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În ultimele decenii exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor constituie una dintre cele mai dinamice şi dezvoltate 
tipuri ale criminalităţii contemporane. Este incontestabil şi faptul că activitatea grupărilor criminale ce practică această 
îndeletnicire infracţională devine tot mai intensă. Datele statistice oficiale cu privire la infracţiunile din sfera exploatării 
sexuale a femeilor şi copiilor în Republica Moldova pentru ultima perioadă de timp au fixat o creştere generală a numărului 
de infracţiuni din categoria analizată. Totodată, numărul real al acestor infracţiuni este mult mai mare decât cel înregistrat 
oficial, fenomenul respectiv caracterizându-se printr-un grad de latentitate sporită atât la nivel naţional, cât şi mondial. 
Elucidarea acestor aspecte constituie un punct de reper important în organizarea procesului de prevenire şi combatere a 
fenomenului exploatării sexuale.
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Sexual exploitation of women and children has been one of the most dynamic and developed types of contemporary 
crime during recent decades. It is also indisputable that the activity of criminal groups which practice this criminal occupa-
tion is becoming more intense. Official statistics on crimes in the field of sexual exploitation of women and children in the 
Republic of Moldova for the last period of time have set a general increase in the number of crimes covered by the analyzed 
category. At the same time, the real number of these crimes is much higher than the officially registered one, the respective 
phenomenon being characterized by a degree of increased latency both at national and global level. The elucidation of these 
aspects is an important landmark in the organization of the process of preventing and combating the phenomenon of sexual 
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Introducere. Conform ultimelor date 
ale experţilor UNESCO şi Organizaţiei Inter-
naţionale a Muncii, anual 1 milion de fetiţe 
sunt supuse exploatării sexuale prin forţarea 
la prostituţie. Tot în acest context, Depar-
tamentul de Stat al SUA a adus la cunoştin-
ţă următoarele informaţii: anual victime ale 

traficului internaţional de persoane devin de 
la 600 până la 800 mii de oameni. Luând în 
considerare traficul de persoane în interiorul 
ţărilor, numărul victimelor poate ajunge de la 
2 până la 4 milioane de oameni [1].

Potrivit unor evaluări în domeniu reali-
zate de OSCE, Europa Centrală şi cea de Est, in-
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clusiv fosta URSS, se află pe locul doi în lume la 
capitolul trafic de persoane, după Asia de Sud-
Est. Anual, această regiune furnizează pe piaţa 
mondială aproximativ 175 mii de femei. Reie-
şind din evaluările experţilor, venitul anual din 
traficul de persoane constituie de la 9 până la 32 
miliarde de dolari. Totodată, în ceea ce priveşte 
veniturile, acest fenomen ocupă a treia poziţie 
după traficul de arme şi de droguri [2, p. 11].

Unii specialişti în domeniu au consta-
tat, în urma studiilor efectuate, că în perioa-
da ultimelor patru secole de comerţ cu sclavi 
acesta nu depăşea 12 milioane de oameni şi, 
comparând această cifră cu perioada anilor 
1970-2000, sesizăm că doar în Asia numărul 
femeilor şi copiilor vânduţi în sclavie sexuală 
a constituit circa 30 de milioane [3, p. 244; 4, 
p. 78-79].

Datele statistice oficiale cu privire la in-
fracţiunile din sfera exploatării sexuale a feme-
ilor şi copiilor în Republica Moldova pentru 
ultima perioadă de timp au fixat o creştere ge-
nerală a numărului de infracţiuni din categoria 
analizată. Este important de evidențiat faptul 
că infracţiunile din sfera exploatării sexuale a 
femeilor şi copiilor fac parte din numărul celor 
mai latente tipuri de criminalitate. Unele studii 
în domeniu au demonstrat că latenţa infracţiu-
nilor care se încadrează în parametrii „comer-
ţului cu sclavi” în scop de exploatare sexuală 
este atât de înaltă, încât pentru obţinerea unei 
imagini relativ complete despre aceste fapte pe-
nale cifrele statisticii oficiale trebuie majorate 
aproximativ de 11 ori [5, p. 187].

