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Abstract: Scopul rezidă în identificarea unor recomandări în vederea perfecţionării cadrului 

incriminator privind infracţiunea de trafic de copii, ceea ce ar asigura aplicabilitatea uniformă a normelor 

penale prevăzute la art. 206 CP RM. Analiza juridico-penală a elementelor constitutive şi a elementelor 

circumstanţiale agravante ale infracţiunii prevăzute la art. 206 CP RM; analiza jurisprudenţei CtEDO în 

materie de trafic de fiinţe umane la general şi trafic de copii în particular; delimitarea infracţiunii 

prevăzute la art. 206 CP RM de unele infracţiuni şi contravenţii conexe; elaborarea unor propuneri de lege 

ferenda care ar înlătura carenţele tehnico-legislative. Noutatea o confirmă contribuţia personală a 

autorului la investigarea celor mai controversate probleme de ordin teoretic şi practic din domeniul 

infracţiunii de trafic de copii. Interpretarea normelor penale, analiza jurisprudenţei în domeniu şi analiza 

critică a materialelor ştiinţifice studiate îi conferă lucrării un caracter autentic. Rezultatele obţinute se 

manifestă prin elaborarea într-un final a unor recomandări de perfecţionare a normei penale prevăzute la 

art. 206 CP RM. Importanța rezidă în cercetarea complexă a infracţiunii de trafic de copii prin 

sistematizarea şi abordarea critică a unui număr vast de materiale teoretice şi practice. Studiul efectuat a 

permis constatarea existenţei unor deficienţe ale reglementărilor infracţiunii de trafic de copii. Aceasta 

creează dificultăţi în aplicarea acestor norme, iar în vederea perfecţionării lor, au fost formulate 

recomandări de ordin tehnico-legislativ. 

Cuvinte-cheie: trafic de copii, exploatare sexuală, infracţiune, minor, victimă, muncă sau servicii 

forţate, cerşetorie, sclavie, vânzarea sau cumpărarea minorului, prostituţie. 

Abstract : Le but de la thèse est l’identification des recommandations pour perfectionner le cadre 

incriminatoire de l’infraction de la traite des mineurs, ce qu’aura assurer l’applicabilité uniforme des 

normes pénales prévues au art. 206 du Code Pénal de la République de Moldova. L’analyse juridico-pénale 

des éléments constitutifs et des circomstances agravantes de l’infraction prévue par l’article 206 CP RM; 

l’analyse de la jurisprudence de la Cour Européene concernant la traites des êtres-humains et la traite des 

enfants; la delimitation de la traite des mineurs des autres infractions et contraventions conexes; 

l’elaboration des recommandations de lois ferenda afin de supprimer les defauts technique-législatives. La 

nouveaté obtenus est confirmé par la contribution personnelle de l’auteur à l’investigation des plus 

controversés problèmes théoriques et pratiques concernant le trafic des enfants. L’interprétation des 

normes pénales, l’analyse de la jurisprudence dans le domaine et l’analyse critique des études scientiques 

forment le caractère authentique de la thèse. Les résultats obtenus réprésent la conclusion des 

récommandations de perfectionner la norme prévue par l’article 206 CP RM. L’importance est constitué 

par un recherche complexe réalisé par la systématisation et l’abordation critique d’un grad nombre des 

sources théoriques et pratiques. L’étude a permit de constater l’existence des certaines défauts en matière 

de la traite des mineurs et à la fin, on a identifié et des solutions. 

Les mots-clé : la traite des mineurs, l’exploitation sexuelle, infraction, mineur, victime, travail ou 

services forcés, la mendicité, l’esclavage, la vente ou l’achat du mineur, la prostitution. 

