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C.pen. RM. Astfel, la alin.(2) art.165 C.pen. RM se 
stabileşte răspunderea pentru traficul de fiinţe umane 
săvârşit:

a) de către o persoană care anterior a săvârşit o faptă 
prevăzută la alin.(1) art.165 C.pen. RM;

b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) asupra unei femei gravide;
d) de două sau mai multe persoane;
e) de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o 

persoană cu înaltă funcţie de răspundere;
f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, 

sănătatea fizică sau psihică a persoanei;
g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane 

sau degradante pentru a asigura subordonarea per-
soanei ori prin folosirea violului, dependenţei fizice, 
a armei.

La alin.(3) art.165 C.pen. RM se stabileşte răs-
punderea pentru traficul de fiinţe umane săvârşit în 
următoarele circumstanţe:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie 
criminală;

b) soldat cu vătămarea gravă a integrităţii corpo-
rale sau cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori 
sinuciderea acesteia.

Vom începe analiza noastră cu examinarea circum-
stanţei agravante consemnate la lit.a) alin.(2) art.165 
C.pen. RM. Ne referim la săvârşirea traficului de fiinţe 
umane de către o persoană care anterior a săvârşit o 
faptă prevăzută la alin.(1) art.165 C.pen. RM.

În practica judiciară, circumstanţa agravantă în cau-
ză a fost atestată în cazul următor: D.I. a fost condamnat 
conform lit.a), d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. Pentru 
a pronunţa sentinţa, instanţa de fond a reţinut că, 
acţionând împreună cu alte persoane, în lunile iunie-
august 2008, urmărind scopul de exploatare sexuală 
comercială, prin abuz de poziţie de vulnerabilitate, D.I. 
a recrutat-o pe L.T. La 05.07.2008, D.I. şi L.T. s-au 
deplasat în Turcia, unde L.T. a fost exploatată sexual 
pe parcursul unei luni. După revenirea în Republica 
Moldova, în august 2008, D.I. a recrutat-o repetat pe 
L.T., în vederea practicării prostituţiei în Turcia.1

În care condiţii se aplică circumstanţa agravantă 
analizată? Aceste condiţii sunt următoarele: 1) traficul 
de fiinţe umane este săvârşit de o persoană care a co-
mis anterior o infracţiune prevăzută la alin.(1) art.165        
C.pen. RM; 2) făptuitorul nu a fost condamnat anterior 
pentru nici una din faptele de trafic de fiinţe umane care 
se repetă; 3) nu a expirat termenul de prescripţie de tra-
gere la răspundere penală, stabilit la art.60 C.pen. RM.

Circumstanţa agravantă analizată este aplicabi-
lă numai în cazul în care se succed două sau mai 
multe fapte, care sunt prevăzute de alin.(1) art.165           
C.pen. RM. Din contra, nu se aplică răspunderea în 
baza lit.a)  alin.(2) art.165 C.pen. RM în cazurile 
următoare: 1) toate faptele, care se succed, sunt pre-
văzute doar de alin.(2) sau doar de alin.(3) art.165 
C.pen. RM; 2) faptele, care se succed, sunt prevăzute 
de diferite alineate ale art.165 C.pen. RM.

De asemenea, nu este aplicabilă prevederea de 
la lit.a) alin.(2) art.165 C.pen. RM în situaţia în 
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care, după infracţiunea specificată la alin.(1) art.165                   
C.pen. RM, este săvârşit: 1) traficul de fiinţe umane care 
a fost întrerupt la o altă etapă a activităţii infracţionale; 
2) traficul de fiinţe umane în care făptuitorul a avut un 
alt rol juridic.

În toate situaţiile consemnate mai sus, când este ne-
funcţională circumstanţa agravantă analizată, se aplică 
regulile concursului de infracţiuni. Aceasta este necesar 
pentru a se lua în consideraţie la calificare gradul de 
pericol social al fiecăreia din faptele săvârşite, fără a se 
admite subevaluarea sau supraevaluarea acestuia.

În alt context, este necesar a menţiona că V.Marciuk 
regretă că, de exemplu, în legea penală a Republicii 
Belarus lipseşte o prevedere care ar stabili răspunde-
rea agravată pentru traficul de fiinţe umane săvârşit 
în mod repetat.2 În ce ne priveşte, considerăm nocivă 
prezenţa în legea penală autohtonă a circumstanţei 
agravante de genul celei stabilite la lit.a) alin.(2) art.165               
C.pen. RM.

În proiectul de Lege pentru modificarea şi comple-
tarea Codului penal al Republicii Moldova (elaborat 
de Ministerul Justiţiei), în art.33, s-a propus abrogarea 
lit.a) alin.(2) art.165 C.pen. RM.3 Sprijinim iniţiativa, 
promovată de S.Brînză şi V.Stati, în vederea abolirii 
definitive (nu parţiale) pe cale legislativă a instituţiei 
repetării infracţiunii.4 Păstrarea acestei instituţii în 
calitate de apendice, atunci când funcţio nea ză eficient 
instituţia concursului de infracţiuni, împiedică diferen-
ţierea adecvată a răspunderii penale, sta bi lirea echita-
bilă a pedepsei, precum şi promovarea consecventă a 
scopurilor şi principiilor legii penale.

În continuare va fi supusă investigării circumstanţa 
agravantă prevăzută la lit.b) alin.(2) art.165 C.pen. RM, 
exprimată în săvârşirea infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane asupra a două sau mai multor persoane.

De exemplu, în următorul caz din practica judi-
ciară, răspunderea penală s-a aplicat în baza lit.b)                    
alin.(2) art.165 C.pen. RM: P.G. şi P.I. au fost învinuiţi 
în săvârşirea infracţiunii prevăzute la lit.a), b), d) alin.
(2) art.165 C.pen. RM. În perioada martie-aprilie 
2002, prin înţelegere prealabilă, cei doi au recrutat şi 
transportat în regiunea Krasnodar a Federaţiei Ruse pe 
C.I., C.T., P.V., S.D., F.I., C.V., J.S., I.P. şi L.A. Ajunse 
la destinaţie, toate aceste victime au fost deposedate 
de actele de identitate şi impuse să muncească timp de 
şapte luni la diferite lucrări agricole, fiind exploatate 
în condiţii similare sclaviei.5

Ce este caracteristic pentru circumstanţa agravantă 
specificată la lit.b) alin.(2) art.165 C.pen. RM? 

În primul rând, trebuie să existe o pluralitate de 
victime. În afară de aceasta, făptuitorul trebuie să 
manifeste o intenţie unică în raport cu traficul a cel 
puţin două persoane. Această intenţie poate fi realizată 
simultan sau nesimultan. În ultima situaţie, traficul de 
fiinţe umane presupune câteva episoade cuprinse de 
intenţia unică a făptuitorului (de exemplu, în contextul 

aceleiaşi infracţiuni prelungite de trafic de fiinţe umane, 
este recrutată o victimă, după care – cea de-a doua).

