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SUMMARY
The analysis made in the article, concludes that the only direct intention, not the indirect one, does 

reflect the offender’s attitude towards the prejudicial provided by art.165 PC RM. It is stated that not 
only the material reason may be considered as a motive of the offence stipulated at art.165 PC RM. The 
other reasons of this offense could be: the striving to satisfy sexual needs; the striving to facilitate the 
perpetration of some offences; extreme reasons; the reason of saving the life of a close one; the striving 
to get the victim blackmailed; sadistic reasons etc. It is shown that, within the meaning of art.165 PC 
RM, sexual exploitation involves sexual enslavement of the victim, by requiring her to provide on the 
offender’s will some sexual activities.

Î
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văţiei manifestate în raport cu infracţiunea prevăzută 
la art.165 C.pen. RM, se arată că latura subiectivă a 
traficului de fiinţe umane se caracterizează prin intenţie 
directă. Opinii similare sunt exprimate în literatura de 
specialitate.1

În acord cu art.17 C.pen. RM, aceasta înseamnă 
că făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil 
al faptei de trafic de fiinţe umane, prevede şi doreşte 
săvârşirea acesteia.

Sub acest aspect, prezintă interes următorul caz din 
practica judiciară: R.I. a fost achitat de  învinuirea că ar 
fi săvârşit infracţiunea prevăzută la lit.d) alin.(2) art.165 
C.pen. RM, deoarece fapta lui nu întruneşte elementele 
infracţiunii. După ce procurorul a declarat, mai întâi 
apelul, apoi recursul în raport cu materialele cauzei, 
Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a con-
statat că sentinţa de achitare pronunţată de instanţa de 
fond este corectă. Or, instanţa a stabilit că, la rugămintea 
lui Ş.N., R.I. le-a transportat pe C.N. şi C.V. din or. Ci-
mişlia în mun. Chişinău, însă nu a fost dovedită intenţia 
transportării acestor persoane în contextul traficului de 
fiinţe umane. R.I. a declarat că a acordat servicii taxi 
lui Ş.N., C.N. şi C.V., fără să discute cu C.N. şi C.V. şi 
fără să cunoască scopul deplasării lor. De asemenea, 
nu le-a propus niciodată lui C.N. şi C.V. să plece la 
muncă în Turcia. Aceste afirmaţii ale lui R.I. nu au fost 
combătute prin probe în şedinţa de judecată. La fel, nu 
a fost dovedit faptul că R.I. a transportat-o cu propriul 
său automobil pe C.N. în or. Basarabeasca, pentru ca 
aceasta să plece ulterior în Turcia. Cealaltă victimă, 
C.V., a declarat că spre or. Basarabeasca a plecat cu 
un automobil de la firma de la care a procurat bilete. 

Victima C.N. a declarat că nu-l cunoaşte pe şoferul cu 
care s-a deplasat. În acest fel, instanţa de fond a ajuns, 
corect, la concluzia că nu a fost dovedită intenţia lui 
R.I. de a trafica fiinţe umane. În concluzie, acesta a fost 
achitat just, deoarece fapta lui presupune lipsa laturii 
subiective a infracţiunii.2   

Aşadar, în vederea aplicării răspunderii în baza 
art.165 C.pen. RM, nu este suficient să se stabilească 
că, sub aspect obiectiv, făptuitorul a săvârşit cele pre-
văzute de această normă. Mai este necesar să se ateste 
că – sub raportul conştiinţei şi voinţei sale – făptuitorul 
a avut reprezentarea conduitei sale; că îşi dădea seama 
de caracterul prejudiciabil al faptei de trafic de fiinţe 
umane pe care o săvârşea, că prevedea şi dorea săvârşirea 
tocmai a acestei fapte.

În cadrul examinării atitudinii psihice a făptuitoru-
lui faţă de acţiunea pe care o săvârşeşte, trebuie să se 
pornească de la ideea că aceasta este o manifestare de 
conştiinţă şi voinţă, care dublează activitatea obiectivă 
a făptuitorului. De exemplu, dacă fapta s-a exprimat în 
transportarea victimei, abuzându-se de poziţia de vulne-
rabilitate a acesteia, în conştiinţa făptuitorului trebuie să 
se reflecte că el realizează nu o transportare oarecare a 
unei persoane, dar că acea transportare este o expresie a 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane. Aceasta deoarece 
persoana transportată nu este liberă în conduita sa. Ea 
este nevoită să se conformeze voinţei făptuitorului, fiind 
vulnerabilă. Iar făptuitorul cunoaşte că victima este vul-
nerabilă, profită de vulnerabilitatea victimei şi doreşte să 
abuzeze de respectiva poziţie a victimei, pentru a putea 
realiza transportarea acesteia.

Întrucât nu se poate pătrunde în mintea făptuitorului 
pentru a se putea stabili atitudinea psihică a acestuia faţă 
de ceea ce săvârşeşte, vinovăţia sub formă de intenţie se 

n pct.12 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie nr.37/2004, privitor la forma şi tipul vino-
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deduce din examinarea tuturor circumstanţelor cauzei (ex 
re): relaţiile dintre făptuitor şi victimă înainte de şi după 
săvârşirea faptei; trăsăturile individualizante relevante 
ale făptuitorului; timpul, locul, modul, metodele, ambi-
anţa de săvârşire a infracţiunii etc. Dacă, în rezultatul 
examinării tuturor acestor circumstanţe, se constată că 
voinţa şi conştiinţa făptuitorului nu au dublat întocmai 
activitatea obiectivă a acestuia, se poate ajunge la con-
cluzia că făptuitorul nu a avut intenţia să săvârşească 
acea faptă.

În context, comportă semnificaţie anume atitudinea 
psihică a făptuitorului, nu cea a victimei. Întrucât voinţa 
şi conştiinţa victimei sunt controlate de către făptuitor, 
pentru calificarea faptei în baza art.165 C.pen. RM nu 
poate conta atitudinea victimei faţă de fapta săvârşită. 
În acest plan, este elocvent următorul exemplu din 
practica judiciară: Ş.A. a fost condamnată conform lit.d) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM. Pe parcursul lunii martie 
2007, urmărind scopul de exploatare sexuală comer-
cială, prin înţelegere prealabilă cu A.P., înşelând-o pe 
B.O. şi abuzând de starea ei financiară vulnerabilă, 
Ş.A. a recrutat-o pe B.O. După care a transportat-o 
în Cipru. În recursurile declarate de apărătorul T.S. 
şi de inculpata Ş.A. s-a solicitat casarea hotărârii de 
condamnare, motivându-se că lipseşte intenţia de a 
recruta şi transporta victima, deoarece aceasta a mai 
fost în Cipru, iar Ş.A. nu cunoştea activitatea pe care 
urma să o practice victima. La aceasta, Colegiul penal 
lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a replicat, just, că 
nu poate exista temei de a se afirma că lipseşte latura 
subiectivă a infracţiunii, reieşind doar din faptul că 
B.O. a fost anterior traficată şi că îl cunoaşte pe A.P., 
unul dintre coautori. Nu are relevanţă că victima vroia 
să plece în Cipru. Contează faptul că Ş.A. a profitat 
de vulnerabilitatea victimei, cunoscând că aceasta 
urmează să fie exploatată sexual şi că un oarecare A. 
organizează această exploatare.3

În altă ordine de idei, vom menţiona că, în majoritatea 
cazurilor, vinovăţia sub formă de intenţie directă este cea 
care reflectă plenar atitudinea psihică a făptuitorului faţă 
de traficul de fiinţe umane. Excepţie este ipoteza trafi-
cului de fiinţe umane prevăzută la lit.b) alin.(3) art.165 
C.pen. RM. În această ipoteză, făptuitorul manifestă 
imprudenţă, concretizată în neglijenţă sau în încredere 
exagerată, faţă de urmările prejudiciabile constând în 
vătămarea gravă a integrităţii corporale, boala psihică, 
decesul sau sinuciderea victimei. În situaţia în care făptu-
itorul manifestă intenţie în raport cu asemenea urmări, nu 
poate fi aplicată răspunderea în baza lit.b) alin.(3) art.165 
C.pen. RM. În astfel de cazuri, infracţiunea prevăzută la 
art.165 C.pen. RM (cu excepţia lit.b) alin.(3)) va forma 
concursul cu una din infracţiunile prevăzute la art.145, 
150 sau 151 C.pen. RM.