Circumstanțele agravante ale infracțiunii de trafic de copii sunt prevăzute la alin. (2) și (3) art. 206 

CP RM. Vom începe a le studia în detaliu, începând cu cea prevăzută la lit. a) alin. (2) art. 206 CP RM care 

stabilește că traficul de copii este săvârșit prin acțiuni însoțite de violență fizică și/sau psihică, de aplicare 

a armei de foc sau de amenințare cu aplicarea acesteia. În contextul infracțiunii de trafic de copii, prin 

,,violență fizică” se are în vedere vătămarea intenționată medie ori ușoară a integrității corporale sau a 

sănătății ori violența fizică de o intensitate mai redusă. Hotărârea explicativă a plenului CSJ din 22 

noiembrie 2014 [1] specifică că ,,Prin violență periculoasă pentru viață și sănătatea fizică sau psihică a 
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persoanei se înțelege vătămarea intenționată gravă, medie ori ușoară, prevăzute de art. 151, 152 CP RM și 

art. 78 alin. (3) Cod contravențional”. 

În cazul vătămării intenționate grave a integrității corporale sau a sănătății, calificarea trebuie făcută 

prin concurs: art. 151 și art. 206 (cu excepția lit. a) alin. (2)) CP RM. Această calificare se impune datorită 

faptului că, în cazul modalității prevăzute la lit. e) alin. (3) art. 206 CP RM, făptuitorul manifestă imprudență 

față de vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. În cazul în care făptuitorul aplică violență 

psihică, calificarea suplimentară conform art. 155 CP RM nu este necesară [2, p. 1042]. 

Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă [3] definește arma de foc la art. 2 

,,armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce 

alice, un glonț ori un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie. Se consideră că un obiect poate 

fi transformat pentru a arunca o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie 

dacă are aspectul unei arme de foc și, ca urmare a construcției sale ori a materialului din care este 

confecționat, poate fi transformat în acest scop. În sensul prezentei legi, în definiția armelor de foc, nu sânt 

incluse armele prevăzute la categoriile C și D din anexa nr. 1”. Aplicare a armei de foc este executare a 

tragerii cu arma de foc. În ipoteza aplicării armei de foc sau de amenințare cu aplicare a acesteia, arma de 

foc e mijloc de săvârșire a infracțiunii. 

Într-o speță [4], B.P a fost pusă sub învinuire pentru faptul că l-a adăpostit la sine acasă pe minorul 

I.P, care a venit împreună cu mama ei A.M şi fiul său B.I, l-a hrănit și împotriva voinței minorului l-a impus 

pe acesta la muncă prin gospodărie, apoi, în decurs de trei săptămâni, intenționat, cu scopul exploatării 

prin muncă, l-a obligat să cerșească prin oraș, iar în cazul refuzului minorului de a se supune sau de a-i 

da toți banii câștigați în urma cerșitului, aplica violență fizică și psihică față de acesta. 

Prin sentința primei instanțe, B.P a fost achitată de sub învinuirea de comitere a infracțiunii 

prevăzute la art. 206 alin. (2) lit. a) CP pe motiv că fapta nu întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii. Sentința a fost atacată cu apel de către procuror, care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea 

cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care B.P să fie recunoscută vinovată și condamnată în baza 

art. 206 alin. (2) lit. a) CP. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău apelul a fost admis 

parțial, fiind casată sentința instanței de fond și pronunțată o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru 

prima instanţă, prin care B.P. a fost recunoscută culpabilă în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 208 

alin. (3) lit. a) CP. 

Soluția respectivă a fost motivată prin faptul că vinovăția inculpatei în baza art. 206 alin. (2) lit. a) 

CP nu a fost dovedită, minorul I.P, care a venit de bună voie împreună cu A.M. şi B.I. de la mănăstirea 

,,Zloți” nu a fost adăpostit de către inculpată, dar de către mama acesteia la casa sa, minorul I.P nu a fost 

lipsit de libertate contrar voinței sale, el a avut posibilitatea reală de a părăsi familia în cauză, care s-a și 

folosit de aceasta plecând din familia inculpatei de câteva ori, dar s-a întors înapoi. 

În această speță, fapta infracțională a fost calificată inițial ca și trafic de copii săvârșit cu aplicarea 

de violență fizică și/sau psihică (lit. a) alin. (2) art. 206 CP RM), însă din motiv că fapta nu întrunea 

elementele constitutive ale infracțiunii, a fost recalificată conform lit. a) alin. (3) art. 208 CP RM. 

