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Un element esențial în analiza unui fenomen infracțional este 

compararea acestuia cu o altă infracțiune, pentru a desluși asemănările 

și deosebirile dintre acestea și pentru a avea un tablou clar, bine 

definit și accesibil pentru înțelegere.  

În această ordine de idei, o persoană este considerată victimă, 

indiferent dacă autorul este identificat, arestat, cercetat sau condamnat, 

indiferent de relațiile existente între autor și victimă. 

În cadrul legislației Republicii Moldova prin termenul de 

,,victimă’’ se înțelege orice persoană căreia prin infracțiune i-au fost 

aduse daune morale, fizice sau materiale. 

Acțiunile oamenilor sunt judecate în raport de morală și de lege, de 

păcat, urmat de pedeapsa divină, sau pedeapsa contravențională sau 

penală [1, p.1]. Este de menționat faptul că este imposibilă abordarea 

subiectului proxenetismului, fără a evidenția fenomenul prostituției. 

Iar astfel, victima infracțiunii de proxenetism, practică prostituția. 

Atitudinea față de activitatea de proxenetism variază în diferite 

puncte geografice de pe glob. În Franța, spre exemplu, care e o țară cu 

viziuni liberale în vederea exprimării sexualității, aceasta impune două 

condiții primordiale – consimțământul neviciat al persoanelor ce au 

atins majoratul și prin acțiunile ce au loc să nu afecteze persoanele 

terțe, fiindu-le creată o traumă psiho-emoțională. Sistemul de drept 

francez condamnă dur proxenetismul, și per general faptele conexe cu 

exploatarea prostituției. Victimele acestor infracțiuni beneficiind de 

asistentă psihologică, reintegrare în societate și protecție. 

Victima infracțiunii prevăzute la art. 220 Cod penal al Republicii 

Moldova poate fi orice persoană, fie aceasta de sex feminin sau 

masculin. În cazul infracțiunii de proxenetism, victima își dă acordul 

în mod direct și își exprimă dorința de a se prostitua în mod 

responsabil. Victima proxenetismului cunoaște și realizează faptul că 
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va presta servicii sexuale, va practica prostituția având ca scop 

obținerea de beneficii materiale. Pe seama victimelor infracțiunii de 

proxenetism, „proxeneții” obțin averi colosale, își creează imperii pe 

umerii unor persoane care deși își dau acordul de a practica prostituția 

și este clar că acestea nu fac parte dintr-o familie cu valori morale, cu 

studii și cu venituri bune, folosindu-se de situația fragilă în care 

acestea se regăsesc. 
În același timp, traficul de ființe umane este incriminat în art. 165 

Cod penal al Republicii Moldova, acest subiect rămânând a fi un 
subiect lamentabil, care, cu părere de rău, este prezent în societatea 
din Republica Moldova, constituind o problemă complexă. 

Conform Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la 
practica aplicării legislației în cauzele despre traficul de ființe umane 
și traficul de copii, victime ale traficului sunt persoanele care au 
suferit, fie individual, fie colectiv, prejudicii, inclusiv vătămări 
psihice, sau mintale, pierderi materiale sau morale, încălcări esențiale 
ale drepturilor și libertăților fundamentale [2, p. 27]. Sunt considerate 
victime ale traficului persoanele ce au fost înșelate în legătură cu un 
contract de muncă promițător, fără aluzie la comerțul sexual, sau un 
loc de muncă obișnuit. Totodată, victime ale acestei infracțiuni se 
consideră persoanele ce au fost supuse la acte de violență, abuzate atât 
verbal cât și fizic, au fost amenințate pentru a începe activitatea 
sexuală. Nu în ultimul rând, sunt considerate victime ale infracțiunii 
de trafic de ființe umane persoanele care știau în mod conștient că vor 
fi exploatate sexual, dar din motive de disperare și fiind vulnerabile 
financiar acceptă să fie traficate. 

Victimele infracțiunii de trafic de ființe umane fiind intimidate, 
constrânse și riscând și ele, la rândul lor, să fie arestate sau expulzate 
din țările în care au fost traficate, nu denunță autorităților faptele la 
care au fost supuse. În acest sens, sunt bine-venite forme legale, 
măsuri de încurajare și asistență, pentru ca victimele infracțiunilor 
date să nu simtă acel sentiment de frică, de blamare și de constrângere, 
pentru a putea, liber și despicat să își solicite respectarea drepturilor și 
integrității atât fizice cât și morale. 

Traficul de ființe umane este un fenomen regional și global, acesta 

nu poate fi combătut doar la nivel național, acțiunile active în cadrul 
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unei singure țări deseori rezultă din transferarea traficanților în alte 

locuri [3, p.111]. Astfel este deosebit de importantă conlucrarea dintre 

state pentru ca victimele, sau potențialele victime să fie protejate. 

Obiecție valabilă și în cazul infracțiunii/victimelor de proxenetism. 

Victimele infracțiunii de proxenetism și cele de trafic de ființe 

umane au un element comun, deosebit de important, acestea doar în 

cazuri singulare denunță autorităților competente că au fost supuse 

unor astfel de tratamente. 

În cazul infracțiunii de proxenetism, victima își dă acordul 

nealterat, de a se prostitua, fiind într-o înțelegere tacită cu făptuitorul, 

în vederea practicării prostituției, având ca scop obținerea unor 

avantaje reciproce [4, p. 1177]. 

 În același timp, în cazul infracțiunii de trafic de ființe umane, este 

viciat consimțământul victimei. Chiar și atunci când victimele 

infracțiunilor prevăzute la art. 165 Cod penal al Republicii Moldova, 

își exprimă voința/consimțământul, de a fi adăpostită, primită, recru-

tată, trasferată sau trasportată, acest consimțământ valabil exprimat. 

Consimțământul victimei infracțiunii stipulate la art. 165 CPRM este 

nevalabil, acesta fiind obținut prin modalități nonagresive sau prin 

constrângere. 

 Astfel, victimele infracțiunilor de proxenetism și de trafic de ființe 

umane necesită suport atât legal, cât și psiho-emoțional pentru reabili-

tarea și reintegrarea în regimul de viață obișnuit, pentru a continua o 

viață corectă, liniștită și protejată din punct de vedere legal. 

 Referințe: 
1. CRISTINEL RUJAN, I. Analele Universității „Constantin Brâncuși” din 

Tîrgu Jiu. Seria ,,Științe Juridice’’, nr.1/2014 

2. VIDAICU, M., DOLEA, I. Combaterea traficului de ființe umane (Drept 

material și drept procesual), Suport de curs. 2009. 

3. BRÎNZĂ, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Volumul I, 2015. 

4. Culegere de documente relevante pentru Republica Moldova cu privire la 

combaterea traficului de persoane. Ambasada SUA în Moldova, 2006.  

  