Totuşi, chiar şi în ipoteza specificată la lit.b)            
alin.(3) art.165 C.pen. RM făptuitorul manifestă exclu-
siv intenţie directă faţă de fapta prejudiciabilă. În con-
text, nu putem fi de acord cu Gh.Botnaru care consideră 
că intenţia indirectă poate fi manifestată de subiectul 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane: „De exemplu, 
racolatorul (probabil, se are în vedere recrutorul – 
n.a.), ştiind despre scopul urmărit de patron sau cap, 
nu doreşte neapărat ca victima să suporte eventualele 
consecinţe prejudiciabile, însă acesta admite conştient 
survenirea lor. Prin urmare, în cazul dat, racolatorul, 
în calitate de coautor al infracţiunii, acţionează cu 
vinovăţie sub forma intenţiei indirecte”.4

În primul rând, Gh.Botnaru este inconsecvent: nu 
este clar la care „consecinţe” prejudiciabile se referă, 
din moment ce, în cadrul aceleiaşi lucrări, susţine: „... 
aplicarea actelor de violenţă cu repercusiuni asupra 
sănătăţii victimei trebuie să aibă loc în limitele etapelor 
traficării (se are în vedere recrutarea, transportarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea victimei – n.a.), şi 
nu la etapa post-trafic, deoarece acţiunile de constrân-
gere săvârşite la etapa exploatării victimei întrunesc 
elementele altor infracţiuni”.5 Rezultă că dacă urmările 
prejudiciabile, exprimate în prejudiciul adus sănătăţii, 
se află în legătură cauzală cu faptele prejudiciabile pre-
văzute la alte articole (altele decât art.165 C.pen. RM), 
atunci şi intenţia indirectă se poate manifesta numai în 
cadrul acelor infracţiuni. Nu şi în cadrul infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane.

În exemplul prezentat de către Gh.Botnaru, pentru 
calificarea faptei conform art.165 C.pen. RM nu are 
nici o importanţă atitudinea „racolatorului” faţă de 
urmările prejudiciabile produse în contextul infracţi-
unii care urmează traficului de fiinţe umane. Odată ce 
„racolatorul” recrutează victima, înşelând-o, abuzând 
de poziţia de vulnerabilitate a acesteia, aplicând vio-
lenţă asupra victimei etc., nu se mai poate susţine că 
„racolatorul” este indiferent, că ar admite un scenariu 
„de rezervă”. Plus la toate, dorinţa făptuitorului de 
a comite infracţiunea o dovedeşte scopul special al 
traficului de fiinţe umane. Făptuitorul nu poate admite 
conştient că victima ar putea fi exploatată în rezultatul 
faptei pe care o săvârşeşte. Situaţia este de altă natură: 
făptuitorul urmăreşte tocmai scopul exploatării victimei 
de către el însuşi sau de către alte persoane.

În concluzie, numai intenţia directă, nu şi cea in-
directă, reflectă atitudinea făptuitorului faţă de fapta 
prejudiciabilă prevăzută la art.165 C.pen. RM.

Însă, nu doar vinovăţia caracterizează latura subiec-
tivă a infracţiunii de trafic de fiinţe umane. O caracte-
rizează şi anumite semne secundare, primul dintre care 
este motivul infracţiunii.

În dispoziţia art.165 C.pen. RM nu este specificat 
expres vreun motiv al infracţiunii. Totodată, în doctrina 
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penală se menţionează că, de regulă, motivul infracţiunii 
se concretizează în interesul material.6

În practica judiciară se atestă cazuri de săvârşire a 
traficului de fiinţe umane din interes material. De exem-
plu, O.T. a fost condamnat în baza lit.d) alin.(2) art.165 
C.pen. RM. În fapt, instanţa de fond a constatat că, la 
sfârşitul lunii februarie 2006, acţionând de comun acord 
cu D.V., din interes material, prin înşelăciune şi abuz de 
poziţie de vulnerabilitate, O.T. a organizat transportarea 
lui D.O. în Turcia. Ajunsă la destinaţie, victima a fost 
exploatată sexual.7

În mod regretabil, nu este precizat în ce anume s-a 
exprimat interesul material care l-a ghidat pe O.T. să 
săvârşească traficul de fiinţe umane. Din această cauză, 
nu putem să ne dăm seama dacă motivul, identificat drept 
interes material, intră sau nu sub incidenţa definiţiei no-
ţiunii de interes material, formulate la pct.10 al Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practi-
ca judiciară în cauzele despre omorul premeditat”, nr.9 
din 15.11.1993.8 În acord cu această definiţie, interesul 
material presupune scopul de a primi un venit material 
pentru făptuitor sau pentru alte persoane (bani, bunuri 
sau drepturi la primirea lor, drepturi la spaţiul locativ, 
remunerarea din partea terţei persoane etc.) sau intenţia 
de a fi scutit de cheltuieli materiale (restituirea bunurilor, 
datoriei, plătirea serviciilor, îndeplinirea obligaţiunilor 
patrimoniale etc.).

În lumina acestei definiţii, interesul material, ca motiv 
al traficului de fiinţe umane, este identificat cu maximă 
transparenţă în următoarea speţă: C.A. a fost condamnat 
în conformitate cu lit.b), d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
În luna mai 2003, prin înţelegere prealabilă cu C.S., 
sub pretextul angajării la muncă ilegală peste hotarele 
Republicii Moldova, în scopul obţinerii unui profit ilicit, 
C.A. le-a recrutat pe J.T. şi S.M. Acestea au fost trans-
portate iniţial în or. Chişinău, apoi – în Turcia, în scop 
de exploatare sexuală. Pentru aceasta, au primit de la 
persoane neidentificate circa 2000 dolari SUA.9

Totuşi, nu putem susţine că numai interesul material 
poate fi considerat motiv al infracţiunii prevăzute la 
art.165 C.pen. RM. Din acest punct de vedere, atragem 
atenţia asupra faptului că, potrivit pct.3) art.2 al Legii 
nr.241/2005, exploatarea persoanei presupune un „abuz 
faţă de persoană pentru a obţine un profit”. Observăm 
o contradicţie cu textul alin.(1) art.165 C.pen. RM, în 
care se vorbeşte, printre altele, de exploatarea sexuală 
necomercială. Rezultă că scopul de profit, dar, implicit, 
şi interesul material, nu au un caracter obligatoriu în 
cazul infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM. Prin 
urmare, recomandăm excluderea cuvintelor „pentru a 
obţine un profit” din pct.3) art.2 al Legii nr.241/2005. 
Implementarea acestei propuneri va consacra concepţia 
varietăţii de motive în contextul infracţiunii de trafic de 

fiinţe umane, concepţie care deja funcţionează în con-
textul art.165 C.pen. RM.

În acest sens, I.G. Poplavski este de părere că, în afară 
de interesul material, ca motive ale infracţiunii de trafic 
de fiinţe umane ar putea evolua: răzbunarea; gelozia; 
năzuinţa de a facilita săvârşirea unei alte infracţiuni etc.10 
La rândul său, A.V. Barkov menţionează că, de exemplu, 
motivele cu tentă sexuală ar putea să determine o per-
soană să săvârşească traficul de fiinţe umane.11

Mai explicită este N.I. Retniova: „În virtutea speci-
ficului infracţiunii de trafic de fiinţe umane, care poate 
presupune prezenţa a două părţi în tranzacţie (de exem-
plu, vânzătorul şi cumpărătorul), este posibil ca motivele 
făptuitorilor să nu coincidă. Astfel, dacă vânzătorul este 
ghidat de interesul material, nu neapărat urmează că şi 
cumpărătorul trebuie să aibă acelaşi motiv. De rând cu 
interesul material, motivul traficului de fiinţe umane 
poate consta în răzbunare, invidie, ură etc.”.12 

Aşadar, conţinutul motivului infracţiunii îl condiţi-
onează rolul pe care îl îndeplineşte făptuitorul concret, 
precum şi scopul infracţiunii, alţi posibili factori.

De regulă, interesul material este consemnabil în 
cazul celui care recrutează, transportă, transferă sau 
adăposteşte victima. Cel care primeşte victima se poate 
ghida şi de alte motive (de exemplu, de dorinţa de a-şi 
satisface necesitatea sexuală, în cazul în care făptuitorul 
urmăreşte să exploateze sexual victima; de năzuinţa de a 
facilita săvârşirea unor infracţiuni, în cazul în care făptu-
itorul urmăreşte folosirea victimei în activităţi criminale; 
de motive de ordin extremist, atunci când făptuitorul 
urmăreşte folosirea victimei în conflicte armate; de 
dorinţa de a salva viaţa unei persoane apropiate, atunci 
când făptuitorul urmăreşte scopul prelevării organelor 
sau ţesuturilor victimei etc.).