Conform lit. b) alin.(2) art. 206 CP RM, traficul de copii se realizează prin acțiuni însoțite de abuz 

și/sau violență sexuală. În continuare, vom încerca să identificăm care este diferența dintre cei doi termeni 

utilizați de legiuitor: ,,abuz” și ,,violență sexuală”.  

Conform Hotărârii explicative a Plenului CSJ din 2004, prin abuz sexual asupra copilului vom 

înțelege acțiunile violente cu caracter sexual, constrângerea la acțiuni cu caracter sexual, acțiuni perverse, 

care nu necesită încadrare juridică suplimentară în baza art. 172, 173, 175 CP RM. Abuzul sexual poate să 

ia numeroase forme, semnificând în mod concret următoarele conduite sau acțiuni întreprinse de un agresor 

mai în vârstă decât victima: supunerea copilului la practici de intruziune orală, genitală sau anală, 

molestarea de natură sexuală cu contact sexual direct sau fără asemenea contact, seducerea ori coruperea 

sa, implicarea sa în practici sexuale neconforme cu vârsta minoratului și la materiale cu conținut sexual 

explicit, obligarea forțată la gesturi erotice nedorite, cererea ca victima să îmbrace diverse haine, care 

stimulează apetitul sexual al agresorului, obligarea aceleiași victime de a pune în aplicare fanteziile sexuale 

ale agresorului, forțarea victimei de a asista sau a lua parte la activități sexuale ca atare, exploatarea sa în 

scopuri de prostituție sau de pornografie etc [5, p. 121-151]. 

Violența sexuală cuprinde: atragerea, convingerea, folosirea, coruperea, forțarea și obligarea 

minorului să participe la acțiuni de natură sexuală sau asistarea unei alte persoane în timpul unor acțiuni 

care servesc la obținerea de către adult a plăcerii. Cele mai frecvente forme ale violenței sexuale sunt: 

atingeri nedorite, pe care le suportă victima ori care este constrânsă, forțat să le facă; acte sexuale la care 
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victima este constrânsă; avansuri, propuneri, solicitări cu caracter sexual – fotografii, filme, texte ori 

constrângere la a poza, a fi filmat(ă) , înregistrat(ă) pentru materiale pornografice ș.a [6, p. 103-106]. 

În încercarea de delimitare a distincției dintre abuz și violență sexuală, unii autori consideră că atunci 

când relațiile sexuale nu au o componentă de recurgere la forță, când relațiile par a fi liber consimțite, se 

folosește noțiunea de abuz sexual, pentru a caracteriza relațiile sexuale între persoane între care există o 

diferență sensibilă de maturitate psihică [6,p.104]. 

Considerăm că există o diferență de conținut între abuzul sexual și violența sexuală. La concret, 

abuzul sexual ar putea fi tratat atât ca și un episod unitar, cât ca și o serie de comportamente nedorite. Pentru 

comparație, violența sexuală ca și fenomen e identificat în cazuri repetitive. Abuzul sexual ar putea fi 

realizat cu sau fără aplicarea violenței sexuale.  Violența se caracterizează în mod obligatoriu prin 

amenințare, obligare prin forța fizică și constrângere fizică sau psihică. 

Așadar, abuzul presupune de fapt o totalitate de acțiuni săvârșite cu scopul obținerii plăcerii de către 

adult. În cazul violenței sexuale, ne referim nemijlocit la acțiuni violente cu caracter sexual, la constrângere 

de săvârșire a acțiunilor cu caracter sexual.  

Considerăm că Hotărârea explicativă a Plenului CSJ nr. 37 din 22.11.2004 trebuie modificată astfel 

încât să fie definită noțiunea de ,,violență sexuală” și să fie descrise şi acele situații în care la încadrarea 

juridică ar putea co-exista ambele. 

Într-o speță [7], G.E. a fost învinuită pentru faptul că prin înțelegere prealabilă cu E.A. și alte 

persoane neidentificare de către organul de urmărire penală, în scopul exploatării sexual-comerciale a 

minorei M.O., despre care știau cu certitudine că este minoră, în perioada lunilor august-septembrie 2006, 

au recrutat-o pe ultima îndemnând-o de a se deplasa în or. Antalya, Turcia, pentru a practica prostituția. 