Este necesar ca intenţia de traficare a două sau mai 
multor persoane să se formeze în conştiinţa făptuito-
rului până la traficarea primei victime sau în procesul 
de traficare a primei victime. Dacă fapta este săvârşită 
după ce a fost depăşit acest moment, cele săvârşite 
vor constitui concursul de infracţiuni de trafic de fiinţe 
umane sau se vor califica în baza lit.a) alin.(2) art.165 
C.pen. RM.

Răspunderea se va aplica în conformitate cu art.27 
şi lit.b) alin.(2) art.165 C.pen. RM în următoarele trei 
ipoteze în care făptuitorul manifestă intenţie determina-
tă în raport cu numărul de victime ale traficului de fiinţe 
umane: 1) făptuitorul a încercat să trafice două sau mai 
multe persoane, însă, din cauze independente de voinţa 
lui, nu a fost traficată nici una; 2) făptuitorul a încercat 
să trafice două sau mai multe persoane, însă, din cauze 
independente de voinţa lui, a fost traficată numai una 
din acestea; 3) făptuitorul a încercat să trafice trei sau 
mai multe persoane, însă, din cauze independente de 
voinţa lui, au fost traficate numai două din trei victime 
vizate, trei din patru victime vizate, patru din cinci 
victime vizate etc.

Este inadmisibil ca, în cazul realizării parţiale a 
intenţiei de a trafica două sau mai multe persoane, ca-
lificarea să fie de genul: alin.(1) art.165 şi art.27 şi lit.b) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM. Or, unitatea infracţională, 
condiţionată de intenţia unica manifestată de făptuitor, 
nu poate fi anulată prin realizarea parţială a acestei in-
tenţii din cauze ce nu depind de voinţa făptuitorului.

Gradul – integral sau parţial – de nerealizare a inten-
ţiei infracţionale poate fi luat în consideraţie la indivi-
dualizarea pedepsei pentru traficul de fiinţe umane.

În alt context, va fi analizată circumstanţa agra-
vantă prevăzută la lit.c) alin.(2) art.165 C.pen. RM, 
care constă în săvârşirea traficului de fiinţe umane 
asupra unei femei gravide (lit.c) alin.(2) art.165 
C.pen. RM).

În practica judiciară, prezenţa circumstanţei agravante 
în cauză a fost reţinută în următoarele cazuri: G.A. a fost 
condamnată în conformitate cu lit.c), d) alin.(2) art.165 
C.pen. RM. În luna noiembrie 2004, ştiind cu certitudine 
ca P.N. este gravidă, prin înşelăciune, promiţându-i că 
va fi angajată în calitate de chelneriţă într-un bar din 
Turcia, G.A. a recrutat-o şi a organizat transportarea 
ei în Turcia, unde victima a acordat servicii sexuale 
clienţilor;6 B.D. a fost condamnată în baza lit.a), c), d) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM. Pentru a pronunţa sentinţa, 
instanţa de fond a reţinut că, printre altele, în perioada 
august-septembrie 2006, B.D. a recrutat-o pe S.S. sub 
pretextul angajării acesteia la o muncă care nu este 
legată de prestarea serviciilor sexuale. La 02.09.2006, 
B.D. a transportat victima în Turcia, unde aceasta a 
fost întâlnită de un oarecare O. Prin ameninţare cu 
aplicarea violenţei şi aplicarea violenţei, acesta a 
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impus victima să presteze servicii sexuale. În rezultat, 
victima a rămas însărcinată. Deşi cunoşteau că S.S. este 
însărcinată, cei doi făptuitori o impuneau să presteze 
în continuare servicii sexuale clienţilor.7

Prima speţă nu suscită îndoieli în privinţa corectitu-
dinii calificării. Nu acelaşi lucru se poate afirma vizavi 
de cea de-a doua speţă. Or, pentru a incrimina circum-
stanţa agravantă specificată la lit.c) alin.(2) art.165 
C.pen. RM, este necesar ca victima să fie gravidă la 
momentul săvârşirii traficului de fiinţe umane. În speţă, 
victima a rămas gravidă după ce a fost exploatată pe 
parcursul unui anumit timp. Traficul de fiinţe umane 
deja se consumase atât în privinţa lui B.D., cât şi în 
privinţa lui O. Momentul de consumare a fost marcat de 
săvârşirea prin înşelăciune a recrutării (de către B.D.) 
şi, respectiv, a primirii victimei (de către O.). Tot ceea 
ce a depăşit acest moment, exprimat în exploatarea 
sexuală a victimei, nu poate avea influenţă asupra ca-
lificării traficului de fiinţe umane. Eventual în raport cu 
alte infracţiuni (de exemplu, infracţiunea prevăzută la 
art.166 C.pen. RM), care au urmat săvârşirii traficului 
de fiinţe umane, trebuia reţinută circumstanţa agravantă 
„asupra unei femei gravide”. Dar numai nu în contextul 
infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM. Traficul de 
fiinţe umane nu este o infracţiune continuă, deci nu se 
consumă din momentul încetării activităţii infracţionale 
sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică 
această activitate. Dacă s-ar considera altfel, ar reieşi 
că trebuie de considerat consumat numai acel trafic de 
fiinţe umane care a evoluat până la realizarea scopului 
infracţiunii. Considerăm că legiuitorul a fost suficient 
de explicit. Reprezentând un semn al laturii subiective, 
scopul traficului de fiinţe umane, ca şi scopul oricărei 
alte infracţiuni, este în psihicul făptuitorului; nu este o 
componentă a activităţii obiectivizate a făptuitorului. 
Tratarea inechitabilă a problemei scopului traficului 
de fiinţe umane ar veni în dezacord cu principiile 
dreptului penal.

În alt context, menţionăm că, la pct.6.2 al Hotărârii 
Plenului nr.37/2004, se menţionează că traficul de fiinţe 
umane se consideră săvârşit cu bună-ştiinţă asupra unei 
femei gravide, în cazurile când făptuitorul ştia despre 
sarcina victimei. 

Dar, la lit.c) alin.(2) art.165 C.pen. RM legiuitorul 
nu cere ca făptuitorul să manifeste bună-ştiinţă în raport 
cu graviditatea victimei. În contrast, această cerinţă 
este atestată în cazul infracţiunilor prevăzute la lit.e)           
alin.(2) art.145, lit.b) alin.(2) art.151, lit.c1) alin.(2) 
art.152, lit.c) alin.(2) art.164 etc. din Codul penal. 
Plenul Curţii Supreme de Justiţie nu are competenţa să 
perfecţioneze legea penală în locul legiuitorului.

Că o asemenea perfecţionare este necesară, rezultă 
din expertiza Codului penal al Republicii Moldova, 
efectuată de experţii Consiliului Europei, Mariavaleria 
del Tufo şi Vincent Coussirat-Coustere. Cei doi ex-
perţi au recomandat modificarea prevederii de la lit.c)      

alin.(2) art.165 C.pen. RM, astfel încât răspunderea să 
poată fi agravată atunci când traficul de fiinţe umane 
este săvârşit cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravi-
de.8 Totuşi, până la o eventuală astfel de modificare a 
legii penale, suntem nevoiţi să consemnăm că, pentru 
a fi aplicată circumstanţa agravantă specificată la lit.c)   
alin.(2) art.165 C.pen. RM, făptuitorul poate chiar să 
admită că victima este o femeie gravidă.