De asemenea, nu poate fi trecut cu vederea că intere-
sul material, ca motiv dominant corespunzător acţiunii 
principale din cadrul traficului de fiinţe umane, poate fi 
secundat de un motiv subsecvent, corespunzător acţiunii 
adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane. Astfel, ca 
motive subsecvente pot evolua: năzuinţa de a o face pe 
victimă şantajabilă (în ipoteza ameninţării cu divulgarea 
informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor 
persoane atât fizice, cât şi juridice); motivele sadice 
(în ipoteza folosirii torturii, tratamentelor inumane sau 
degradante); dorinţa satisfacerii necesităţii sexuale (în 
ipoteza folosirii violului) etc.

N.I. Retniova consideră că, în cazul traficului de fiinţe 
umane, ca motive ar putea evolua compătimirea, dorinţa 
de a salva victima de decăderea fizică şi morală şi alte 
asemenea motive „nobile”.13 Considerăm că o asemenea 
ipoteză nu este posibilă în cazul infracţiunii specificate 
la art.165 C.pen. RM. Între motivul şi scopul aceleiaşi 
infracţiuni trebuie să fie o minimă compatibilitate. Or, 
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este o pronunţată incompatibilitate între astfel de motive 
ca năzuinţa de a salva victima de decăderea fizică şi mo-
rală, compătimire etc. şi un asemenea scop care implică 
exploatarea sexuală comercială sau necomercială, prin 
muncă sau servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie 
sau în condiţii similare sclaviei, folosirea în conflicte 
armate sau în activităţi criminale, prelevarea de organe 
sau ţesuturi. Este alogic ca făptuitorul să salveze victima 
de exploatare pentru a o exploata el însuşi ulterior. În 
concluzie, motivele traficului de fiinţe umane pot avea 
doar o esenţă egoistă. Chiar şi atunci când făptuitorul 
urmăreşte prelevarea organelor sau ţesuturilor victimei, 
ghidat de năzuinţa de a salva viaţa unei persoane apro-
piate, nu face decât să pervertească sensul noţiunilor 
de generozitate, nobleţe, onestitate. Aceasta pentru că 
decide cine trebuie să supravieţuiască şi cine să serveas-
că drept „material” pentru supravieţuirea celor care, în 
opinia făptuitorului, merită mai mult.

În altă ordine de idei, în afară de motivul infracţiunii, 
celălalt semn secundar al laturii subiective a infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM este scopul infracţiunii. 
De această dată, este un semn al laturii subiective cu 
caracter obligatoriu. Aceasta înseamnă că scopul descris 
în dispoziţia art.165 C.pen. RM trebuie să existe în 
momentul săvârşirii faptei. Dacă făptuitorul urmăreşte 
un alt scop, chiar dacă sunt prezente toate celelalte sem-
ne – cu caracter obiectiv şi subiectiv – ale infracţiunii, 
cele săvârşite nu vor putea fi calificate în baza art.165 
C.pen. RM. Accentuăm că nu este necesar ca scopul 
consemnat în art.165 C.pen. RM să fie efectiv realizat. 
Este suficient ca, în momentul săvârşirii faptei, acesta 
să fie în conştiinţa făptuitorului.

S.Brînza ne propune o clasificare a formelor scopului 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane: 1) scopul acţiunii 
principale din cadrul traficului de fiinţe umane (scopul 
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 organelor sau ţesuturilor); 2) scopul acţiunii adiacente 
din cadrul traficului de fiinţe umane (scopul întoarcerii 
unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezo-
nabil; scopul obţinerii consimţământului unei persoane 
care deţine controlul asupra unei alte persoane; scopul 
asigurării subordonării victimei).14

Suntem de acord cu această clasificare şi dorim să 
dezvoltăm ideea pe care o conţine: scopul acţiunii prin-
cipale din cadrul traficului de fiinţe umane este obliga-
toriu pentru fiecare din cele cinci modalităţi ale acţiunii 
principale din cadrul traficului de fiinţe umane; scopul 
acţiunii adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane 
este obligatoriu pentru numai trei din cele cincispre zece 
modalităţi ale acţiunii adiacente din cadrul traficului de 

fiinţe umane. Pentru celelalte douăsprezece modalităţi 
de acest gen, legiuitorul nu impune un scop anume.

Aşadar, cele trei modalităţi ale acţiunii adiacente 
din cadrul traficului de fiinţe umane, care reclamă pre-
zenţa unui anumit scop, sunt: 1) servitutea; 2) darea sau 
primirea unor plăţi sau beneficii; 3) folosirea torturii, a 
tratamentelor inumane sau degradante.

În primul caz, specificat la lit.a) alin.(1) art.165 
C.pen. RM, servitutea este realizată în scopul întoarce-
rii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod 
rezonabil. Mărimea unei datorii nu este stabilită în mod 
rezonabil atunci când este exagerată, disproporţionată 
sau discriminatorie, fiind în discordanţă cu reglementă-
rile normative în materie. De exemplu, potrivit alin.(1) 
art.869 din Codul civil al Republicii Moldova, adoptat 
de Parlamentul Republicii Moldova la 06.06.200215, 
în baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea 
şi plata unei dobânzi, care trebuie să fie într-o relaţie 
rezonabilă cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a 
Moldovei. Prevederi similare se conţin în art.583-585 
din Codul civil. De asemenea, la alin.(2) art.556 din 
Codul civil se stabileşte că cesiunea creanţei nu poate 
aduce atingere drepturilor debitorului şi nici nu poate 
face obligaţia acestuia mai oneroasă.

În cel de-al doilea caz, consemnat la lit.c) alin.(1) 
art.165 C.pen. RM, darea sau primirea unor plăţi sau 
beneficii este realizată în scopul obţinerii consimţămân-
tului unei persoane care deţine controlul asupra unei 
alte persoane. În cazul dat, în esenţă, scopul infracţiunii 
constă în coruperea celui care deţine controlul asupra 
victimei, în vederea obţinerii substituirii consimţămân-
tului victimei. În context, este cazul de menţionat că, de 
exemplu, conform alin.(2) art.33 din Codul civil, tutorele 
este reprezentantul legal al persoanei care se află sub 
tutelă şi încheie fără mandat în numele şi în interesul ei 
actele juridice necesare. De asemenea, potrivit alin.(2) 
art.34 din Codul civil, curatorul îşi dă consimţământul 
la încheierea actelor juridice pe care persoana fizică ce 
se află sub curatelă nu are dreptul să le încheie de sine 
stătător.

În contextul examinării scopului obţinerii consimţă-
mântului unei persoane care deţine controlul asupra unei 
alte persoane, atunci când se corupe tutorele sau cura-
torul, acesta este influenţat, astfel încât să nesocotească 
următoarele interdicţii: 1) obligaţiile de tutelă şi curatelă 
se îndeplinesc gratuit (alin.(2) art.39 din Codul civil);   
2) tutorele şi curatorul sunt obligaţi să apere drepturile 
şi interesele persoanei puse sub tutelă sau curatelă (lit.c) 
alin.(1) art.40 din Codul civil); 3) tutorele nu are dreptul 
să încheie acte juridice cu titlu gratuit, iar curatorul nu 
are dreptul să-şi dea acordul la încheierea actelor juridice 
cu titlu gratuit prin care cel pus sub tutelă sau curatelă se 
obligă sau renunţă la drepturi (alin.(1) art.43 din Codul 
civil) etc.



Nr. 2, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

14

Cel de-al treilea caz este consemnat la lit.g) alin.
(2) art.165 C.pen. RM. În acest caz, scopul acţiunii 
adiacente constă în a asigura subordonarea victimei. Cu 
alte cuvinte, aplicând tortura, tratamentele inumane sau 
degradante, de exemplu, în raport cu victima adăpostită, 
făptuitorul urmăreşte să o facă pe aceasta dependentă în 
raport cu sine sau cu o altă persoană. Prezenţa oricărui 
alt scop exclude ca tortura, tratamentele inumane sau 
degradante să evolueze în calitate de modalitate a acţiunii 
adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane.

Într-o altă ordine de idei, desigur, o atenţie mai mare 
suscită formele scopului acţiunii principale din cadrul 
traficului de fiinţe umane.