Din motiv că O.M. nu dispunea de acte de identitate, E.G. și alte persoane neidentificate, în luna 

octombrie 2006 i-au transmis acesteia prin intermediul unei companii de turism mijloace bănești pentru 

perfectarea actelor de identitate, după care, prin aceeași companie, i-au procurat bilet la cursa avea 

Chișinău-Antalya. 

În Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce O.M. încerca să se deplaseze în Turcia, s-a depistat 

că este minoră, fiindu-i interzisă plecarea peste hotarele RM, fapt despre care O.M. le-a comunicat lui 

E.G. și A.E. 

E.G. împreună cu A.E., continuându-și intenția sa criminală, au îndemnat-o pe O.M. de a veni în 

Turcia împreună cu mama sa, transmițându-le acestora bani pentru perfectarea actelor de identitate și 

bilete avea la cursa Chișinău-Antalya.  

Din motiv că ultimele nu dispuneau de bani necesari pentru a-și întreține vizita în Turcia, nu li s-au 

permis trecerea frontierei de stat prin Aeroportul Internațional Chișinău. 

În perioada lunii decembrie 2006, E.G. revenind în RM, având înțelegere prealabilă cu A.E., I.M. și 

alte persoane neidentificate, a îndemnat-o pe O.M. de a pleca împreună în or. Antalya, Turcia prin 

Aeroportul din or. Moscova. Pentru aceasta, E.G. i-a solicitat lui M.M. să întocmească actele cu care ea 

urma să o scoată pe minoră din țară. Din motiv că M.M. nu i-a permis lui E.G. de a o transporta pe O.M. 

în Turcia, aceasta, în luna ianuarie 2007, împreună cu A.E. și I.M. i-au procurat lui O.M. bilet de călătorie 

cu trenul internațional de pasageri ,,Chișinău-Moscova”. O.M. iarăși nu a fost admisă din cauză că nu a 

atins vârsta majoratului. 

Pentru a-și duce la sfârșit intenția sa criminală, E.G. împreună cu I.M., în prima jumătate a lunii 

ianuarie 2007, contra sumei de 450 dolari SUA, ilegal, în lipsa unor acte ce i-ar permite lui O.M. de a se 

deplasa peste hotarele RM, au transportat-o pe minora O.M. cu trenul internațional de pasageri cu ruta 

,,Chișinău-Moscova” din RM în or. Moscova, de unde ulterior, O.M. a fost transportată în Turcia cu 

transportul aerian. În Turcia, O.M. timp de aproximativ 4 luni de zile a fost supusă exploatării sexual-

comerciale, fiind zilnic vândută de către A.E. și alți proxeneți de origine turcă la diferite sume de bani 

pentru a satisface poftele sexuale a altor persoane. 

În corespundere cu lit. c) alin. (2) art. 206, traficul de copii este săvârșit prin acțiuni însoțite de 

,,profitare de abuzul de autoritate sau de situația de vulnerabilitate a copilului, ori amenințarea cu divulgarea 

informațiilor confidențiale familiei copilului sau altor persoane”. 

Prin ,,profitarea de abuzul de autoritate” se are în vedere că funcționarul public, care reprezintă o 

autoritate publică (și care nu este nici persoană cu funcție de răspundere, nici persoană cu funcție de 

demnitate publică), își folosește intenționat situația de serviciu într-un mod care contravine intereselor 

publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice. 

Aplicarea răspunderii pentru infracțiunea specificată la lit. c) alin. (2) art. 206 CP RM, care presupune 
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profitarea de abuzul de autoritate, exclude calificarea suplimentară conform art. 327 CP RM sau art. 312 

din Codul Contravențional [2,p.1043] 

Pct. 10) art. 2 al Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane [8] definește starea 

de vulnerabilitate ca și acea stare specială, în care se află persoana astfel încât este dispusă să se supună 

abuzului sau exploatării, în special din cauza: situației precare din punctul de vedere al supraviețuirii 

sociale; situației condiționate de vârstă, sarcină, boală, infirmitate, deficiență fizică sau mintală; situației 

precare și ilegale de intrare sau de ședere în țara de tranzit sau de destinație. 