În contextul menţionat, mai trebuie 
adăugat că datele oficiale nu reflectă numărul 
real al femeilor, îndeosebi al minorilor care au 
suferit în urma diverselor forme de violenţă 
sau abuz sexual, deoarece atentatele infracţio-
nale asupra copiilor din diferite cauze nu sunt 
incluse în statistica oficială. Totodată, con-
statăm că în Republica Moldova creşte anual 
numărul victimelor care au avut de suferit în 
urma infracţiunilor cu caracter sexual, însă o 
parte semnificativă a acestor fapte sunt califi-
cate conform diferitor articole din Cap. IV al 
Codului penal, „Infracţiuni privind viaţa se-
xuală” (art. 171, 172, 173, 174, 175, 1751), deşi 

în multe din ele se disting clar semnele unor 
infracţiuni legate de exploatarea sexuală.

Prin urmare, constatăm că datele sta-
tistice oficiale nu corespund situaţiei reale şi 
nu permit evaluarea obiectivă a dimensiunilor 
fenomenului exploatării sexuale a femeilor şi 
copiilor. Oricum, relevarea mai exactă a nu-
mărului de fapte criminale din domeniul vizat 
prezintă o sarcină greu de realizat chiar şi pen-
tru specialiştii calificaţi.

Totodată, reducerea iluzorie a indicato-
rilor absoluţi ai criminalităţii din sfera exploa-
tării sexuale a femeilor şi copiilor este realiza-
tă, îndeosebi prin sporirea artificială a cotei 
infracțiunilor latente din acest domeniu, fapt 
care nu permite evaluarea adecvată a crimina-
lităţii legate de exploatarea sexuală ca o ame-
ninţare socială serioasă. Ca rezultat, măsurile 
de contracarare a acestui fenomen devin in-
eficiente, iar situaţia criminogenă la capitolul 
respectiv se agravează.

Metode şi materiale aplicate. Respecti-
vul articol ştiințific a fost elaborat în baza ma-
terialului teoretic şi doctrinar din domeniul 
de referință. Totodată, la cercetarea acestei 
probleme au fost aplicate mai multe metode 
de investigare ştiinţifică specifice teoriei drep-
tului şi criminologiei: metoda logică, metoda 
analizei comparative, metoda statistică, anali-
za sistemică etc.

Rezultate obţinute şi discuţii. În ulti-
mii ani, aşa-numita piaţă a serviciilor sexuale 
este strâns legată de schimbarea principalelor 
caracteristici calitative ale criminalităţii din 
domeniul exploatării sexuale, fiind vorba des-
pre transformarea acesteia într-o afacere cri-
minală bine organizată, cu un caracter trans-
naţional pronunţat.

Astfel, conform datelor OSCE, în fiecare 
an mii de femei sunt traficate în străinătate, 
unde, în cele mai frecvente cazuri, sunt supuse 
exploatării sexuale [6]. Trebuie menţionat că 
exploatarea femeilor şi copiilor în scopuri se-
xuale aduce criminalităţii organizate venituri 
extrem de mari. Ca exemplu poate fi relata-
tă informaţia prezentată de către Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie (OIM) despre 
faptul că după destrămarea URSS şi a întregu-
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lui Bloc de Est s-a declanşat un val al traficului 
organizat de femei. Printre altele, există date 
cu referire la traficarea a mii de femei în Israel, 
inclusiv din Republica Moldova – n.a., de că-
tre grupuri transnaţionale organizate ruseşti, 
ucrainene şi moldoveneşti sub acoperirea mi-
graţiei evreieşti [7, p. 211]. Situaţii similare 
există şi până în momentul de faţă, structurile 
criminale organizate continuând să-şi extindă 
activitatea criminală legată de exploatarea se-
xuală în funcţie de solicitările existente pe pia-
ţa serviciilor sexuale din diferite ţări.