Cu această ocazie, menţionăm că la pct.3) art.2 al 
Legii 241/2005 sunt nominalizate următoarele forme 
de exploatare a persoanei ca urmare a traficului de fiinţe 
umane:

a) obligarea de a executa anumite munci sau de a 
presta servicii prin recurgere la forţă, ameninţări sau 
alte mijloace de constrângere, contrar prevederilor 
legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate 
şi securitate;

b) ţinerea în sclavie, aplicarea anumitor practici 
similare sclaviei sau recurgerea la alte procedee pentru 
privarea de libertate;

c) obligarea la practicarea prostituţiei, la participa-
rea la reprezentări pornografice în vederea producerii, 
difuzării şi punerii în circulaţie a acestora pe orice cale, 
achiziţionării, comercializării sau posedării de materiale 
pornografice, practicarea unor alte forme de exploatare 
sexuală;

d) obligarea la prelevarea de organe sau ţesuturi 
pentru transplant ori prelevarea de alte părţi componente 
ale corpului uman;

e) folosirea femeii în calitate de mamă-surogat ori în 
scop de reproducere;

f) abuzarea de drepturile copilului în scop de adopţie 
ilegală;

g) folosirea în conflicte armate sau în formaţiuni 
militare ilegale;

h) folosirea în activităţi criminale;
i) obligarea de a practica cerşetoria;
j) vânzarea către o altă persoană;
k) obligarea de a desfăşura activităţi prin care se în-

calcă drepturile şi libertăţile funda men tale ale omului.
Nu este greu să remarcăm mai multe nepotriviri 

dintre această listă şi lista formelor scopului acţiunii 
principale din cadrul traficului de fiinţe umane, repro-
dusă în alin.(1) art.165 C.pen. RM:

a) exploatarea sexuală comercială sau necomerci-
ală;

b) exploatarea prin muncă sau servicii forţate;
c) exploatarea pentru cerşetorie;

d) exploatarea în sclavie sau în condiţii similare 
sclaviei;

e) folosirea în conflicte armate;
f) folosirea în activităţi criminale;
g) prelevarea organelor sau ţesuturilor.
Aşadar, în art.165 C.pen. RM, ca forme ale exploa-

tării nu sunt specificate următoarele fome de exploatare 
consemnate la pct.3) art.2 al Legii nr.241/2005:

– recurgerea la alte procedee pentru privarea de 
libertate, altele decât sclavia şi condiţiile (practicile) 
similare sclaviei;

– folosirea femeii în calitate de mamă-surogat ori în 
scop de reproducere;

– obligarea de a desfăşura activităţi prin care se încal-
că drepturile şi libertăţile funda men tale ale omului.

Atenţionăm că, la calificarea faptei conform art.165 
C.pen. RM, asemenea forme nu pot fi luate în conside-
raţie la stabilirea scopului infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane. În caz contrar, s-ar admite interpretarea extensivă 
defavorabilă a legii penale. În genere, cele trei forme 
nominalizate mai sus au un caracter decorativ şi nu pot 
produce nici un fel de efecte juridice în planul prevenirii 
şi combaterii traficului de fiinţe umane. De aceea, trebuie 
excluse prevederile corespunzătoare din pct.3) art.2 al 
Legii nr.241/2005.

În ce priveşte abuzarea de drepturile copilului în 
scop de adopţie ilegală, această formă a scopului se 
referă exclusiv la infracţiunea de trafic de copii (art.206 
C.pen. RM). De asemenea, precizăm că scopul vânzării 
către o altă persoană este nu altceva decât scopul impli-
cit al traficului de fiinţe umane presupunând transferul 
victimei exprimat în vânzarea acesteia.

În general, în contextul infracţiunii prevăzute la 
art.165 C.pen. RM, când ne referim la scopul acţiunii 
principale, nu avem în vedere exploatarea în accepţiune 
literară, în care accentul se pune pe criteriul economic, 
adică pe extragerea profitului pe calea apropierii pro-
dusului muncii unei alte persoane. În sensul art.165  
C.pen. RM, noţiunea de exploatare trebuie privită 
mai nuanţat, pentru că determinanţi sunt alţi factori: 
constrângerea victimei să realizeze anumite activităţi; 
aflarea victimei într-o stare de aservire faţă de făptuitor, 
când nu poate refuza realizarea activităţilor pe care 
acesta i le impune. În acest fel, criteriul volitiv, şi nu 
cel economic, este cel indispensabil în vederea stabilirii 
exploatării, în cazul scopului infracţiunii prevăzute la 
art.165 C.pen. RM. Nu este obligatoriu ca făptuitorul 
să urmărească extragerea de profituri de pe urma ex-
ploatării victimei traficului de fiinţe umane. Aceasta 
ne-o demonstrează, inclusiv, faptul că subiectul acestei 
infracţiuni poate urmări exploatarea sexuală necomer-
cială a victimei. Ceea ce contează este ca făptuitorul să 
urmărească apropierea produsului activităţii victimei 
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prin suprimarea voinţei acesteia, prin aservirea ei, prin 
transformarea ei într-un obiect de tranzacţie.

După această precizare importantă, să trecem la exa-
minarea celor şapte forme ale scopului acţiunii principale 
din cadrul traficului de fiinţe umane.

Începem această analiză cu prima din respectivele 
forme, constând în scopul exploatării sexuale comerciale 
sau necomerciale.

Astfel, în pct.4.1 al Hotărârii Plenului nr.37/2004 se 
arată că prin „exploatare sexuală” se înţelege impunerea 
persoanei la practicarea prostituţiei sau a altor acţiuni 
cu caracter sexual. În doctrina penală, I.P. Smirnov ex-
primă un punct de vedere similar: exploatarea sexuală 
reprezintă folosirea ilegală şi pedepsibilă a sexualităţii 
ca vocaţie fiziologică specifică a persoanei, în pofida sau 
contrar voinţei acesteia.16 

Aşadar, exploatarea sexuală presupune aservirea 
sexualităţii victimei, prin obligarea ei să presteze în 
acord cu voinţa făptuitorului unele activităţi cu caracter 
sexual.

În art.165 C.pen. RM legiuitorul deosebeşte ex-
ploatarea sexuală comercială şi exploatarea sexuală 
necomercială. La calificarea faptei această diferenţiere 
este irelevantă, dar poate fi luată în consideraţie la in-
dividualizarea pedepsei. Care este diferenţa dintre cele 
două tipuri de exploatare sexuală? Răspunsul îl găsim în 
pct.4.1 al Hotărârii Plenului nr.37/2004: prin „exploatare 
sexuală comercială” se înţelege activitatea aducătoare 
de profituri, care are drept urmare majorarea activului 
patrimonial al făptuitorului sau al altor persoane, ex-
primându-se în folosirea victimei prin constrângere în 
prostituţie sau în industria pornografică; prin „exploatare 
sexuală necomercială” se înţelege activitatea care nu 
are nici un impact direct asupra mărimii patrimoniului 
făptuitorului sau al altor persoane, exprimându-se în 
căsătorie (inclusiv poligamică), concubinaj sau alte 
asemenea forme de coabitare etc.

În literatura de specialitate este sprijinită o asemenea 
poziţie.17

Aşadar, în principal, criteriul economic este acel care 
stă la baza diferenţierii exploatării sexuale comerciale de 
exploatarea sexuală necomercială: extragerea de profituri 
de pe urma activităţilor cu caracter sexual ale victimei 
este caracteristică exploatării sexuale comerciale şi nu 
este caracteristică exploatării sexuale necomerciale.

Cât priveşte varietăţile exploatării sexuale comercia-
le, nu ar fi cazul să ne limităm numai la folosirea victimei 
în prostituţie sau în industria pornografică. Spre deose-
bire de dispoziţia de la lit.a) alin.(1) art.206 C.pen. RM, 
dispoziţia de la alin.(1) art.165 C.pen. RM nu conţine 
nici o concretizare cu privire la varietăţile exploatării 
sexuale comerciale. În consecinţă, nu sunt temeiuri să nu 
afirmăm că, în contextul infracţiunii prevăzute la art.165 

C.pen. RM, exploatarea sexuală comercială, ca formă a 
scopului infracţiunii, poate presupune, pe lângă folosirea 
victimei în prostituţie sau în industria pornografică, şi 
alte varietăţi: folosirea victimei pentru masajul erotic, în 
reprezentări strip-tease, în reprezentări erotice de alt gen 
implicând profitarea de sexualitatea victimei. Chiar dacă 
aceste varietăţi pot avea aparenţă de legalitate, nu trebuie 
să uităm că ele reprezintă, în primă instanţă, varietăţi ale 
exploatării. Cu alte cuvinte, ele presupun necesarmente 
suprimarea voinţei victimei, aservirea ei, transformarea 
ei într-un obiect de tranzacţie.

Cu toate acestea, principalele varietăţi ale exploatării 
sexuale comerciale se consideră a fi: 1) folosirea victimei 
în prostituţie; 2) folosirea victimei în industria pornogra-
fică. În legătură cu aceasta, este necesară investigarea 
conţinutului noţiunilor „prostituţie” şi „pornografie”.