Într-o speță [9], instanța de fond a reținut că S.T. în luna noiembrie 2010, aflându-se în mun. 

Chișinău, în scop de profit, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale a minorei N.P., despre care 

știa cu certitudine vârsta ei, profitând de abuz de poziție de vulnerabilitate a ei, manifestată prin situația 

precară, aplicând violența fizică și psihică nepericuloasă pentru viața și sănătatea ei, a recrutat-o și 

transportat-o pentru practicarea prostituției.  

Ulterior, în perioada lunilor noiembrie 2010-aprilie 2011, întru atingerea scopului său infracțional, 

S.T. a înlesnit practicarea prostituției de către N.P. în diferite localuri din mun. Chișinău, cu persoane care 

doresc să le fie acordate servicii sexuale contra plată, organizându-i deplasarea și însoțirea acesteia până 

la locul destinației.  

Aceste acțiuni ale inculpatului au fost calificate în baza art. 206 alin. (2) lit. c) CP RM.  

Potrivit lit. f) alin. (2) art. 206 CP RM, traficul de copii presupune prelevarea organelor, țesuturilor 

și/sau celulelor victimei. Se are în vedere racolarea organelor, țesuturilor și/sau celulelor victimei. 

Brânză S. și Stati V. consideră că nu este obligatoriu ca scopul efectuării transplantului sau a 

transfuziei să reprezinte finalitatea celui care urmărește prelevarea organelor, țesuturilor și/sau celulelor 

victimei; respectiva finalitate se poate exprima și în altceva: efectuarea de experimente sau testări științifice; 

efectuarea de ceremonii ritualice; înfricoșare; canibalism; vampirism; obținerea unor preparate 

medicamentoase etc. Utilitatea pentru transplant (sau transfuzie) a organelor, țesuturilor și/sau celulelor 

prelevate ale victimei este absolut irelevantă în contextul infracțiunii specificate la lit. f) alin. (2) art. 206 

CP RM [2, p.1044]. 

Circumstanța agravantă de la lit. f) alin. (2) art. 206 CP RM are același conținut ca și scopul 

infracțiunii de trafic de copii prevăzut la lit. f) alin. (1) art. 206 CP RM. Diferența dintre prevederea de la 

lit. f) alin. (2) art. 206 CP RM și lit. f) alin. (1) art. 206 CP RM este în semnificația acestora. La alin. (1) e 

indicată ,,prelevarea organelor, țesuturilor și/sau celulelor umane” ca și scop al infracțiunii, la alin. (2) se 

prezumă că această infracțiune este însoțită de aceste acțiuni și prin urmare, infracțiunea se va considera 

consumată în ipoteza acestei agravante în cazul prelevării organelor, țesuturilor și/sau celulelor umane. 

Conform lit. a) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de trafic de copii 

este săvârșită de o persoană care anterior a săvârșit aceleași acțiuni. Analizând conceptul de infracțiune 

repetată, conchidem că în corespundere cu legislația penală a Republicii Moldova, infracțiunea repetată 

poate fi recunoscută în calitate de formă distinctă a unității infracționale, atunci cînd în Partea specială a 

Codului penal sunt formulate norme agravante care înglobează în sine două sau mai multe fapte săvârșite 

de către făptuitor în varianta tip, pînă la condamnarea sa definitivă [10, p.55-58]. 

Într-o speță [11], T.T. în luna noiembrie 2003, împreună și prin înțelegere prealabilă cu o persoană 

neidentificată, prin înșelăciune și abuz de încredere, sub pretextul angajării la lucru în Germania în calitate 

de vânzătoare, a recrutat-o pe minora S.V., organizându-i transportarea în Turcia, unde a adăpostit-o într-

un hotel din or. Istanbul și a determinat-o să întrețină relații sexuale contra plată, însușind împreună cu 

persoana neidentificată sumele de bani plătite de clienți. 