Circumstanţa agravantă analizată nu-i poate fi 
incriminată făptuitorului, dacă acesta, la momentul să-
vârşirii infracţiunii, nici măcar nu a admis graviditatea 
victimei. În acelaşi timp, dacă făptuitorul a considerat 
eronat că săvârşeşte traficul de fiinţe umane asupra unei 
femei gravide (deşi, în realitate, la momentul săvârşirii 
faptei, victima nu avea respectiva trăsătură agravantă), 
cele comise trebuie calificate conform art.27 şi lit.c) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM.

În altă ordine de idei, va fi investigată circumstanţa 
agravantă prevăzută la lit.d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
Ne referim la săvârşirea traficului de fiinţe umane 
de două sau mai multe persoane.

În practica judiciară, s-a considerat că circumstanţa 
agravantă în cauză este prezentă în cazurile următoa-
re: S.C. a fost condamnat în conformitate cu lit.b), 
d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. În luna martie 2003, 
în urma înţelegerii prealabile, S.C. a constituit un 
grup împreună cu L., N., V. şi o cetăţeană de origine 
română neidentificată, în vederea săvârşirii traficului 
de fiinţe umane. Întru realizarea planului infracţional, 
aflându-se în Turcia, S.C. a impus-o pe concubina sa, 
S.A., cetăţeană a Republicii Moldova, s-o contacteze 
telefonic pe T.T., care se afla în Republica Moldova, 
pentru a-i propune să lucreze în calitate de chelneriţă 
în restaurantul ce-i aparţine lui S.C. La 08.04.2003, 
T.T., împreună cu ruda ei, T.N., s-au deplasat la 
Chişinău, unde au fost întâlnite de către V., care le-a 
transportat în or. Odesa, Ucraina. Din or. Odesa 
T.T. şi T.N. s-au deplasat pe calea aerului în Turcia. 
Acolo au fost întâlnite de către cetăţeana de origine 
română neidentificată, care le-a transmis pe cele două 
victime lui S.C., L. şi N. Ulterior, T.T. şi T.N. au fost 
impuse de cei trei să practice prostituţia;9 M.V., a fost 
condamnată în baza lit.d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
În luna august 2005, prin înţelegere prealabilă cu 
M., un cetăţean turc, M.V. a înşelat-o pe T.E. că o va 
ajuta să se angajeze în Turcia în calitate de bucătar. 
Astfel, a recrutat-o şi a transportat-o în Turcia, după 
ce a ajutat-o pe T.E. să-şi perfecteze paşaportul. În 
Turcia, T.E. a fost întâlnită de către M., care a impus-o 
să practice prostituţia.10 

În mod regretabil, în Hotărârea Plenului nr.37/2004 
lipsesc explicaţii cu privire la interpretarea prevede-
rii de la lit.d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. În aceste 
condiţii, considerăm justificată apelarea la interpre-
tarea prin analogie, privitoare la şantajul săvârşit de 
două sau mai multe persoane, realizată la pct.18 al 
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Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu 
privire la practica judiciară în procesele penale despre 
şantaj”, nr.16 din 07.11.2005.11 În consecinţă, consi-
derăm că circumstanţa agravantă „de două sau mai 
multe persoane”, specificată la lit.d) alin.(2) art.165                                            
C.pen. RM, operează în oricare din următoarele trei 
ipoteze: 1) săvârşirea traficului de fiinţe umane de doi 
sau mai mulţi coautori; 2) săvârşirea traficului de fiinţe 
umane de către o persoană, care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii, în comun cu una sau mai multe 
persoane care nu întrunesc aceste semne; 3) săvârşirea 
traficului de fiinţe umane de către o persoană, care întru-
neşte semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul 
unei persoane care nu întruneşte aceste semne.

Aderăm la argumentele tuturor acelor autori care 
consideră că acestea sunt ipotezele în care devine 
funcţională circumstanţa agravantă „de două sau mai 
multe persoane”.12 Nu le vom repeta. Vom consemna 
doar că, oricât s-ar dori, nu se poate ignora că această 
circumstanţă agravantă a intrat în legea penală autohto-
nă prin filiera românească. Deosebirea constă în aceea 
că legiuitorul român utilizează sintagma „de două sau 
mai multe persoane împreună”. Însă, funcţionarea 
instituţiei participaţiei improprii anulează efectele 
acestei deosebiri. Prin urmare, conţinutul noţiunii „de 
două sau mai multe persoane” trebuie abordat prin 
prisma doctrinei române majoritare.13 În acest sens, de 
exemplu, N.Ştefăroi opinează: „Pentru a opera această 
circumstanţă agravantă (se are în vedere circumstanţa 
agravantă „de două sau mai multe persoane împreună”, 
specificată la lit.a) alin.(2) art.12 al Legii României 
nr.678 din 21.11.2001 privind prevenirea şi comba-
terea traficului de persoane14 – n.a.), este necesar ca 
cel puţin o persoană dintre cele două sau mai multe 
care acţionează împreună să aibă calitatea de autor şi 
ea se răsfrânge asupra celorlalţi participanţi care au 
cunoscut împrejurarea că fapta va fi comisă de mai 
multe persoane”.15

În alt context, este necesar a menţiona că nu poate 
influenţa asupra calificării faptei conform lit.d) alin.(2) 
art.165 C.pen. RM o asemenea împrejurare ca lipsa sau 
prezenţa înţelegerii prealabile dintre făptuitori. Chiar 
dacă este mai puţin probabilă, datorită esenţei juridice 
a traficului de fiinţe umane, înţelegerea spontană nu 
poate fi cu totul exclusă în conjunctura calificării faptei 
în baza lit.d) alin.(2) art.165 C.pen. RM.

Esenţa juridică a traficului de fiinţe umane ne obligă 
să luăm în consideraţie şi caracterul complex al acestei 
infracţiuni. În aceste condiţii, făptuitorii constituind 
pluralitatea, pot executa în paralel întreaga latură 
obiectivă a traficului de fiinţe umane. Însă, la fel de 
posibil, este ca, după o prealabilă distribuire a rolurilor, 
fiecare dintre făptuitori să execute doar o parte a laturii 
obiective a traficului de fiinţe umane (de exemplu, pri-
mul făptuitor recrutează victima, al doilea făptuitor o 
transportă, al treilea făptuitor o adăposteşte etc.).

Important este ca aceşti făptuitori să ia parte la 
săvârşirea, chiar şi parţială, a infracţiunii. Un autor al 
infracţiunii, alături de o persoană care doar contribuie 
la săvârşirea infracţiunii în calitate de organizator, 
instigator sau complice, nu este suficient pentru 
a opera circumstanţa agravantă prevăzută la lit.d)                          
alin.(2) art.165 C.pen. RM.