Cât priveşte noţiunea „prostituţie”, deşi în art.89 din 
Codul contravenţional se stabileşte răspunderea pentru 
practicarea prostituţiei, în această normă legiuitorul nu 
defineşte noţiunea de prostituţie. În opoziţie, conform 
art.328 din Codul penal al României din 21.06.1968, 
prostituţia constă în fapta persoanei care îşi procură 
mijloacele de existenţă sau principalele mijloace de 
existenţă practicând în acest scop raporturi sexuale cu 
diferite persoane.

Considerăm că, în cea mai mare parte, definiţia în 
cauză poate fi utilizată în contextul pe care îl examinăm. 
Totodată, sunt necesare anumite precizări.

Din definiţia reprodusă rezultă următoarele două 
condiţii, pe care trebuie să le îndeplinească o faptă 
pentru a putea fi considerată prostituţie: 1) practicarea 
de raporturi sexuale cu persoane diferite; 2) procurarea 
mijloacelor de existenţă sau a principalelor mijloace de 
existenţă ca urmare a practicării de raporturi sexuale cu 
persoane diferite.

Cu privire la prima din condiţiile enunţate, consi-
derăm că practicarea de orice acte sexuale, nu neapărat 
doar raporturi sexuale, trebuie avută în vedere. De altfel, 
anume o astfel de interpretare se face în literatura de 
specialitate română. După O. Loghin, în contextul prosti-
tuţiei, „noţiunea de raport sexual include atât raporturile 
sexuale normale, cât şi actele nefireşti de satisfacere a 
instinctului sexual”.18 M.A. Hotca vorbeşte, în genere, 
despre practicarea de acte sexuale în contextul prostitu-
ţiei: „Practicarea de acte sexuale constă în întreţinerea 
repetată de relaţii sexuale normale, homosexuale sau 
perversiuni sexuale”.19

Dar, în conjunctura primei dintre condiţiile sus-men-
ţionate, nu este suficientă practicarea de acte sexuale. 
Este necesar ca acestea să fie practicate cu diferite per-
soane. Intrarea singulară în actul sexual sau practicarea 
de acte sexuale cu aceeaşi persoană poate fi privită ca 
expresie a exploatării sexuale, însă nu poate fi percepută 
ca manifestare a prostituţiei.
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Cea de-a doua condiţie ce caracterizează noţiunea de 
prostituţie este ca procurarea mijloa celor de existenţă sau 
a principalelor mijloace de existenţă să se datoreze prac-
ticării de acte sexuale cu diferite persoane. În acest plan, 
O.Loghin menţionează: prin „mijloace de existenţă” se 
înţelege mijloacele care servesc la satisfacerea nevoilor 
de trai ale unei persoane; este suficient ca persoana să 
procure numai principalele mijloace de existenţă (adică 
mijloacele care servesc la satisfacerea nevoilor esenţiale 
de trai ale persoanei, cum sunt locuinţa, hrana, îmbrăcă-
mintea), practicând în acest scop acte sexuale cu diferite 
persoane.20

Rezultă că nu se poate vorbi despre prostituţie, dacă, 
prin practicarea actelor sexuale cu persoane diferite, per-
soana nu obţine decât o parte neînsemnată a mijloacelor 
de subzistenţă. Totuşi, precizăm că, în asemenea cazuri, 
nu se exclude exploatarea sexuală ca formă a scopului 
traficului de fiinţe umane. Într-o asemenea ipoteză, este 
posibil ca partea însemnată a mijloacelor de subzistenţă 
să fie asigurată de pe urma exploatării în alte forme (de 
exemplu, prin muncă sau servicii forţate, cerşetorie, 
folosire în activităţi criminale etc.).

Într-o altă privinţă, despre conţinutul noţiunii „por-
nografie” ne putem da seama din dispoziţia art.2081 
„Pornografia infantilă”. Parafrazând şi adaptând definiţia 
respectivă, putem afirma că prin „pornografie” se are în 
vedere producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, 
exportarea, oferirea, vinderea, schimbarea, folosirea 
sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unei 
sau mai multor persoane implicate în activităţi sexuale 
explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte 
reprezentări ale organelor sexuale ale unei persoane, 
reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv 
în formă electronică.

Despre conţinutul noţiunii „pornografie” ne putem da 
seama şi din prevederile Legii României privind preveni-
rea şi combaterea pornografiei, nr.196 din 13.05.2003.21 
Conform art.2 al acestui act legislativ: prin „pornogra-
fie” se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi 
materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte 
(alin.(1)); prin „acte cu caracter obscen” se înţelege 
gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite 
individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care 
prin semnificaţia lor aduc ofensă la pudoare, precum 
şi orice alte forme de manifestare indecentă privind 
viaţa sexuală, dacă se săvârşesc în public (alin.(2)); prin 
„materiale cu caracter obscen” se înţelege obiecte, gra-
vuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, 
embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, 
spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, 
piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare 
care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală 
(alin.(3)).

În concluzie, din analiza celor două concepţii legisla-
tive se poate afirma că, privită ca varietate a exploatării 
sexuale, folosirea victimei în industria pornografică se 
exprimă în folosirea acesteia în cadrul unei activităţi de 
întreprinzător având ca scop producerea, distribuirea, 
difuzarea, importarea, exportarea etc. a materialelor 
pornografice. Materialele pornografice sunt materiale ob-
scene, incompatibile cu morala publică, care reprezintă: 
1) o persoană angajată în comportament sexual explicit; 
2) imagini, sunete, cuvinte sau orice alte manifestări 
ce arată o persoană angajată în comportament sexual 
explicit. Prin „comportament sexual implicit” se are în 
vedere comportamentul real sau simulat, concretizat în: 
1) actele sexuale de tip genital-genital, oralo-genital, 
analo-genital între persoane de sex opus ori de acelaşi 
sex; 2) bestialitate; 3) masturbare; 4) abuz sadic sau 
masochist în context sexual; 5) expunere lascivă sau 
într-un loc public a organelor sexuale.

O.A. Bulgakova deosebeşte două tipuri de pornogra-
fie: pornografia legală (permisă) şi pornografia ilegală 
(nepermisă). Pornografia legală se află în circuitul civil, 
deşi cu anumite restricţii. Pornografia ilegală se află sub 
interdicţie absolută, întrucât presupune violenţă, cruzi-
me, orgii, manifestări de anomalii psihice, implicarea 
minorilor etc.22 Putem accepta o asemenea clasificare, în 
sensul că diferenţierea celor două tipuri de pornografie 
poate fi luată în consideraţie la individualizarea pedepsei 
pentru traficul de fiinţe umane săvârşit în scopul exploa-
tării sexuale. Totuşi, în planul calificării celor săvârşite 
în baza art.165 C.pen. RM, nu are nici o relevanţă dife-
renţierea pornografiei legale de cea ilegală.

În alt context, T.Dolgolenko afirmă că, în cazul trafi-
cului de fiinţe umane, scopul exploatării sexuale vizează 
exploatarea realizată de către alte persoane decât subiec-
tul traficului de fiinţe umane.23 Un asemenea punct de 
vedere este excesiv de restrictiv chiar şi în conjunctura 
legii penale ruse: din cea de-a doua notă la art.1271 al 
Codului penal al Federaţiei Ruse din 24.05.1996 reiese 
că numai în cazul practicării prostituţiei, nu şi al altor 
varietăţi ale exploatării sexuale, se cere ca exploatarea 
să fie realizată de către alte persoane decât subiectul 
traficului de fiinţe umane.

Din legea penală autohtonă nu se desprinde o 
asemenea restricţionare. Să recunoaştem că nici n-ar 
fi oportună. Pentru calificarea faptei conform art.165              
C.pen. RM nu contează cine va exploata sexual (sau 
într-o altă formă) victima traficului de fiinţe umane: 
făptuitorul sau alte persoane. Eventual, dacă exploata-
rea care succede săvârşirii traficului de fiinţe umane nu 
presupune răspundere juridică, acest aspect poate fi luat 
în consideraţie la individualizarea pedepsei.

În continuarea studiului nostru, va fi analizată cea 
de-a doua formă a scopului acţiunii principale din cadrul 
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traficului de fiinţe umane. Ne referim la exploatarea prin 
muncă sau servicii forţate.