Tot T.T., în luna decembrie 2003, în același mod și cu același scop a recrutat-o și pe T.L., 

organizându-i transportarea ei în Turcia unde la fel a cazat-o în același hotel din or. Istanbul. 

Tot T.T., în luna ianuarie 2004 din nou a recrutat-o pe S.V. pentru practicarea prostituției, a 

transportat-o în Turcia și a instalat-o în același hotel, determinând-o să întrețină relații sexuale contra 

plată, iar dânsa cu persoana neidentificată, însușeau sumele de bani plătite de clienți pentru serviciile 

sexuale. 

Sentința a fost atacată cu apel de procuror, care a solicitat casarea ei, cu pronunțarea unei noi 

hotărâri prin care acțiunile inculpatei să fie reîncadrate din prevederile art. 220 alin. (1) și 220 alin. (2) 

CP, în cele ale art. 206 alin. (2) lit. a), art. 165 alin. (2) lit. a) b) d), art. 206 alin. (3) lit. a) CP. 

Considerăm că instanța corect a procedat neîncadrând faptele infracționale săvârșite conform art. 206 

alin. (3) lit. a) CP, întrucât nu au fost îndeplinite condițiile necesare calificării faptei infracționale săvârșite 

ca și trafic de copii săvârșit de către o persoană care a săvârșit anterior aceleași acțiuni.  
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Specificăm că dacă au fost săvârșite două sau mai multe fapte infracționale întru executarea aceleași 

intenții infracționale, traficul de copii va avea forma prelungită de săvârșire a infracțiunii unice. În acest 

caz, făptuitorul nu va putea fi tras la răspundere conform lit. a) alin. (3) art. 206 CP RM. Art. 30 CP RM 

menționează că ,,infracțiunea prelungită se va consuma din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni 

infracționale”. 

În conformitate cu lit. b) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de 

trafic de copii este ,,săvârșită asupra a doi sau mai multor copii”. 

Pentru aplicarea circumstanței agravante examinate, e necesară întrunirea următoarelor condiții: 1) 

să existe o pluralitate de victime minore; 2) făptuitorul să manifeste o intenție unică (dublată de un scop 

unic) de a trafica două sau mai multe victime minore [2, p.1045]. 

Ștefănoaia M. în lucrarea sa îl citează pe Pudobocikin Iu.E., care afirma că vânzarea ori cumpărarea 

unui singur minor și încercarea de a vinde ori cumpăra un alt minor reprezintă în ansamblu tentativa la 

traficul săvârșit asupra a doi sau mai mulți minori. Ștefănoaia M. face o precizare: în prezența intenției 

unice – care cuprinde atât vânzarea ori cumpărarea unui singur minor, cât și încercarea de a vinde (cumpăra) 

un alt minor -  cele comise reprezintă în ansamblu tentativa la traficul săvârșit asupra a doi sau mai mulți 

minori [12,p.168]  

În context, prezentăm exemple care se referă la circumstanța agravantă corespunzătoare: ,,asupra a 

doi sau mai mulți copii” (pct. 2 alin. 2 art. 173 din Codul penal al Azerbaidjanului din 31.12.1999); ,,asupra 

a două sau mai multor persoane” (pct. 1 alin. 3 art. 132 CP Ar; lit. b) alin. 2 art. 1431 CP Ge; pct. 2) alin. 2 

art. 181 din CP al Belorusiei din 02.06.1999; lit. a) alin. 2 art. 1271 CP FR); ,,în cazul în care infracțiunea 

este comisă la scară largă. Traficul de persoane se consideră comis la scară largă, dacă este săvârșit asupra 

a trei mai multe persoane, individual sau în grup” (lit.c) art. 6 din Legea Filipinelor din 26.05.2003 cu 

privire la combaterea traficului de persoane) [13,p.147] 

Potrivit lit. b1) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de trafic de copii 

este săvârșită de două sau mai multe persoane. 

Legea nr. 270 din 07.11.2013 [14] a realizat unele schimbări semnificative în cadrul art. 206 CP RM. 

Alin. (3) a fost completat cu litera b1) cu următorul cuprins: ,,săvârșite de două sau mai multe persoane”. 