În cele ce urmează trecem la examinarea circum-
stanţei agravante specificate la lit.e) alin.(2) art.165 
C.pen. RM. Ne referim la săvârşirea traficului de 
fiinţe umane de o persoană cu funcţie de răspundere 
sau de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere.

Din alin.(1) art.123 C.pen. RM rezultă că persoana cu 
funcţie de răspundere este o persoană care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii: 1) este o persoană căreia 
i se acordă drepturi şi obligaţii într-o întreprindere, insti-
tuţie sau organizaţie de stat ori a administraţiei publice 
locale, sau într-o subdiviziune a lor; 2) aceste drepturi 
şi obligaţii i se acordă persoanei în mod permanent sau 
provizoriu, prin stipularea legii, prin numire sau alegere, 
ori în virtutea unei însărcinări; 3) aceste drepturi şi obli-
gaţii i se acordă persoanei în vederea exercitării funcţi-
ilor autorităţii publice ori a acţiunilor administrative de 
dispoziţie sau organizatorico-economice.

Considerăm că tocmai cea de-a treia condiţie sus-
nominalizată este cea care permite deosebirea unei 
persoane cu funcţie de răspundere de un funcţionar 
public care nu este persoană cu funcţie de răspundere. 
Amintim că tocmai funcţionarul public, care nu este 
persoană cu funcţie de răspundere, este subiectul în 
cazul traficului de fiinţe umane săvârşit prin abuz 
de putere (caz consemnat la lit.c) alin.(1) art.165                   
C.pen. RM).

Această condiţie presupune oricare din următoarele 
trei ipoteze: 1) exercitarea funcţiilor autorităţii publice; 
2) exercitarea acţiunilor administrative de dispoziţie;      
3) exercitarea acţiunilor organizatorico-economice. De-
finiţiile tuturor noţiunilor, care desemnează cele trei ipo-
teze, sunt formulate în Hotărârea Curţii Constituţionale 
nr.1 din 11.01.2001 privind controlul constituţiona lităţii 
dispoziţiilor art.183 din Codul penal16 (se are în vedere 
Codul penal din 1961). Astfel, în ipoteza exercitării 
funcţiilor autorităţii publice, persoana cu funcţie de răs-
pundere, în cadrul undei autorităţi publice, este învestită 
în numele statului cu împuterniciri legale de a înfăptui 
acţiuni care comportă consecinţe juridice pentru toţi 
sau pentru majoritatea cetăţenilor, iar acţiunile lor pe 
linie de serviciu nu sunt limitate la cadrul unui anumit 
departament, sistem etc. Prin „exercitarea acţiunilor 
administrative de dispoziţie” se înţeleg împuternicirile 
legate în special de dirijarea nemijlocită a oamenilor, 
de administrarea unui sector de muncă. Prin „exerci-
tarea acţiunilor organizatorico-economice” se înţeleg 
obligaţiile şi împuternicirile corespunză toare, legate 
în special de dispunerea şi administrarea proprietăţii 
sub toate formele ei.
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Cât priveşte persoanele cu înaltă funcţie de răspun-
dere, considerăm inutilă nominalizarea acestei categorii 
de persoane cu funcţie de răspundere în dispoziţia de la 
lit.e) alin.(2) art.165 C.pen. RM. Or, după cum rezultă 
din alin.(2) art.123 C.pen. RM, din această categorie 
fac parte tot persoane cu funcţie de răspundere, al 
căror mod de numire sau alegere este reglementat de 
Constituţia Republicii Moldova şi de legile organice, 
precum şi persoanele cărora persoana cu înaltă funcţie 
de răspundere le-a delegat împuternicirile sale.

Consemnarea ambelor categorii de persoane cu 
funcţie de răspundere ar fi fost justificată în două ali-
neate diferite ale art.165 C.pen. RM, în vederea unei 
diferenţieri efective a răspunderii penale. Aşa cum sunt 
consemnate în dispoziţia de la lit.e) alin.(2) art.165 
C.pen. RM, cele două categorii sunt luate în conside-
raţie doar la individualizarea pedepsei.

În altă privinţă, atragem atenţia că formularea de 
la lit.e) alin.(2) art.165 C.pen. RM diferă, de exemplu, 
de cea de la lit.c) alin.(5) art.248 C.pen. RM („de o 
persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea situa-
ţiei de serviciu”). Considerăm că această discrepanţă 
nu este întâmplătoare: sfera de incidenţă a prevederii 
de la lit.e) alin.(2) art.165 C.pen. RM este mai cu-
prinzătoare decât cea a prevederii de la lit.c) alin.(5) 
art.248  C.pen. RM. Aceasta pentru că presupune nu 
doar cazurile când respectiva persoană îşi foloseşte 
situaţia de serviciu (adică, săvârşeşte abuzul de putere 
sau abuzul de serviciu), dar şi cazurile când respectiva 
persoană depăşeşte vădit limitele drepturilor şi atribu-
ţiilor acordate prin lege (adică, săvârşeşte excesul de 
putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu).

Considerăm absolut justificată această abordare: în 
toate aceste cazuri trebuie agravată răspunderea pentru 
traficul de fiinţe umane. Faptul că subiectul a depăşit 
sau nu limitele drepturi lor şi atribuţiilor acordate prin 
lege urmează a fi luat în consideraţie la individuali-
zarea pedepsei. În orice caz, este necesar a se reţine 
că aplicarea răspunderii în baza lit.e) alin.(2) art.165 
C.pen. RM exclude necesitatea calificării suplimentare 
în conformitate cu art.327 sau 328 C.pen. RM. Ţinând 
cont de regula de la art.118 C.pen. RM, legiuitorul le-a 
rezervat faptelor prevăzute la art.327 şi 328 C.pen. RM 
rolul de părţi ale unui întreg care se regăseşte la lit.e) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM.

În cele ce urmează va fi analizată circumstanţa 
agravantă specificată la lit.f) alin.(2) art.165 C.pen. RM, 
exprimată în săvârşirea traficului de fiinţe umane cu 
aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănă-
tatea fizică sau psihică a persoanei.

În acest sens, este relevant următorul caz din 
practica juridică: A.I., E.A. şi C.N. au fost învinuiţi 
în săvârşirea infracţiunii prevăzute la lit.d), f), g)                            
alin.(2) art.165 C.pen. RM. În luna decembrie 2006, 
prin înţelegere prealabilă cu A. şi M., abuzând de 
poziţia de vulnerabilitate a lui M.O., cei trei făptuitori 

au recrutat-o şi au transportat-o în Turcia, în scop de 
exploatare sexuală comercială. În Turcia, victima a fost 
întâlnită de C.N. şi A., care au transportat-o într-un 
hotel, în care A., prin aplicarea violenţei periculoase 
pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei, 
precum şi prin tortură, a obligat-o pe M.O. să practice 
prostituţia.17

În pct.5.3 al Hotărârii Plenului nr.37/2004, referitor 
la circumstanţa agravantă investigată, este formulată o 
explicaţie contradictorie: mai întâi, se susţine că prin 
„violenţă periculoasă pentru viaţa, sănătatea fizică sau 
psihică a persoanei” se înţelege vătămarea intenţionată 
gravă sau medie a integrităţii corporale; după aceasta, 
se explică necesitatea calificării suplimentare în baza 
art.151 C.pen. RM, atunci când violenţa, aplicată în 
contextul traficului de fiinţe umane, constă în vătă-
marea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii.