În practica judiciară, traficul de fiinţe umane în scopul 
exploatării prin muncă sau servicii forţate a fost atestat 
în cazul următor: B.A. a fost învinuit de săvârşirea in-
fracţiunii prevăzute la lit.b) alin.(2) art.165 C.pen. RM. 
La începutul lunii martie 2005, sub pretextul angajării 
la o muncă bine plătită, acesta la recrutat pe A.V. După 
ce i-a procurat bilet din contul său, B.A. a organizat 
deplasarea victimei cu autobuzul în regiunea Voronej a 
Federaţiei Ruse. Ajungând la locul stabilit, sub pretextul 
de a-l pune la evidenţă şi a-i întocmi actele necesare, 
i-a confiscat lui A.V. paşaportul. După aceasta, victima 
a fost exploatată prin muncă şi servicii forţate până în 
iulie 2005.24

În conformitate cu pct.4.2 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004, „exploatarea prin muncă sau servicii for-
ţate, în corespundere cu prevederile Convenţiei Orga-
nizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca forţată 
sau obligatorie, constituie: a) determinarea victimei 
prin contrângere să îndeplinească o muncă pe care din 
propria iniţiativă şi voinţă nu ar îndeplini-o; b) punerea 
victimei în situaţia de a presta o muncă la care nu era 
obligată de a o efectua; c) ţinerea persoanei în servitute 
pentru achitarea unei datorii; d) obţinerea muncii sau a 
serviciilor prin înşelăciune, constrângere, violenţă sau 
ameninţarea cu violenţa”.

Precizia ne obligă să afirmăm că în pct.1 art.2 al 
Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii pri-
vind munca forţată sau obligatorie, adoptate la Geneva 
la 28.06.1930, în vigoare pentru Republica Moldova 
din 23.03.200125, se menţionează că noţiunea „muncă 
forţată sau obligatorie” înseamnă orice muncă sau ser-
viciu pretins unui individ sub ameninţarea unei pedepse 
oarecare, şi pentru care numitul individ nu s-a oferit de 
bunăvoie.

Mai potrivită pentru contextul art.165 C.pen. RM 
pare a fi definiţia noţiunii „muncă forţată (obligatorie)” 
formulată la alin.(2) art.7 din Codul muncii al Republicii 
Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova 
la 28.03.200326: „orice muncă sau serviciu impus unei 
persoane sub ameninţare sau fără consimţământul aces-
teia”. Considerăm că anume o asemenea interpretare 
trebuie asigurată noţiunii „muncă sau servicii forţate”, 
utilizate în art.165 C.pen. RM. Este o interpretare de 
acelaşi nivel de forţă juridică cu interpretarea conţi-
nută în art.168 „Munca forţată” din Codul penal. Este 
preferabilă definiţia din Codul muncii, din moment 
ce avantajează făptuitorul sub aspectul consemnat la                                
alin.(2) art.3 C.pen. RM. 

De aceea, în sensul art.165 C.pen. RM, noţiunea de 
exploatare prin muncă sau servicii forţate are înţelesul 
specificat în alin.(4) art.7 din Codul muncii. Conform 

acestei norme, la munca forţată (obligatorie) se atribuie: 
a) încălcarea termenelor stabilite de plată a salariului 
sau achitarea parţială a acestuia; b) cerinţa angajatorului 
faţă de salariat de a-şi îndeplini obligaţiile de muncă 
în lipsa unor sisteme de protecţie colectivă sau indi-
viduală ori în cazul în care îndeplinirea lucrării cerute 
poate pune în pericol viaţa sau sănătatea salariatului. 
În acelaşi timp, potrivit alin.(5) art.7 din Codul muncii, 
nu se consideră muncă forţată (obligatorie): a) serviciul 
militar sau activităţile desfăşurate în locul acestuia de 
cei care, potrivit legii, nu îndeplinesc serviciul militar 
obligatoriu; b) munca unei persoane condamnate pre-
stată în condiţii normale în perioada de detenţie sau de 
liberare condiţionată de pedeapsă înainte de termen;                                                  
c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori 
de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile 
civile normale stabilite de lege.

Încheiem analiza scopului exploatării prin muncă 
sau servicii forţate cu o recomandare de lege ferenda: 
propunem ca în dispoziţia art.165 C.pen. RM cuvintele 
„prin muncă sau servicii forţate” să fie substituite prin 
cuvintele „prin muncă forţată”. Aceasta ar pune textul 
Codului penal în concordanţă cu prevederile Codului 
muncii, prevenind confuziile în procesul de interpretare 
a legii penale. Or, din definiţia noţiunii „muncă forţată 
(obligatorie)”, formulată la alin.(2) art.7 din Codul mun-
cii, reiese că serviciile forţate nu pot fi privite decât în 
calitate de parte componentă a conceptului generic de 
muncă forţată.

Într-un alt context, cea de-a treia formă a scopului 
acţiunii principale din cadrul traficului de fiinţe umane 
constă în exploatarea prin cerşetorie.

În acest sens, este relevant următorul caz din practi-
ca judiciară: I.R. a fost condamnat, printre altele, con-
form lit.b) alin.(1) art.165 C.pen. RM. La 24.01.2007, 
aflându-se în or. Cernăuţi (Ucraina), sub pretextul că 
pleacă împreună cu părinţii săi în or. Kelmenţî (Ucrai-
na), I.R. a recrutat-o pe locuitoarea or. Cernăuţi Ţ.M. 
Apoi, din contul său, I.R. a organizat transportarea 
victimei în or. Briceni (Republica Moldova). Ulteri-
or, I.R. a adăpostit victima la domiciliul lui I.O. din                        
or. Briceni, pentru a o impune la muncă şi servicii 
forţate, precum şi la cerşetorie.27

Iată cum este definită noţiunea „cerşetorie” în pct.4.21 
al Hotărârii Plenului nr.37/2004: „formă de exploatare 
prin muncă sau prin servicii forţate, care presupune acţi-
uni prin care o persoană, înjosindu-se, fiind impusă, cere 
cu stăruinţă de la persoane străine, agenţi economici, or-
ganizaţii sau instituţii bani ori alte bunuri materiale”. Este 
o interpretare care, practic, reproduce unul din punctele 
de vedere exprimate în doctrina penală autohtonă.28

De menţionat că cerşetoria nu poate fi privită ca 
un caz specific de muncă sau servicii forţate. Fiind în 
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esenţă o activitate parazitară, cerşetoria nu poate pre-
supune producerea de bunuri, executarea de lucrări sau 
prestare de servicii. Un cerşetor doar ia, fără a oferi în 
schimb nimic, deci nu participă în nici un fel la crearea 
produsului social.

De notat că în art.326 din Codul penal al României 
din 21.06.1968 cerşetoria este înţeleasă ca faptă a per-
soanei care, având capacitatea de a munci, apelează, în 
mod repetat, la mila publicului, cerând ajutor material.

Putem accepta această definiţie pentru necesităţile 
studiului nostru, cu o singură excepţie: în contextul 
art.165 C.pen. RM, cerşetoria este privită nu ca o faptă 
sancţionabilă, dar ca o formă de exploatare. De aceea, nu 
este nici un temei să restrângem semantismul noţiunii de 
cerşetorie în raport cu cei care au capacitatea de a munci. 
Cel mai probabil, tocmai cei care n-au capacitatea de a 
munci şi nici posibilităţi de întreţinere sunt mai expuşi 
în vederea exploatării pentru cerşetorie. În legătură cu 
aceasta, este cazul de menţionat că, în conformitate cu 
pct.2 art.16 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, adoptate la New York la 
13.12.200629, statele părţi vor lua măsurile adecvate 
pentru a preveni, printre altele, orice formă de exploatare 
a persoanelor cu dizabilităţi.

Luând toate acestea în consideraţie, suntem de părere 
că, în contextul art.165 C.pen. RM, prin „cerşetorie” 
trebuie de înţeles fapta persoanei care apelează, în mod 
repetat, la mila publicului, cerând ajutor material, indife-
rent dacă are sau nu capacitatea de a munci. Din această 
definiţie rezultă următoarele condiţii:

1) cerşetoria se exprimă în apelarea la mila publi-
cului;

2) apelarea la mila publicului are ca obiect un ajutor 
material;

3) apelarea la mila publicului este repetată;
4) nu contează dacă cel care apelează la mila publi-

cului are sau nu capacitatea de a munci.
Ne vom referi la primele trei condiţii, din moment 

ce ultima condiţie a fost analizată mai sus.
Privitor la prima condiţie, în doctrina penală română 

se susţine că „apelarea la mila publicului vizează publicul 
în general, masa nedeterminată de oameni către care se 
îndreaptă solicitarea făptuitorului. De aceea, dacă o per-
soană se adresează unor cunoscuţi, unor prieteni ori rude, 
cerându-le ajutor material, aceasta nu poate realiza fapta 
de cerşetorie”.30 În consecinţă, dacă victima traficului de 
fiinţe umane se preconizează a fi folosită pentru a cere 
ajutor de la apropiaţi, nu vom fi în prezenţa scopului de 
exploatare pentru cerşetorie. Eventual, poate fi prezentă 
o altă formă a scopului acţiunii principale din cadrul 
traficului de fiinţe umane (de exemplu, scopul folosirii 
în activităţi criminale, concretizat în folosirea victimei 
la săvârşirea escrocheriei).