În conformitate cu normele internaţio-
nale, exploatarea sexuală reprezintă unul din 
scopurile principale ale traficului de persoane. 
De-a lungul secolelor şi până în prezent, cel 
mai puternic factor care generează prospe-
rarea comerţului cu sclavi a fost şi rămâne a 
fi prostituţia, care permite exploatatorilor de 
,,sclave sexuale” obţinerea stabilă a unor ve-
nituri suplimentare. Prin aceasta se explică 
situaţia că în multe state comerţul cu sclavi se 
asocia cu prostituţia, precum şi faptul că sis-
temele actuale ale traficului de persoane sunt 
strict orientate spre menţinerea prostituţiei şi 
a altor forme de exploatare sexuală.

În sens criminologic, astfel de fenome-
ne precum prostituţia, practicarea căreia este 
sancţionată de legislaţia contravenţională a 
Republicii Moldova, constituie de multe ori 
o premisă indispensabilă pentru comiterea 
infracţiunilor analizate, întrucât limita din-
tre prostituţia pedepsită contravenţional şi 
infracţiunile legate de exploatarea sexuală 
este convenţională în majoritatea cazurilor şi, 
practic, exclude posibilitatea practicării aces-
tei meserii în mod individual.

Conform statisticii oficiale, anual se în-
registrează circa 500 de cazuri de practicare a 
prostituţiei pe teritoriul Republicii Moldova, 
dintre care aproximativ 75% sunt comise în 
mun. Chişinău. Mai grave sunt cazurile de pro-
xenetism, îndeosebi atunci când sunt comise 
de către diferite structuri criminale organizate.

Potrivit investigaţiilor unor autori, care 
au evaluat sub aspect economic veniturile ob-
ţinute pe piaţa serviciilor sexuale (cu referire 
la prostituţie) în limita produsului intern brut 

(PIB) din diferite ţări, sesizăm următorul fapt: 
în Rusia acestea au constituit 0,2% din PIB 
(aproximativ 0,6 miliarde de dolari SUA); în 
Italia – 0,1%; în Olanda – 0,1%; în Marea Bri-
tanie – 0,2%; în Cehia – 0,3%. În ceea ce pri-
veşte unele ţări din sud-estul Asiei (Indonezia, 
Malaysia, Filipine şi Thailanda), aceşti indica-
tori de venituri sunt mult mai mari – de la 2 
până la 14% [8, p. 36-37, 176]. În Republica 
Moldova astfel de studii nu au fost efectuate, 
însă reieşind din faptul că multe femei sunt 
traficate peste hotarele ţării în scop de exploa-
tare sexuală şi luând în considerare aspectul 
latent destul de accentuat al acestui fenomen, 
este foarte dificil de a evalua, chiar şi cu apro-
ximaţie, volumul unor asemenea venituri ne-
oficiale şi raportarea lor la PIB-ul ţării.

Prin urmare, cele relatate ne determină 
să semnalăm faptul că intensificarea tendin-
ţelor negative ale criminalităţii din sfera ex-
ploatării sexuale a femeilor şi copiilor atestă 
prezenţa unor schimbări patologice serioase 
la nivelul întregii societăţi.

Regula neformală existentă în lumea 
contemporană cu privire la evaluarea nivelului 
de dezvoltare a societăţii prin prisma aprecie-
rii gradului de protecţie a celor mai vulnerabile 
categorii ale populaţiei – bătrâni, femei şi copii, 
permite să concluzionăm că în ultimii ani anu-
me aceste categorii de persoane se caracterizea-
ză printr-un grad sporit de victimitate. În cele 
din urmă, femeile şi copiii devin cel mai frec-
vent victime ale celor mai dure şi cinice forme 
de încălcare a drepturilor omului.

Înainte de a prezenta unele rezultate ale 
prezentului studiu criminologic, vom preci-
za care fapte social periculoase le atribuim la 
categoria infracţiunilor din sfera exploatării 
sexuale: traficul de fiinţe umane în scop de 
exploatare sexuală (art. 165 CP), traficul de 
copii în scopul exploatării sexuale, comerciale 
şi necomerciale, în prostituţie sau în industria 
pornografică (art. 206 alin. (1), lit. a) CP), por-
nografia infantilă (art. 2081 CP), recurgerea la 
prostituţia practicată de un copil (art. 2082 