Ce trebuie să înţeleagă destinatarii şi beneficiarii 
legii penale: trebuie sau nu trebuie efec tuată calificarea 
suplimentară în baza art.151 C.pen. RM, atunci când 
violenţa periculoasă pentru viaţa, sănătatea fizică sau 
psihică a persoanei, aplicată în contextul traficului de 
fiinţe umane, se concretizează în vătămarea intenţio-
nată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii? În 
subsidiar, este necesar de răspuns şi la altă întrebare: 
vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii este sau nu o expresie a violenţei pe-
riculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a 
persoanei? Or, cu privire la această expresie a violenţei, 
nu se menţionează nimic nici în pct.5.1 al Hotărârii 
Plenului nr.37/2004, nici în pct.5.3 al acesteia. Dacă 
vătămarea intenţio nată uşoară nu este considerată nici 
expresie a violenţei nepericuloase pentru viaţa şi să-
nătatea persoanei, nici expresie a violenţei periculoase 
pentru aceste valori, atunci nu e departe să afirmăm: 
se aplică răspunderea în baza art.78 C.pen. RM, nu în 
baza art.27 şi 165 C.pen. RM, în cazul în care vătă-
marea intenţionată uşoară a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii e realizată în scopul recrutării victimei, pentru 
a fi ulterior exploatată sexual.

Bineînţeles, nu va fi corectă o asemenea afirmaţie, 
având la bază premisele conturate mai sus. Atât vătăma-
rea intenţionată uşoară a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii, cât şi vătămarea intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, intră sub incidenţa prevederii 
de la lit.f) alin.(2) art.165 C.pen. RM. Violenţa de o 
intensitate mai redusă intră sub incidenţa prevederii 
de la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM, întrucât este 
nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei.

Mai complicat este să identificăm soluţia de califi-
care în situaţia în care violenţa din cadrul traficului de 
fiinţe umane se concretizează în vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. În situaţia 
dată, nu ar fi întemeiată aplicarea prevederii de la lit.f) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM. Să facem aceasta ne îm-
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piedică, în primul rând, prevederea de la lit.b) alin.(3) 
art.165 C.pen. RM. Or, nu poate vătămarea integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, săvârşită din imprudenţă, să 
aibă un grad de pericol social mai sporit decât cel al 
vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii. Prin urmare, trebuie identificată o altă 
soluţie.

La prima vedere, soluţia ar consta în calificarea 
faptei în baza art.151 şi art.165 (cu excepţia lit.f)          
alin.(2)) C.pen. RM. Această soluţie ar fi acceptabilă 
numai în acele cazuri când acţiunea adiacentă din cadrul 
traficului de fiinţe umane ar fi reprezentată de modali-
tăţi non-violentale, iar vătămarea intenţionată gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii le-ar suplimenta. 
Cum însă să fie calificată fapta presupunând, de exem-
plu, adăpostirea victimei în scopul exploatării sexuale, 
atunci când asupra victimei se influenţează exclusiv 
pe calea vătămării intenţionate a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii? În acest caz, nu ar fi potrivit sub nici o 
formă concursul dintre infracţiunile prevăzute la art.151 
şi 165 C.pen. RM. Aceasta pentru că este prezentă doar 
o parte a infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, 
şi anume: partea reprezentată de acţiunea principală. 
Cealaltă parte lipseşte, mai bine zis, aparţine de o altă 
infracţiune.

În împrejurările descrise, în acord cu art.115       
C.pen. RM, ne rămâne soluţia alegerii unei singure 
norme din art.151 sau 165 C.pen. RM. Pentru că este 
mai favorabilă făptuitorului, soluţia aplicării art.151 
C.pen. RM este cea pentru care optăm. În afară de 
aceasta, am făcut alegerea în favoarea soluţiei în cauză 
şi din motivul că imperfecţiunea legii penale, care nu 
este reparată din motive necunoscute de către legiuitor, 
nu poate fi pusă în sarcina făptuitorului, indiferent de 
gravitatea faptei pe care o comite.

Ce recomandăm legiuitorului, pentru perfecţionarea 
legii penale? Recomandăm ca, într-un alineat aparte, 
care să-i urmeze actualului alin.(3) art.165 C.pen. RM, 
să fie prevăzută răspunderea pentru recrutarea, trans-
portarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei per-
soane, cu sau fără consimţământul acesteia, în scop de 
exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin 
muncă sau servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie 
sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte 
armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organe-
lor sau ţesuturilor, săvârşită prin vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

În continuare, vom supune examinării circumstanţa 
agravantă prevăzută la lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM, 
exprimată în săvârşirea traficului de fiinţe umane 
prin folosirea torturii, a tratamen telor inumane 
sau degradante pentru a asigura subordonarea 
persoanei ori prin folosirea violului, a dependenţei 
fizice, a armei.

Sunt patru la număr ipotezele adunate sub auspiciul 
prevederii de la lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM:

1) săvârşirea traficului de fiinţe umane prin folosirea 
torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru 
a asigura subordonarea persoanei;

2) săvârşirea traficului de fiinţe umane prin folosirea 
violului;

3) săvârşirea traficului de fiinţe umane prin folosirea 
dependenţei fizice;

4) săvârşirea traficului de fiinţe umane prin folosirea 
armei.

La prima din aceste ipoteze, se referă următorul 
caz din practica judiciară: D.A. a fost condamnat în 
baza lit.a), b), f) alin.(2) art.165 C.pen. RM (precizăm 
că, iniţial, circumstanţa agravantă analizată a fost 
specificată la lit.f) alin.(2) art.165 C.pen. RM). Pen-
tru a pronunţa sentinţa, instanţa de fond a reţinut că, 
printre altele, în luna octombrie 2004, D.A., urmărind 
scopul exploatării sexuale a lui D.M., a recrutat-o şi 
a transportat-o prin înşelăciune în Turcia. Ajunsă la 
destinaţie, victima a fost impusă să acorde servicii se-
xuale prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane 
şi degradante. În luna octombrie 2004, D.A., urmărind 
scopul exploatării sexuale a lui C.V., a recrutat-o şi a 
transportat-o prin înşelăciune în Turcia. Ca şi prima 
victimă, C.V. a fost impusă să acorde servicii sexuale 
prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane şi 
degradante.18

Considerăm incorectă soluţia pronunţată de instanţa 
de fond. În cazul analizat nu recruta rea, transportarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea în scopul corespun-
zător a fost săvârşită prin folosirea torturii, a tratamen-
telor inumane sau degradante. În realitate, exploatarea 
victimei a fost săvârşită prin folosirea numitelor pro-
cedee. Cu alte cuvinte, traficul de fiinţe umane deja 
se consumase la momentul folosirii torturii, a trata-
mentelor inumane şi a tratamentelor degradante. S-a 
ignorat că folosirea torturii, a tratamentelor inumane 
sau degradante se referă la una din modalităţile acţiunii 
adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane.