Apelarea la mila publicului poate fi făcută direct sau 
indirect şi prin oricare mijloace (verbal, în scris, televi-
ziune, Internet etc.).

Referitor la cea de-a doua condiţie consemnată mai 
sus, apelarea la mila publicului trebuie să aibă ca obiect 
un ajutor material. Se are în vedere produsul cerşetoriei, 
exprimat în bani sau în alte bunuri.

Totodată, nu interesează dacă cererea de ajutor 
material a fost sau nu satisfăcută. Or, „ceea ce a avut în 
vedere legiuitorul este cererea de ajutor material şi nu 
primirea unui astfel de ajutor”.31

În fine, nu trebuie să lipsească condiţia modului re-
petat al apelării la mila publicului. În acest sens, A.Boroi 
opinează: „... nu este vorba de o simplă apelare de două 
sau mai multe ori la mila persoanei, ci de o repetare în 
sensul unei obişnuinţe pentru procurarea celor necesare 
traiului, fără muncă. De pildă, dacă în decurs de câteva 
ore un individ apelează la mila diferitelor persoane, 
simulând o infirmitate pentru a-şi procura bani pe care-i 
cheltuieşte pe băutură, fapta sa nu constituie cerşetorie. 
În schimb, dacă repetă aceste acte şi în zilele următoare, 
fapta sa constituie cerşetorie”.32 Aşadar, un caracter de 
îndeletnicire trebuie să aibă apelarea la mila publicului, 
pentru a putea fi catalogată drept cerşetorie.

În continuare vom examina cea de-a patra formă a 
scopului acţiunii principale din cadrul traficului de fiinţe 
umane. Avem în vedere scopul exploatării în sclavie sau 
în condiţii similare sclaviei.

În practica judiciară, prezenţa acestei forme a fost 
stabilită în următoarele cazuri: P.V. şi P.A. au fost învi-
nuiţi de săvârşirea infracţiunii prevăzute la lit.b) şi f) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM. În luna iunie 2005, cei doi, 
de comun acord cu B.N. şi S.I., prin înşelăciune, prin 
intermediul unor persoane necunoscute, i-au recrutat pe 
B.V., N.I., G.I., F.I., P.A., F.N., M.V., C.S. şi C.N., pentru 
a munci, chipurile, în condiţii favorabile în Federaţia 
Rusă. Ajunse la destinaţie, victimele au fost deţinute în 
condiţii similare sclaviei;33 A.O. a fost condamnată în 
baza lit.a), b), d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. Printre 
altele, la începutul lunii februarie 2007, prin înşelăciune 
şi abuz de poziţie de vulnerabilitate, A.O. a recrutat-o 
pe B.L. şi a transportat-o în Turcia. Acolo victima a fost 
întâlnită de către G.D. şi C.E. Profitând de faptul că 
victima se află într-o ţară străină, că nu cunoaşte limba, 
că  nu ştie cum să apeleze la ajutor, precum şi de faptul 
că victima se află sub control şi stăpânire totală faţă de 
făptuitori, aceştia au determinat-o să-şi dea consimţă-
mântul la a se prostitua. În acest fel, victima a fost pusă 
în condiţii similare sclaviei;34 P.Gh. şi P.I. au fost puşi 
sub învinuire pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute 
la lit.a), b), d) alin.(2) art.165 C.pen. RM. În perioada 
martie-aprilie 2002, prin înţelegere prealabilă, pentru 
utilizarea muncii forţate a persoanelor şi ţinerea lor în 
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sclavie, cei doi i-au 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. Ajunşi la destinaţie, aceştia au fost deposedaţi 
de actele de identitate şi impuşi să îndeplinească  pe 
parcursul a şapte luni diferite munci agricole. Victimele 
au fost exploatate în condiţii similare sclaviei, fără a fi 
remunerate.35

Ceea ce se poate observa din analiza acestor cazuri 
este că:

1) scopul exploatării în sclavie sau în condiţii similare 
sclaviei poate să apară ca scop exclusiv al traficului de 
fiinţe umane. Însă, la fel de posibil este să apară alături 
de alte forme ale scopului acţiunii principale în contextul 
aceleiaşi infracţiuni de trafic de fiinţe umane: scopul 
exploatării sexuale comerciale sau necomerciale; scopul 
exploatării prin muncă sau servicii forţate; scopul ex-
ploatării pentru cerşetorie etc. În aceste condiţii, victimei 
i se rezervă postura de: sclav sexual; sclav muncitor; 
sclav cerşetor etc.;

2) în toate cele trei cazuri consemnate mai sus scopul 
exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei a 
fost realizat. Cu toate acestea, a lipsit calificarea supli-
mentară necesară conform art.167 „Sclavia şi condiţiile 
similare sclaviei” din Codul penal. S-a făcut abstracţie 
de faptul că exploatarea propriu-zisă în sclavie sau în 
condiţii similare sclaviei depăşeşte cadrul infracţiunii 
de trafic de fiinţe umane. Deci, reclamă calificare ca 
infracţiune aparte.

În altă privinţă, menţionăm că noţiunile „sclavie” şi 
„practici similare sclaviei” sunt definite în art.2 al Legii 
nr.241/2005: sclavie – stare sau condiţie a persoanei 
asupra căreia se exercită unul sau mai multe drepturi ce 
derivă din dreptul de proprietate (pct.8)); practici simila-
re sclaviei – stare a persoanei ţinute sau puse în situaţia 
în care o altă persoană are o stăpânire asupra ei sau o 
impune, prin înşelăciune, prin ameninţare cu forţa, prin 
violenţă sau prin alte mijloace de constrângere, să preste-
ze anumite servicii, inclusiv să se angajeze ori să rămână 
în raport de concubinaj sau de căsătorie (pct.9)).

Nu e greu de observat că, de fapt, cele două definiţii 
reproduc dispoziţia de la art.167 C.pen. RM. De ase-
menea, nu există contradicţii vizibile dintre cele două 
definiţii şi interpretarea judiciară a noţiunii „sclavie sau 
servicii similare sclaviei”, dată în pct.4.3 al Hotărârii 
Plenului nr.37/2004.

În cele ce urmează va fi supusă investigării cea de-a 
cincea formă a scopului acţiunii principale din cadrul 
traficului de fiinţe umane. Ne referim la scopul folosirii 
în conflicte armate.

În conformitate cu pct.4.4 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004, folosirea victimei în conflicte armate reprezintă 
„antrenarea forţată a acesteia în operaţiuni armate”.

De ce antrenarea „forţată”? Oricare modalitate a 
acţiunii adiacente din cadrul traficului de fiinţe umane, 

nu doar cele implicând constrângere, pot însoţi modali-
tatea acţiunii principale, în prezenţa căreia se urmăreşte 
folosirea victimei în conflicte armate. Deci, nu este un 
aspect pe care ar trebui să se insiste.

În doctrina penală se ia în consideraţie aceasta, iar 
prin „folosire în conflicte armate” se înţelege: „folosirea 
victimei, de regulă, în calitate de mercenar”36; „antrena-
rea victimei în executarea anumitor misiuni în conflicte 
armate”37; „utilizarea serviciilor victimei traficului de 
fiinţe umane în activităţi militare” 38 etc.

Ce înseamnă „conflict armat” în sensul art.165   
C.pen. RM? În opinia lui D.Cazacu, în sensul analizat, 
conflictul armat are un caracter internaţional, adică pre-
supune implicarea forţelor armate ale diferitelor state.39 
Considerăm prea restrictiv acest punct de vedere. De ce 
să nu fie aplicat art.165 C.pen. RM atunci când făptui-
torul urmăreşte scopul folosirii victimei într-un conflict 
armat de sorginte internă (război civil, război de secesi-
une etc.)? Un conflict armat sau un conflict militar poate 
avea un caracter internaţional sau intern. De exemplu, în 
art.391 C.pen. RM sunt specificate ambele aceste tipuri. 
Că un conflict armat poate avea sorginte internă rezultă şi 
din art.130 şi 141 C.pen. RM: răsturnarea sau subminarea 
orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii terito-
riale a statului se poate realiza şi în urma unui conflict 
armat intern (exemplul secesiunii teritoriului din stânga 
Nistrului de restul teritoriului Republicii Moldova este 
exemplul cel mai elocvent în acest sens). În concluzie, 
odată ce în art.165 C.pen. RM nu se conţin concretizări 
cu privire la sorgintea conflictului armat, prin „conflicte 
armate” urmează de înţeles atât conflictele armate inter-
naţionale, cât şi cele interne.