CP), proxenetismul (art. 220 CP).
De asemenea, tangenţial s-au făcut anu-

mite referiri la infracţiunile conexe săvârşite 
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împotriva victimelor exploatării sexuale, inclu-
siv împotriva minorilor: violul (art. 171 CP), 
acţiunile violente cu caracter sexual (art. 172 
CP), hărţuirea sexuală (art. 173 CP), raportul 
sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta 
de 16 ani (art. 174 CP), acţiuni perverse (art. 
175 CP) ademenirea minorului în scopuri se-
xuale (art. 1751 CP). De regulă, aceste fapte in-
fracţionale tot mai des sunt comise împotriva 
victimelor exploatării sexuale atât de către in-
fractori în scopul reprimării voinţei persoanei 
şi constrângerii acesteia la prostituţie, cât şi de 
către ,,clienţi” – utilizatori ai serviciilor sexuale.

În urma analizei materialelor statisti-
ce şi a cauzelor penale cu privire la infracţi-
unile prevăzute de articolele 165, 206, 2081, 
2082, 220 CP RM constatăm faptul că 83,0% 
din totalul respectivei categorii de infracţiuni 
identificate şi înregistrate au fost săvârşite în 
localităţi urbane, iar 17,0% în localităţi rurale.

Totodată, peste 40,0% din aceste infrac-
ţiuni au fost comise în circumstanţe agravan-
te (de către un grup de persoane, de un grup 
criminal organizat sau de o organizaţie crimi-
nală, asupra a două sau mai multor persoane, 
cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, 
sănătatea fizică sau psihică a persoanei, asupra 
minorilor, inclusiv asupra copiilor care nu au 
împlinit vârsta de 14 ani, cu folosirea situaţiei 
de serviciu etc.).

Abordând diferenţiat problema exami-
nată, datele faptice cu referire la anumite com-
ponenţe de infracţiuni s-au dovedit a fi diferi-
te. Astfel, în cazul traficului de fiinţe umane 
comis în scopul exploatării sexuale (art. 165 
CP), numărul infracţiunilor săvârşite în cir-
cumstanţe agravante atinge cota de 65,4%; în 
cazul proxenetismului (art. 220 CP) ponderea 
acţiunilor calificate este în limitele de 70-80%.

În urma analizei situaţiei criminogene 
la capitolul implicării minorilor în scene por-
nografice, se constată că aproximativ în 70% 
din cazuri acestea au fost comise în circum-
stanţe calificate, de cele mai multe ori de către 
două şi mai multe persoane sau chiar de către 
unele grupări criminale organizate. În acelaşi 
timp, aceste categorii de infracţiuni, reieşind 
din specificul psihofiziologic al persoanelor 

victimizate, se caracterizează printr-un nivel 
înalt de latenţă, din care considerente o bună 
parte din respectivele fapte nu sunt reflectate 
în informaţia statistică.

Datele obţinute în urma elucidării unor 
aspecte destul de negative ale infracţiunilor 
legate de pornografia infantilă şi infracţiunile 
conexe reflectă nu doar tendinţele nefavorabi-
le ale acestui gen de criminalitate, dar demon-
strează şi situaţia deosebit de periculoasă care 
influenţează distructiv asupra genofondului 
nostru, prezentând un pericol real chiar şi 
pentru securitatea naţională a ţării.