Această modificare corespunde prevederilor internaționale în materie. La art. 28 din Convenția de la 

Lanzarote sunt prevăzute circumstanțele agravante pe care statele părți le pot lua în considerare la stabilirea 

sancțiunilor pentru infracțiunile prevăzute în conformitate cu Convenția sus-menționată. În convenție este 

specificată ca și circumstanță agravantă la lit. e) art. 28 situația în care ,,infracțiunea a fost comisă de către 

mai multe persoane ce au acționat împreună”. 

Conform lit. c) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de trafic de copii 

este ,,săvârșită de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de 

demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional”.  

Această dispoziție legală a suferit modificări prin adoptarea Legii nr. 245 din. 02.12.2011 [15] și 

ulterior a Legii nr. 270 din 07.11.2013. Legea nr. 245 din 02.12.2011 a amendat art. 123 prin introducerea 

noțiunilor de ,,persoană publică”, ,,persoană publică de rang înalt” și descrierea semnelor definitorii ale 

acestora, pentru a conforma sfera noțiunii de ,,persoană publică” rigorilor impuse de Convenția ONU 

împotriva corupției. Așadar, modificările operate în art. 206 CP RM au avut ca și scop concordarea 

componenței de trafic de copii la modificările operate în art. 123. 

În corespundere cu lit. d) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de 

trafic de copii este ,,săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală”.  

Ștefănoaia M. menționează că în ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor privind traficul de persoane 

de un grup criminal organizat, pot apărea divergențe în legătură cu numărul minim necesar pentru 

constituirea unui astfel de grup. Fiecare stat în parte, atunci când adoptă norme penale, decide în care măsură 

să se alinieze recomandărilor în materie pe care și le-a asumat pe plan internațional. Potrivit art. 1 din Legea 

Omanului din 2008 cu privire la combaterea traficului de persoane, grup criminal organizat este orice grup 

constituit din trei sau mai multe persoane, care pun în executare un act planificat cu intenția de a săvârși 

traficul de ființe umane, în scopul de a obține, direct sau indirect, un beneficiu financiar sau orice alt 

beneficiu material. Pe de altă parte, alin. 3 art. 1 din Legea Arabiei Saudite din 2009 cu privire la combaterea 

traficului de persoane, prin grup criminal organizat percepe orice grup constituit din două sau mai multe 

persoane care cooperează cu intenția de a comite o infracțiune de trafic de ființe umane în scopul obținerii 

unui profit direct sau indirect [13,p.148] Conform CP al RM se consideră participație cooperarea cu intenție 

a două sau mai multor persoane la săvârșirea unei infracțiuni intenționate. Astfel, în contextul traficului de 
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ființe umane, numărul minim de persoane necesar constituirii unui grup criminal organizat este de două și 

nu de trei persoane. 

Ca și exemplu, vom analiza o speță din practica judiciară [16]: Instanța de fond a constatat că N.T., 

acționând în cadrul grupului criminal organizat în prealabil, pentru a comite infracțiunile de trafic de 

copii, trafic de ființe umane și proxenetism, care era condus de C.A., acționând împreună și prin înțelegere 

prealabilă cu acesta, aflându-se în orașul Cahul, în scopul exploatării sexuale comerciale în prostituție, 

au recrutat-o pe minora Z.A. promițându-i angajarea la un lucru bine plătit în calitate de chelneriță, într-

un club de noapte în mun. Chișinău. Întru atingerea scopului său infracțional, prin înțelegere prealabilă 

cu C.A. și B.C. au organizat transportarea lui Z.A. în Chișinău prin intermediul lui C.B., care a însoțit-o 

pînă la locul destinației și a transmis-o pe minora Z.A. lui C.A. cu care era în înțelegere prealabilă pentru 

exploatare sexuală comercială. Apoi, C.A. întru atingerea scopului infracțional comun pe care-l avea cu 

N.T. și C.B. a adăpostit-o pe minora Z.A. într-un apartament și prin abuz și violență sexuală, a constrâns-

o de a acorda servicii sexuale contra plată diferitor persoane. 