În alt context, în pct.5.11 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004 se încearcă a fi definite cele trei noţiuni care 
se referă la prima ipoteză a circumstanţei agravante pre-
văzute la lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM: tortură – act 
prin care se cauzează unei persoane în mod intenţionat 
suferinţe sau dureri fizice sau psihice grave; tratament 
inuman – orice tratament, altul decât tortura, de natu-
ră să provoace intenţionat groaznice (sic!) suferinţe 
fizice ori psihice, care nu pot fi justificate; tratament 
degradant – orice tratament, altul decât tortura, care 
umileşte în mod grosolan persoana în faţa altora, sau 
o impune să acţioneze împotriva voinţei şi conştiinţei 
sale, sau este de natură să producă victimei sentimente 
de teamă, de inferioritate, de îngrijorare, în stare să o 
înjosească şi să-i înfrângă rezistenţa fizică şi morală, 
pentru a asigura subordonarea victimei.

Totuşi, nu putem trece cu vederea că noţiunea de tor-
tură este definită de către legiuitor în art.3091      C.pen. 
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RM. Întrebarea firească este: de ce, în contextul art.165 
C.pen. RM, noţiunea de tortură trebuie să aibă un alt 
conţinut? Răspunsul este simplu: pentru că, în calitate de 
infracţiune contra justiţiei, infracţiunea de tortură, prevă-
zută la art.3091 C.pen. RM, implică anumite condiţii (de 
exemplu, cu privire la victima şi subiectul infracţiunii). 
Observăm că, astfel, legiuitorul a nesocotit regula fixată 
la lit.e) art.19 al Legii Republicii Moldova privind actele 
legislative, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova 
la 27.12.200119: terminologia, utilizată în actul elaborat, 
este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislati-
ve şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza 
unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui 
repetată exclude confuzia.

Pentru a fi reparat acest neajuns, propunem modifi-
carea textului art.165 C.pen. RM: excluderea de la lit.g) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM a cuvintelor „prin folosirea 
torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru 
a asigura subordonarea persoanei” să fie compensată 
prin stabilirea, la o literă distinctă din alin.(3) art.165 
C.pen. RM, a circumstanţei agravante „săvârşite cu 
deosebită cruzime”. Considerăm că anume acesta este 
semantismul autentic al cuvintelor a căror excludere o 
propunem. Operarea modificării în cauză ar contribui la 
prevenirea erorilor judiciare de genul celei consemnate 
mai sus: ar deveni clar că preconizata circumstanţă 
agravantă poate fi aplicată, de exemplu, atunci când 
cruzimea deosebită caracterizează recru tarea victimei 
prin aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănă-
tatea fizică sau psihică a persoanei.

În alt context, cea de-a doua ipoteză, reliefată la 
lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM, constă în săvârşirea 
traficului de fiinţe umane prin folosirea violului. În 
principiu, putem admite că recrutarea, transportarea, 
transferul etc. al victimei poate fi săvârşit cu ajutorul 
raportului sexual care este comis prin constrângere 
fizică sau psihică a victimei sau profitând de impo-
sibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima 
voinţa. Întrebarea este: de ce „folosirea violului” şi de 
ce „folosirea anume a violului”? 

Violul nu este un mijloc de săvârşire a infracţiunii, 
ca să fie folosit. Este el însuşi o infracţiune, absorbită de 
infracţiunea complexă de trafic de fiinţe umane. Cât pri-
veşte cel de-al doilea aspect al întrebării, considerăm mai 
potrivit ca, la lit.g) alin.(2) art.165  C.pen. RM, în locul 
cuvintelor „ori prin folosirea violului” să se utilizeze 
formularea de la lit.b) alin.(2) art.206  C.pen. RM. 
Considerăm că formularea „prin abuz sau violenţă 
sexuală”, odată utilizată în textul art.165 C.pen. RM, 
ar asigura să nu fie admise erori de aplicare a legii 
penale. Or, actuala formulare lasă câmp pentru ase-
menea erori, lăsând impresia că se referă şi la violul 
din contextul exploatării victimei.

Cea de-a treia ipoteză, conturată la lit.g) alin.(2) 
art.165 C.pen. RM, se exprimă în săvârşirea traficului 
de fiinţe umane prin folosirea dependenţei fizice.

În conformitate cu pct.5.13 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004, dependenţa fizică înseamnă „starea fizică 
sau psihică ce rezultă din interacţiunea organismului 
victimei cu substanţe narcotice sau psihotrope, stare 
caracterizată prin modificări de comportament şi alte 
reacţii, însoţite întotdeauna de necesitatea de a folosi 
asemenea substanţe în mod continuu sau periodic, 
pentru a le resimţi efectele psihice şi, uneori, pentru a 
evita suferinţele”.

Dependenţa fizică se manifestă la reducerea severă 
a dozelor, la întreruperea completă a administrării 
substanţelor narcotice sau psihotrope, la amânarea 
acestei administrări peste limitele suportabile de către 
organism. În această situaţie, apar o serie de tulburări 
fizice greu de suportat, care diferă în funcţie de natura 
substanţei narcotice sau psihotrope, de cantitatea şi 
modul de utilizare a acestora, precum şi de particula-
rităţile personale ale victimei. Tocmai de prezenţa unor 
asemenea tulburări profită făptuitorul, pentru a realiza, 
în contextul traficului de fiinţe umane, recrutarea, trans-
portul, transferul, adăpostirea sau primirea victimei.

Cea de-a patra şi ultima ipoteză, consemnată la lit.g) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM, se exprimă în săvârşirea 
traficului de fiinţe umane prin folosirea armei.

În conformitate cu art.1 al Legii Republicii Moldova 
cu privire la arme, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 18.05.199420, prin „armă” trebuie de înţeles 
dispozitivul (mijlocul material), destinat (adaptat) prin 
construcţie şi util din punct de vedere tehnic pentru 
vătămarea unei persoane, a unui animal, pentru apăra-
rea contra unui atac sau pentru imitarea proprietăţilor 
de luptă.

După cum rezultă din pct.6.3 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004, tipul de armă nu are importanţă la califi-
carea faptei în baza lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
Într-adevăr, oricare dintre tipurile de arme, enumerate la 
art.3-5 ale Legii cu privire la arme, fără nici o excepţie, 
se pot regăsi printre instrumentele aplicate în contextul 
traficului de fiinţe umane săvârşit prin folosirea armei. 
În acelaşi timp, obiectele folosite în calitate de armă (de 
exemplu, cuţitul de bucătărie) nu se pot regăsi printre 
astfel de instrumente.

Potrivit pct.6.3 al Hotărârii Plenului nr.37/2004, 
folosirea armei în contextul traficului de fiinţe umane 
se poate concretiza în: tragerea ţintită a focului de 
armă; aplicarea loviturilor cu arma albă; demonstrarea 
armei în scopul înfricoşării; sprijinirea armei de gâtul 
victimei; tragerea focului de armă în imediata apropiere 
de victimă etc.