Din păcate, în comiterea unor astfel de 
infracţiuni sunt implicaţi de multe ori atât 
cetăţeni ai Republicii Moldova, cât şi cetă-
ţeni ai altor state. Spre exemplu, un italian şi 
o persoană cu dublă cetăţenie, a Norvegiei şi 
a Federaţiei Ruse, au fost condamnaţi pentru 
proxenetism, pornografie infantilă şi trafic de 
copii, decizia fiind pronunţată de Judecătoria 
Centru, mun. Chişinău. Reieşind din materi-
alele dosarului penal, cetăţeanul italian, folo-
sind legenda selectării copiilor pentru inclu-
derea într-o echipă de fotbal din Italia, recruta 
copii din familii social-vulnerabile pentru ex-
ploatare sexuală. Organele de drept au reuşit 
reţinerea şi arestarea bărbatului în momentul 
tentativei de abuzare sexuală a unui băiat în 
vârstă de 13 ani. Anterior, în anul 2000, ce-
tăţeanul italian a mai fost condamnat pe te-
ritoriul Italiei pentru raporturi sexuale cu 
minori. În cazul cetăţeanului Norvegiei, care 
deţinea şi cetăţenia Federaţiei Ruse, s-a con-
statat că venise în Republica Moldova pentru 
instituirea unei reţele de oferire a serviciilor 
de turism sexual pentru persoane de orienta-
re netradiţională. Inculpatul a creat un site pe 
care a plasat profilurile unui grup de băieţi mi-
nori, originari din Republica Moldova. Pentru 
serviciile sexuale acordate beneficiarii plăteau 
proxeneţilor în medie câte 500 de euro, dintre 
care minorilor le revenea de la 150 până la 500 
de lei. Victimele recrutate şi exploatate sexual 
erau băieţi cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani, 
din familii social-vulnerabile, unii din ei fiind 
originari din regiunea transnistreană. Prin 
urmare, instanţa de judecată i-a condamnat 
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pe cei doi cetăţeni străini la câte 21 de ani de 
închisoare, iar pe alţi trei complici ai lor, cetă-
ţeni ai Republicii Moldova, la pedepse a câte 
10, 11 şi 18 ani de închisoare [9].

Cercetând problema exploatării sexua-
le a femeilor şi minorilor sub aspect crimino-
logic, este necesar de remarcat că, în esenţă, 
aceasta este constituită dintr-un complex de 
infracţiuni, derulat într-un anumit proces, în 
decursul căruia infractorii, intenţionând să re-
alizeze scopul exploatării sexuale, comit şi alte 
fapte penale ce prezintă un pericol social sporit: 
răpirea persoanei, privarea ilegală de libertate, 
tortura, tratamentul inuman sau degradant, 
vătămarea intenţionată a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, violul, acţiuni violente cu carac-
ter sexual, hărţuirea sexuală, raportul sexual cu 
persoane care nu au atins vârsta de şaispreze-
ce ani, acţiuni perverse etc. Evident că, cu cât 
mai dificil este acest proces, cu atât mai mult se 
impune  activitatea organizată în grup pentru 
sporirea eficacităţii acţiunilor infracţionale. În 
acest sens, practica demonstrează că ponderea 
respectivelor infracţiuni comise în grup osci-
lează de la 30% până la 55%, iar în unele cazuri 
cota acestora poate atinge 75%.

Ţinând cont de faptul că traficul de fiin-
ţe umane în scopul exploatării sexuale întru-
chipează atât forme neorganizate (activitate 
infracţională individuală), cât şi forme orga-
nizate de manifestare (activitate criminală în 
grup desfăşurată la nivel interstatal sau trans-
naţional), subliniem că, de regulă, „preţul” 
victimei depinde de complexitatea pregătirii 
şi săvârşirii infracţiunii. Atât în materialele 
practicii judiciare, cât şi în sursele mass-media 
pot fi întâlnite informaţii despre vânzarea co-
piilor de către mamă (sau ambii părinţi) care 
consuma alcool sau se droga, fiind indiferen-
tă de faptul că în aceste împrejurări copilul ar 
putea fi exploatat sexual sau ar putea deveni 
donator de organe pentru transplant.

În realitate, un preţ ridicat pentru poten-
ţialele victime ale exploatării sexuale îl pun in-
fractorii implicaţi „profesional” în acest gen de 
activitate. În calitate de exemplu poate fi relatat 
următorul caz din practica judiciară naţiona-
lă. Membrii unui grup criminal constituit din 

cinci persoane, care aveau legături infracţiona-
le cu grupări criminale din Rusia, Grecia, Italia 
şi Turcia, practicau traficul de femei originare 
din Republica Moldova pentru exploatarea se-
xuală a lor în afara ţării, obţinând ca rezultat 
venituri de aproximativ un milion de lei, taxa 
percepută pentru fiecare victimă variind de la 
1500 până la 3000 de euro [10].