Potrivit lit. d1) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de trafic de copii 

presupune ,,contaminarea copilului cu o boală venerică sau cu maladia SIDA”. 

Lit. d1) alin. (3) art. 206 CP RM a fost introdusă prin Legea nr. 270 din 07.11.2013 [14]. Modificările 

operate se explică prin pericolul social sporit pe care-l poartă contaminarea copilului cu o boală venerică 

sau cu maladia SIDA. În acest caz, identificăm și existența unui obiect juridic secundar.  

În opinia lui Palamarciuc V. [17,p.237-247], referindu-se la obiectul juridic generic al infracțiunii de 

,,contaminare cu SIDA” prevăzută la art. 212 CP RM, această infracțiune atentează la relațiile sociale 

privind sănătatea publică, căci orice persoană – victimă a acestei infracțiuni, dacă a fost contaminată, devine 

în continuare un izvor de contaminare. Totodată, urmează să luăm în considerație că îmbolnăvirea de 

maladia HIV/SIDA duce inevitabil la decesul persoanei, ceea ce constituie o atentare la viața și sănătatea 

acesteia. Deci, după cum este lesne de observat, în cazul agravantei specificate la lit. d1) alin. (3) art. 206 

CP RM, se atentează în plan secund și la viața și sănătatea persoanei. 

În conformitate cu lit. e) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de 

trafic de copii se ,,soldează cu vătămarea gravă a integrității corporale sau cu o boală psihică a copilului, 

cu decesul sau sinuciderea acestuia”. 

Făptuitorul manifestă imprudență în raport cu urmările prejudiciabile exprimate în vătămarea gravă 

a integrității corporale, boala psihică, decesul sau sinuciderea victimei. 

Aplicarea răspunderii conform lit. e) alin. (3) art. 206 CP RM exclude necesitatea calificării 

suplimentare conform art. 149 sau 157 CP RM. Aceasta rezultă din art. 118 CP RM. 

În cazul în care făptuitorul manifestă intenție în raport cu vătămarea gravă a integrității corporale ori 

decesul, admitem existența concursului infracțiunii prevăzute la art. 206 alin. (1) și art. 145, 151, 152 CP 

RM [2,p.1047]. 

Conform lit. e1) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de trafic de 

copii este ,,săvârșită asupra copilului care se află în îngrijirea, sub ocrotirea, sub protecția, la educarea sau 

la tratamentul făptuitorului”. 

Codul penal al Federației Ruse [18] reglementează la art. 127.1 alin. (2) lit. z) infracțiunea de trafic 

de ființe umane săvârșită ,,în raport cu o persoană care se află în stare de vulnerabilitate, în dependență 

materială ori altfel de dependență față de persoana vinovată”. 

Sub aspect comparativ,  reglementările legiuitorului național reflectă conținutul art. 127.1 alin. (2) 

lit. z) din CP al Federației Ruse, însă fiind mai clar în expunerea raporturilor dintre copil și infractor.  Astfel, 

,,dependența materială ori altă dependență față de persoana vinovată” este o trăsătură mult prea generală și 

încalcă principiul legalității expus la art. 3 CP RM și anume alin. (2) unde este prevăzut că ,,Interpretarea 

extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise”.  Considerăm că legiuitorul 

național este mult mai concret în forma de exprimare, iar „starea de vulnerabilitate în raport cu infractorul” 

ori ,,dependența materială” sau ,,altfel de dependență”, descrie o categorie mult prea vastă de raporturi. 

În sfârșit, potrivit lit. f) alin. (3) art. 206 CP RM, răspunderea se agravează dacă infracțiunea de trafic 

de copii este ,,săvârșită asupra unui copil de până la 14 ani”.  Raționamentul incriminării acestei 

circumstanțe agravante constă în gravitatea consecințelor infracțiunii de trafic de copii suportate de către 

minorii în vârstă de până la 14 ani. Ținând cont de vulnerabilitatea minorului în vârstă de până la 14 ani, 

dar și de lipsa lui de discernământ, reglementarea unei asemenea agravante își găsește justificare. 
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