Considerăm că, în ipoteza pe care o analizăm, este 
posibilă eroarea făptuitorului cu privire la instrumentul 
de săvârşire a infracţiunii. În aceste condiţii, răspun-
derea se va aplica în confor mitate cu art.27 şi lit.g) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM în cazul în care făptuitorul 
intenţionează să folosească arma, de exemplu, pentru a 
recruta victima, însă din cauze independente de voinţa 
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lui nu reuşeşte să o folosească (de exemplu, pentru că 
s-a produs un rateu sau o altă defecţiune de funcţionare 
a armei de foc).

În alt context, trecem la cercetarea circumstan-
ţei agravante specificate la lit.a) alin.(3) art.165              
C.pen. RM. Ne referim la săvârşirea traficului de 
fiinţe umane de un grup criminal organizat sau de 
o organizaţie criminală.

Provoacă rezerve definiţia noţiunii „grup criminal 
organizat” din pct.6.5 al Hotărârii Plenului nr.37/2004. 
Făcându-se trimitere la Convenţia ONU din 15.11.2000 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate21, se 
susţine că cel puţin trei persoane sunt necesare pentru a 
constitui un grup criminal organizat. Astfel, fără a se lua 
în seamă cele stabilite la alin.(3) art.1 C.pen. RM, este 
ignorat că respectiva Convenţie nu reglementează pro-
tecţia drepturilor fundamentale ale omului. De aceea, în 
cazul unor neconcordanţe cu prevederile Codului penal 
al Republicii Moldova, normele din Convenţia în cauză 
nu pot avea prioritate. Iar neconcordanţe există. Or, con-
form art.43 C.pen. RM, grupul criminal organizat este 
o formă a participaţiei. Iar conform art.41 C.pen. RM, 
se consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două 
sau mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni 
intenţionate. Deci, atât în contextul traficului de fiinţe 
umane, cât şi în contextul altor infracţiuni, numărul mi-
nim de persoane necesar constituirii unui grup criminal 
organizat este de două şi nu de trei. Numai legiuitorul 
are competenţa de a modifica această cifră.

Într-un alt context, menţionăm că, potrivit art.46 
C.pen. RM, grupul criminal organizat este o reuniune 
stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil 
pentru a comite una sau mai multe infracţiuni.

În practica judiciară s-a considerat că traficul de fi-
inţe umane a fost săvârşit de un grup criminal organizat 
în cazul următor: C.N., D.I. şi N.I. au fost condamnaţi 
în baza lit.a) alin.(3) art.165 C.pen. RM. S-a reţinut că, 
prin înţelegere prealabilă şi împreună cu alte persoane, 
cei trei au constituit un grup organizat, repartizând 
între ei rolurile. În perioada iulie 2003-august 2004, 
prin înşelăciune şi abuz de poziţie de vulnerabilitate, 
au recrutat şi transportat în or. Moscova, Federaţia 
Rusă, mai multe persoane, în scopul exploatării lor 
sexuale. În total, au fost săvârşite nouă infracţiuni de 
trafic de fiinţe umane.22

Consemnăm că, spre deosebire de cazul săvârşirii 
traficului de fiinţe umane de două sau mai multe per-
soane, săvârşirea traficului de fiinţe umane de un grup 
criminal organizat se carac te rizează prin stabilitatea 
respectivului grup, prin prezenţa în componenţa lui 
a unui organizator, printr-un plan dinainte elaborat 
al activităţii infracţionale comune şi prin repartizarea 
rolurilor între membrii grupului criminal organizat, la 
etapa de pregătire.

În altă ordine de idei, cea de-a doua ipoteză, relie-
fată la lit.a) alin.(3) art.165 C.pen. RM, se exprimă în 

săvârşirea traficului de fiinţe umane de o organizaţie 
criminală.

În practica judiciară s-a considerat că o asemenea 
ipoteză s-a atestat în următorul caz: I.B. a fost învinuit 
în săvârşirea traficului de fiinţe umane de o organizaţie 
criminală, în baza lit.a) alin.(3) art.165 C.pen. RM. La 
începutul lunii iulie 2003, prin înţelegere prealabilă 
cu N.C., I.B. a creat o organizaţie criminală în scopul 
traficării de fiinţe umane în vederea exploatării sexuale. 
Organizaţia criminală a inclus trei grupuri criminale 
organizate. Astfel, primul grup, compus din I.N., M.N. şi 
T.D., avea sarcina de a recruta prin înşelăciune şi abuz 
de poziţie de vulnerabilitate persoane din Republica 
Moldova şi de a le transporta în or. Moscova, Federaţia 
Rusă, în scopul exploatării sexuale. Cel de-al doilea 
grup, alcătuit din S.I. şi E.R., avea sarcina de a primi 
şi adăposti în apartamente din or. Moscova persoanele 
transportate de primul grup, în scopul exploatării sexu-
ale. Cel de-al treilea grup, incluzându-i pe I.B. şi B.I., 
avea sarcina de a supraveghea şi transporta victimele 
din locurile în care erau adăpostite către locurile în 
care acordau servicii sexuale. În perioada de activitate 
a organizaţiei criminale, din iulie 2003 până în august 
2004, victime ale traficului de fiinţe umane au devenit 
A.V., E.C., N.V., G.A., A.L., D.C., T.G. şi V.P.23 

Noţiunea de organizaţie criminală este definită 
în art.47 C.pen. RM: reuniune de grupuri criminale 
organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate 
se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei 
şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare 
şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei, 
în  scopul de a influenţa activitatea economică şi de 
altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o 
controla, în alte forme, în vederea obţinerii de avan-
taje şi realizării de interese economice, financiare sau 
politice.

Din exemplul consemnat mai sus se poate observa 
că N.C., unul dintre organizatorii şi conducătorii or-
ganizaţiei criminale, nu a participat nemijlocit la să-
vârşirea infracţiunilor. Spre deosebire de I.B., celălalt 
conducător şi organizator al organizaţiei criminale.

Oricum, aşa cum stabileşte alin.(4) art.47                   
C.pen. RM, organizatorul şi conducătorul organi zaţiei 
criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile 
săvârşite de această organizaţie. O prevedere similară 
există în pct.6.5 al Hotărârii Plenului nr.37/2004.

Într-adevăr, conştiinţa organizatorilor şi condu-
cătorilor organizaţiei criminale trebuie să cuprindă 
toate semnele obiective ale faptelor săvârşite. Aceştia 
conştientizează pericolul social al reuniunii pe care 
o organizează şi o conduc, precum şi pericolul social 
al tuturor faptelor care sunt săvârşite de organizaţia 
criminală.

În contrast, conform alin.(5) art.47 C.pen. RM, 
membrul organizaţiei criminale poartă răspun dere 
penală pentru infracţiunile la a căror pregătire sau 
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săvârşire au participat. O prevedere similară există în 
pct.6.5 al Hotărârii Plenului nr.37/2004.