Practica judiciară relevă situaţii când 
traficul de fiinţe umane în scop de exploatare 
sexuală este comis de grupări mixte ce întru-
nesc infractori din Republica Moldova şi din 
alte ţări, recrutarea fiind efectuată sub diferite 
pretexte. Astfel, C.R. prin rechizitoriu a fost 
învinuită de faptul că la sfârşitul lunii iunie 
2007, aflându-se în r-nul Criuleni, în scopul 
exploatării sexuale comerciale, fără consimţă-
mântul persoanei, împreună şi prin înţelegere 
prealabilă cu C.A. şi alte persoane de origine 
turcă, nestabilite de către organul de urmărire 
penală, a recrutat-o pe L.R., prin înşelăciune 
şi abuz de poziţie de vulnerabilitate a părţii 
vătămate, datorită situaţiei precare a acesteia 
din punctul de vedere al supravieţuirii sociale, 
propunându-i plecarea la un lucru bine plă-
tit în calitate de vânzătoare la un market din 
Turcia. Ajungând la locul destinaţiei, L.R. a 
fost întâlnită de o persoană de origine turcă 
pe nume „Selciuc”, nestabilită de organul de 
urmărire penală, care acţionând prin înţele-
gere prealabilă cu C.R. şi C.A., a transportat-
o pe ultima în or. Kumburgaz, Turcia, unde 
a adăpostit-o în hotelul „Ghenciler”, şi unde 
aceasta, contrar voinţei sale, în scopul întoar-
cerii unei datorii a cărei mărime nu este stabi-
lită în mod rezonabil, a fost impusă să acorde 
servicii sexuale diferitor bărbaţi, fiind exploa-
tată sexual până la data de 20 septembrie 2007. 
Astfel, inculpata a fost învinuită de săvârşirea 
infracţiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. 
d) CP, trafic de fiinţe umane, adică recrutarea, 
transportarea şi adăpostirea persoanelor, fără 
consimţământul acestora, săvârşită în scop de 
exploatare sexuală comercială, în scopul în-
toarcerii unei datorii a cărei mărime nu este 
stabilită în mod rezonabil, prin înşelăciune, 
abuz de poziţie de vulnerabilitate şi de mai 
multe persoane [11].
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În ultimii ani a crescut numărul infracţi-
unilor legate de pornografia infantilă. În acest 
sens, este important de menţionat că anterior 
activităţile de pregătire (recrutarea minorilor, 
pregătirea speluncii, înregistrarea foto şi vi-
deo etc.), urmate ulterior de schimbul şi co-
mercializarea „producţiei” finite, aveau loc pe 
teritoriul unei singure ţări. În ultima perioadă 
de timp, datorită posibilităţilor tehnice care 
permit folosirea maximală a reţelelor internet, 
infractorii au reuşit să se extindă cu asemenea 
gen de activitate infracţională la nivel interna-
ţional, fapt care le permite să obţină venituri 
colosale din vânzările producţiei cu conţinut 
pornografic. De asemenea, aceasta influen-
ţează şi asupra reducerii preţului materialelor 
pornografice pe teritoriul Republicii Moldo-
va, precum şi comercializarea lor la un tarif 
avantajos partenerilor şi clienţilor străini.

Industria pornografiei infantile prin in-
termediul internetului ia amploare în ultimii 
ani în Republica Moldova. Spre exemplu, în 
urma elucidării mai multor cazuri de acest 
gen, angajaţii organelor de resort au ridicat 
suporturi magnetice care conţineau imagini 
cu copii de 11-14 ani, supuşi abuzului sexual. 
Printre abuzatori au fost identificaţi un admi-
nistrator al unui centru comercial din Chişi-
nău, un preot, un producător de revistă, un 
student şi doi directori de întreprinderi [12].

În unele cazuri şi copiii implicaţi în sce-
ne cu conţinut pornografic pot fi atât din Re-
publica Moldova, cât şi din alte ţări. Astfel, în 
anul 2014 angajaţii Centrului de combatere a 
crimelor informatice au documentat şi au sto-
pat distribuirea a peste 4500 de imagini şi 13 
600 de fişiere video cu copii implicaţi în acti-
vităţi sexuale reale, precum şi abuzatorii aces-
tora. Totodată, în urma activităţii de identifi-
care a copiilor de pe imaginile din categoria 
pornografie infantilă, s-a reuşit identificarea 
a şase copii abuzaţi şi exploataţi în industria 
pornografică, doi dintre care erau din Repu-
blica Moldova, doi din Federaţia Rusă şi câte 
unul din Georgia şi Ucraina [13].

