această 
poziţie;
nu este cu putinţă ca abuzul de putere, în sensul 

prevederii de la lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM, să fie 
săvârşit de o persoană cu funcţie de răspundere, indife-
rent dacă reprezintă sau nu o autoritate publică. Conform 
legii penale în vigoare, doar un funcţionar public dintr-o 
autoritate publică, care nu este persoană cu funcţie de 
răspundere, poate realiza abuzul de putere în sensul 
prevederii de la lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM;
în sensul prevederii de la lit.c) alin.(1) art.165 

C.pen. RM, în situaţia primirii de plăţi sau beneficii, în 
mod obligatoriu, ca participanţi la infracţiune figurează: 
1) autorul infracţiunii, care primeşte plăţile sau beneficii-
le de la organizatorul sau instigatorul infracţiunii şi care, 
ulterior, dă o parte din acestea complicelui la infracţiune, 
şi anume: persoanei care deţine controlul asupra victi-
mei; 2) organizatorul sau instigatorul infracţiunii care dă 
autorului plăţi sau beneficii; 3) complicele la infracţiune, 
care primeşte plăţi sau beneficii de la autorul infracţi-
unii (pentru a-şi da acordul, de exemplu, la recrutarea 
victimei). Pe de altă parte, în situaţia în care autorul 
infracţiunii dă plăţi sau beneficii, figurează numai doi 
participanţi: 1) autorul infracţiunii, care dă complicelui 
plăţi sau beneficii; 2) complicele la infracţiune, care pri-
meşte plăţi sau beneficii de la autorul infracţiunii (pentru 
a-şi da acordul, de exemplu, la recrutarea victimei);
atingerea adusă obiectului juridic principal al 

infracţiunii – relaţiilor sociale cu privire la libertatea 
fizică a persoanei – este esenţială pentru consumarea 
infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM. De aceea, 
dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, 
se realizează numai acţiunea adiacentă (de exemplu, 
ameninţarea cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei), dar nu se reuşeşte realizarea 
acţiunii principale (de exemplu, recrutarea victimei), ne 
vom afla în prezenţa tentativei la infracţiunea de trafic 
de fiinţe umane;
de regulă, traficul de fiinţe umane este o infracţiune 

formală. Excepţia de la această regulă o găsim la lit.b) 
alin.(3) art.165 C.pen. RM, atunci când, în calitate de 
urmări prejudiciabile ale traficului de fiinţe umane, se 
specifică: vătămarea gravă a integrităţii corporale, boala 
psihică, decesul, sinuciderea.
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