Membrul organizaţiei criminale îşi dă seama de 
apartenenţa lui la respectiva reuniune, de alcătuirea 
organizaţiei criminale, de scopurile acesteia, şi doreş-
te să săvârşească infracţiuni în interesul organizaţiei 
criminale.

Într-un alt context, ultima circumstanţă agravantă 
a traficului de fiinţe umane, prevăzută la lit.b) alin.(3) 
art.165 C.pen. RM, se exprimă în împrejurarea când 
traficul de fiinţe umane se soldează, după caz, cu 
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o 
boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea 
acesteia.

Urmările prejudiciabile ale traficului de fiinţe 
umane, menţionate mai sus, pot avea următoarea 
concretizare: 

– apariţia la victimă a unei afecţiuni grave ca urmare 
a acţiunilor făptuitorului;

– întreruperea sarcinii în cazul unei victime gravide;
– cauzarea de către victimă sie însăşi a unor traume 

grave sau chiar a morţii în încercarea de a se elibera 
de sine stătător;

– apariţia la victimă a bolii psihice ca reacţie la 
violenţa aplicată de către făptuitor;

– sinuciderea victimei ca reacţie la violenţă, amenin-
ţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale, folosirea 
violului etc.

Oricare din urmările consemnate la lit.b) alin.(3) 
art.165 C.pen. RM trebuie să fie determi nate cauzal toc-
mai de traficul de fiinţe umane: de acţiunea principală 
din cadrul traficului de fiinţe umane, de acţiunea adia-
centă din cadrul acesteia, sau de ambele aceste acţiuni. 
La lit.b) alin.(3) art.165 C.pen. RM nu se au în vedere 
urmările prejudiciabile care se află în legătură cauzală 
cu alte fapte (de exemplu, cu exploatarea victimei sau 
cu lăsarea victimei în primejdie).

În raport cu urmările prejudiciabile enumerate la 
lit.b) alin.(3) art.165 C.pen. RM, făptuitorul manifestă 
imprudenţă, exprimată în neglijenţă sau în încredere 
exagerată. Nu este necesară calificarea suplimentară în 
baza art.149 sau 157 C.pen. RM. Aceasta rezultă din 
art.118 C.pen. RM.

Încheind analiza circumstanţei agravante în cauză, 
propunem modificarea prevederii de la lit.b) alin.(3) 
art.165 C.pen. RM: cuvintele „soldate cu vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a 
persoanei” să fie substituite prin cuvintele „soldate cu 
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
persoanei”. Prin aceasta, vor fi excluse orice îndoieli 
că respectivele cuvinte desemnează urmarea preju-
diciabilă descrisă în art.151 şi, implicit, în art. 157 
C.pen. RM.

Realizând o sinteză asupra caracteristicilor circum-
stanţelor agravante ale infracţiunii prevăzute la art.165 
C.pen. RM, formulăm următoarele concluzii:

1) se impune excluderea din art.165 C.pen. RM a 
prevederii de la lit.a) alin.(2);

2) este inadmisibil ca, în situaţia realizării parţiale 
a intenţiei de a trafica două sau mai multe persoane, 
calificarea să fie de genul: alin.(1) art.165 şi art.27 şi 
lit.b) alin.(2) art.165 C.pen. RM;

3) pentru a fi aplicată circumstanţa agravantă 
specificată la lit.c) alin.(2) art.165 C.pen. RM, făptu-
itorul poate chiar să admită că victima este o femeie 
gravidă;

4) pentru aplicarea răspunderii în baza lit.d)           
alin.(2) art.165 C.pen. RM, este suficient ca, din toate 
persoanele care iau parte la săvârşirea infracţiunii, 
măcar una să aibă semnele subiectului infracţiunii;

5) legiuitorul le-a rezervat faptelor prevăzute la 
art.327 şi 328 C.pen. RM rolul de părţi ale unui întreg 
care se regăseşte la lit.e) alin.(2) art.165 C.pen. RM;

6) atât vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, cât şi vătămarea intenţionată 
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, intră 
sub incidenţa prevederii de la lit.f) alin.(2) art.165          
C.pen. RM. Violenţa de o intensitate mai redusă intră 
sub incidenţa prevederii de la lit.a) alin.(1) art.165 
C.pen. RM, întrucât este nepericuloasă pentru viaţa 
sau sănătatea persoanei;

7) se va aplica numai art.151 C.pen. RM în cazul în 
care violenţa, aplicată în contextul traficului de fiinţe 
umane, se concretizează în vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Nu va fi 
necesară reţinerea la calificare a art.165 C.pen. RM;

8) semantismul autentic al cuvintelor „prin folosi-
rea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante 
pentru a asigura subordonarea persoanei”, utilizate la 
lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM, este „cu deosebită 
cruzime”;

9) în sensul prevederii de la lit.g) alin.(2) art.165 
C.pen. RM, violul nu este un mijloc de săvârşire a in-
fracţiunii, ca să fie folosit. Este el însuşi o infracţiune, 
absorbită de infracţiunea complexă de trafic de fiinţe 
umane;

10) în sensul prevederii de la lit.g) alin.(2) art.165 
C.pen. RM, dependenţa fizică se manifestă la redu-
cerea severă a dozelor, la întreruperea completă a 
administrării substanţelor narcotice sau psihotrope, 
la amânarea acestei administrări peste limitele supor-
tabile de către organism. În această situaţie, apar o 
serie de tulburări fizice greu de suportat, care diferă în 
funcţie de natura substanţei narcotice sau psihotrope, 
de cantitatea şi modul de utilizare a acestora, precum 
şi de particularităţile personale ale victimei. Tocmai 
de prezenţa unor asemenea tulburări profită făptuito-
rul, pentru a realiza, în contextul traficului de fiinţe 
umane, recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea 
sau primirea victimei;

11) în sensul prevederii de la lit.g) alin.(2) art.165 
C.pen. RM, oricare dintre tipurile de arme, enumerate 



35

Nr. 1, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

la art.3-5 ale Legii cu privire la arme, se pot regăsi, 
fără nici o excepţie, printre instrumentele aplicate în 
contextul traficului de fiinţe umane săvârşit prin folo-
sirea armei;

12) atât în contextul traficului de fiinţe umane, cât 
şi în contextul altor infracţiuni, numărul minim de per-
soane necesar constituirii unui grup criminal organizat 
este de două, şi nu de trei;

13) oricare din urmările consemnate la lit.b) alin.(3) 
art.165 C.pen. RM trebuie să fie determi nate cauzal toc-
mai de traficul de fiinţe umane: de acţiunea principală 
din cadrul traficului de fiinţe umane, de acţiunea adia-
centă din cadrul acesteia, sau de ambele aceste acţiuni. 
La lit.b) alin.(3) art.165 C.pen. RM nu se au în vedere 
urmările prejudiciabile care se află în legătură cauzală 
cu alte fapte (de exemplu, cu exploatarea victimei sau 
cu lăsarea victimei în primejdie).
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