Este important de menţionat că prin-
cipalele târguri sexuale în care sunt implicaţi 
copiii au loc pe reţelele de socializare, mai ales 

pe forumurile cu caracter închis. Ofiţerii de 
poliţie sunt nevoiţi să se infiltreze şi să cer-
ceteze minuţios toate discuţiile dintre even-
tualul abuzator şi victimă. Şi jocurile on-line, 
care par inofensive la prima vedere, prezintă 
un pericol enorm pentru copii. S-a constatat 
că şi prin intermediul acestora copiii sunt ade-
meniţi de către traficanţi, prin propuneri de 
facilitare a regulilor de joc [14].

Este evident că caracteristicile menţio-
nate ce se referă la activitatea infracţională din 
sfera exploatării sexuale a femeilor şi copiilor, 
inclusiv caracterul complex al acesteia, creea-
ză o serie de dificultăţi în activitatea angajaţi-
lor organelor de resort legate de identificarea, 
reţinerea şi tragerea la răspundere penală a tu-
turor persoanelor implicate în astfel de reţele 
criminale. Totodată, la cele menţionate mai 
trebuie adăugat că infractorii din aşa-numita 
industrie a sexului au un grad ridicat de influ-
enţă asupra diferitor funcţionari ai organelor 
de drept şi ai altor structuri ale puterii prin 
prisma coruperii lor, iar uneori profesiona-
lismul slab dezvoltat şi îndeplinirea neconşti-
incioasă a obligaţiunilor de serviciu de către 
persoanele responsabile împiedică  procesul 
de prevenire şi combatere eficientă a respecti-
vului gen de criminalitate.

Toate acestea se reflectă negativ asupra 
faptului că cele mai grave forme organizate 
de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor, 
îndeosebi traficul de fiinţe umane în scop de 
exploatare sexuală şi implicarea minorilor în 
„industria pornografică”, rămân fără reacţie 
corespunzătoare din partea organelor abi-
litate ale statului. În libertate rămân multe 
persoane care au comis astfel de infracţiuni, 
nefiind identificate şi trase la răspundere. Prin 
urmare, aceasta influenţează asupra aprecierii 
juridico-penale a unei anumite fapte prejudi-
ciabile: în unele cazuri, instanţele de judecată 
nu califică infracţiunea ca fiind comisă de un 
grup de persoane cu înţelegere prealabilă sau 
de un grup criminal organizat, ceea ce reduce 
nemotivat termenul pedepsei aplicat persoa-
nelor condamnate etc. Iar cel mai important 
este că membrii acestor grupări infracţionale 
rămân de multe ori nepedepsiţi, având posibi-
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litatea de a continua activitatea criminală.
În continuare, considerăm oportun de a 

evalua succint formele organizate de exploa-
tare sexuală a femeilor şi copiilor, care includ 
diferite etape de activitate criminală (cu refe-
rire la traficul de fiinţe umane în scopul ex-
ploatării sexuale): recrutarea, transportarea, 
transferul, adăpostirea, primirea, vânzarea-
cumpărarea, în timpul realizării cărora sunt 
folosite diferite metode şi mijloace.

Astfel, una din cele mai răspândite este 
publicarea în mass-media a anunţurilor publi-
citare cu privire la oferirea unui serviciu avan-
tajos şi bine remunerat, inclusiv cu deplasa-
rea la muncă peste hotarele ţării. În cele mai 
multe cazuri, astfel de anunţuri sunt orientate 
spre naivitatea potenţialilor „clienţi”, care, de 
regulă, nu analizează esenţa reală a presupu-
sului serviciu şi de ce pentru prestarea unei 
astfel de activităţi nu este nevoie de experien-
ţă, studii etc.

La fel de răspândite sunt şi invitaţiile la 
studii în agenţii de modeling, de participare la 
concursuri de frumuseţe, la programe de di-
vertisment şi alte evenimente de elită, pentru 
aşa-numita însoţire a oamenilor bogaţi şi in-
fluenţi etc. În majoritatea cazurilor, fetele care 
nu dispun de parametri de model nu-şi dau 
seama despre imposibilitatea reală de a asigu-
ra cu locuri de muncă un număr atât de mare 
de pretendente.

O altă metodă de implicare este agitaţia 
efectuată de fetele care s-au întors de peste ho-
tare şi descriu atractiv avantajele muncii pre-
state în străinătate. Totodată, rămân a fi destul 
de populare şi alte metode, cum ar fi: căutarea 
unui „mire în străinătate” prin intermediul 
agenţiilor matrimoniale, „mirese prin cores-
pondenţă” etc.

Concluzii. Tipurile criminalităţii organi-
zate în domeniul exploatării sexuale a femeilor 
şi minorilor, inclusiv cele cu caracter transnaţi-
onal (de regulă, traficul de fiinţe umane în sco-
pul exploatării sexuale), sunt însoţite de înşelă-
ciune şi violenţă chiar în procesul de transpor-
tare a viitoarelor victime către locul exploatării. 
Pentru asigurarea transportării reuşite a poten-
ţialelor victime din Republica Moldova în străi-

nătate, exploatatorii (traficanţii de „marfă vie”) 
se ocupă de perfectarea documentelor necesa-
re, inclusiv de viză, dacă este cazul, care permi-
te traversarea hotarului, după ce documentele 
respective sunt retrase şi păstrate la aşa-numiţii 
vânzători. Ulterior, la discreţia lor, se determi-
nă tipul de transportare, locul şi condiţiile de 
trai şi de  alimentare, regimul de „lucru” al vii-
toarelor „sclave sexuale” etc.

Atunci când este imposibilă transporta-
rea lor legală, infractorii recurg la transporta-
rea ilegală (contrabanda cu „marfă vie”), care, 
la rândul său, poate genera în unele cazuri 
consecinţe destul de grave (de exemplu, vătă-
marea gravă a sănătăţii sau chiar provocarea 
decesului victimei în timpul transportării lor 
în frigidere industriale, în portbagajele auto-
mobilelor etc.). Ulterior, victimele care au fost 
deja transportate sunt amplasate, de regulă, în 
apartamente închiriate şi case izolate.

În ultima perioadă de timp s-au constatat 
şi alte forme de activitate care, aparent, consti-
tuie exploatare sexuală. Este vorba despre an-
gajarea modelelor tinere de sex feminin care 
realizează sesiuni video cu caracter erotic prin 
intermediul camerei web clienților din afara 
Republicii Moldova în schimbul unei plăți – 
„video-chat”. În acest context, făcând referinţă 
la practica CtEDO (cauza Litschauer vs. Mol-
dova), scoatem în evidenţă următoarele. Re-
clamantul, Martin Litschauer, de naționalitate 
austriac, la momentul evenimentelor era pro-
prietarul unei companii, înființată în Republi-
ca Moldova, care desfăşura o activitate erotică 
de video-chat la Chişinău. Ea a angajat modele 
tinere de sex feminin care realizau video eroti-
ce prin intermediul camerei web clienților din 
afara Moldovei în schimbul unei plăți [15].

Analizând circumstanţele cauzei, CtE-
DO a statuat că în absența contactului fizic, 
performanțele video-chatului erotic nu pot 
fi considerate ca prostituție. Totodată, a fost 
constatat violarea Articolului 5 §1 (detenția 
ilegală) din Convenția Europeană a Drepturi-
lor Omului, Republica Moldova fiind obligată 
să-i achite reclamantului suma de 10 000 de 
euro cu titlu de prejudiciu moral, precum şi 
costuri şi cheltuieli [15].
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În urma celor relatate mai sus, consta-
tăm că tendinţele nefavorabile ale criminalită-
ţii în sfera exploatării sexuale a femeilor şi mi-
norilor sunt demonstrate nu doar de dinamica 
în creştere (cu unele excepţii) a infracţiunilor 
comise în ultimul deceniu, ci şi de schimbările 
calitative care s-au produs în structura catego-
riei respective de infracţiuni.
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