În alt context, menţionăm că la lit.g) pct.3) art.2 
al Legii nr.241/2005 se vorbeşte despre „folosirea în 
conflicte armate sau în formaţiuni militare ilegale”. În 
art.165 C.pen. RM nu este consemnat scopul folosirii 
victimei în formaţiuni militare ilegale. De aceea, în 
contextul acestei norme penale, nu interesează dacă 
victima este folosită în astfel de formaţiuni. Contează 
să fie folosită în conflicte armate. Acesta trebuie să fie 
scopul făptuitorului.

Nu contează în ce calitate urmează a fi folosită victi-
ma în cadrul conflictului armat: de mercenar; de angajat 
al unei companii militare private; de necombatant etc. 
Nu contează nici dacă victima va fi folosită în cadrul 
unor operaţiuni militare. Este important să fie folosită 
în timpul unui conflict armat, în zona conflictului armat 
şi în legătură cu conflictul armat. Toate celelalte detalii 
pot fi avute în vedere la individualizarea pedepsei pentru 
traficul de fiinţe umane.

În altă ordine de idei, cea de-a şasea formă a scopului 
acţiunii principale din cadrul traficului de fiinţe umane 
constă în folosirea victimei în activităţi criminale.
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Potrivit pct.4.5 al Hotărârii Plenului nr.37/2004, 
folosirea victimei în activităţi criminale „constituie 
atragerea forţată la săvârşirea unor fapte ce constituie 
infracţiuni”.

Din nou, avem obiecţii faţă de utilizarea termenu-
lui „forţată”. Or, din art.165 C.pen. RM nu rezultă că 
influenţarea asupra victimei se reduce la forţarea, la 
constrângerea acesteia.

De aceea, pare a fi mai plauzibilă opinia exprimată de 
către S.Brînza: folosirea în activităţi criminale presupune 
folosirea victimei în calitate de participant la infracţiune 
sau în calitate de mijloc animat (în cazul persoanelor 
iresponsabile) de săvârşire a infracţiunii.40 Aşadar, putem 
deosebi două ipoteze în care se atestă scopul folosirii 
victimei în activităţi criminale: 1) folosirea victimei în 
calitate de participant (coautor, complice etc.) la infrac-
ţiune; 2) folosirea victimei nevinovate (pentru că, de 
exemplu, este iresponsabilă) ca instrument de săvârşire 
a infracţiunii.

La calificarea faptei conform art.165 C.pen. RM nu 
are importanţă numărul de infracţiuni sau particularităţile 
acestora. Făptuitorul poate urmări folosirea victimei la 
o singură infracţiune sau la mai multe infracţiuni; poate 
urmări folosirea victimei la furturi din locuinţă sau din 
buzunare, la comercializarea drogurilor sau la oricare 
alte fapte infracţionale.

În context, să nu uităm că, în primul rând, ipoteza 
scopului folosirii victimei în activităţi criminale este 
vizată de prevederea de la alin.(4) art.165 C.pen. RM, 
potrivit căreia victima traficului de fiinţe umane este ab-
solvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvâr-
şite de ea în legătură cu această calitate procesuală.

În încheierea analizei laturii subiective a infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM, vom cerceta ultima 
dintre formele scopului acţiunii principale din cadrul 
traficului de fiinţe umane. Este vorba de scopul de pre-
levare a organelor sau ţesuturilor.

În opinia lui I.Tănăsescu şi G.Tănăsescu, pe care o 
susţinem, „intervenţia prelevării sau transplantului unui 
ţesut sau organ este motivată etic şi ocrotită prin asigu-
rarea libertăţii individuale, prin elaborarea şi executarea 
actelor şi acţiunilor concrete de prelevare în baza norme-
lor legale”.41 Prevederile căror norme legale nu respectă 
cel care, săvârşind traficul de fiinţe umane, urmăreşte 
scopul de prelevare a organelor sau ţesuturilor? 

Considerăm că, în principal, este vorba de preve-
derile alin.(2) art.15 „Condiţiile de prelevare de la un 
donator în viaţă” al Legii Republicii Moldova privind 
transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, adoptate 
de Parlamentul Republicii Moldova la 06.03.200842: 
„Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule se poate efectua 
de la persoane în viaţă, având capacitate de exerciţiu 
deplină, doar în cazul consimţământului scris, liber, 

prealabil şi expres al acestora şi cu autoritatea Comisiei 
independente de avizare”.

De menţionat că, în conformitate cu art.2 al actului 
legislativ sus-menţionat, prin „prelevare” se înţelege 
procedeul prin care organele, ţesuturile sau celulele 
donate devin utile pentru transplant.

În literatura de specialitate se menţionează că, în 
contextul traficului de fiinţe umane, nu este obligatoriu 
ca scopul efectuării transplantului să reprezinte fina-
litatea celui care urmăreşte prelevarea organelor sau 
ţesuturilor; se afirmă că respectiva finalitate se poate 
exprima şi în altceva: efectuarea de experimente sau 
testări ştiinţifice; efectuarea de ceremonii ritualice; 
înfricoşare; canibalism; vampirism; obţinerea unor 
preparate medicamentoase etc.43 Suntem de acord cu 
aceasta. Altfel, ar fi lipsită de sens modificarea pe care 
a suferit-o dispoziţia art.165 C.pen. RM. Ne referim la 
Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 26.09.2008.44 Prin această lege, 
printre altele, din dispoziţia alin.(1) art.165 C.pen. RM 
au fost excluse cuvintele „pentru transplantare”. Altfel 
spus, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, oricare 
finalitate, nu numai cea de transplantare, poate fi urmărită 
de cel care săvârşeşte traficul de fiinţe umane în scopul 
prelevării organelor sau ţesuturilor.

În mod regretabil, nu toţi au remarcat intrarea în vi-
goare a acestei legi. Ne referim aici nu doar la faptul că 
la lit.d) pct.3) art.2 al Legii nr.241/2005 se menţionează 
despre „obligarea la prelevarea de organe sau ţesuturi 
pentru transplant (sublinierea ne aparţine – n.a.) ori pre-
levarea de alte părţi componente ale corpului uman”.

Ne referim la „metamorfoza” de complezenţă pe care 
a suferit-o explicaţia de la pct.4.6 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004. Iniţial, explicaţia respectivă a avut următorul 
conţinut: „Prelevarea de organe sau ţesuturi pentru trans-
plantare are loc în cazul obligării victimei la prelevare 
de organe, ţesuturi sau alte elemente ale corpului pentru 
transplantare, contrar prevederilor Legii privind trans-
plantul de organe sau ţesuturi umane (MO, nr.94-95/474 
din 26.08.1999)”. În urma adoptării Hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie nr.9 din 22.12.2008 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie nr.37 din 22 noiembrie 2004 „Cu 
privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre 
traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”45, conţinutul 
pct.4.6 al Hotărârii Plenului nr.37/2004 a devenit altul: 
„Constrângerea la prelevarea de organe sau ţesuturi are 
loc în cazul obligării victimei la prelevare de organe, 
ţesuturi sau alte elemente ale corpului – procedeu prin 
care organele, ţesuturile sau celulele donate devin utile 
pentru transplant contrar prevederilor Legii privind 
transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane (MO, 
nr.81/273 din 25.04.2008)”.
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Suntem de părere că explicaţia în ultima variantă (ca, 
de altfel, şi în varianta iniţială) ne propune o interpretare 
distorsionată a art.165 C.pen. RM, fiind alterată voinţa 
legiuitorului:

1) în art.165 C.pen. RM se menţionează despre scopul 
prelevării organelor sau ţesuturilor, nu despre scopul 
constrângerii la prelevarea de organe sau ţesuturi. Nu 
este una şi aceeaşi, luând în consideraţie chiar singurul 
fapt că la art.158 C.pen. RM se stabileşte răspunderea 
nu pentru prelevarea de organe sau ţesuturi. Considerăm 
inadmisibilă o asemenea substituire de noţiuni în pct.4.6 
al Hotărârii Plenului nr.37/2004;

2) în explicaţie se pune accentul pe utilitatea pentru 
transplant a organelor sau ţesuturilor prelevate. Şi atunci 
ne întrebăm: dacă făptuitorul urmăreşte ca organele sau 
ţesuturile prelevate să fie utile nu pentru transplant, dar 
pentru canibalism sau pentru producerea de preparate 
medicamentoase etc., doar din această cauză să nu pu-
tem aplica art.165 C.pen. RM? Iată dovada că nu toţi au 
aflat de modificarea art.165 C.pen. RM la 26.09.2008. 
Utilitatea pentru transplant a organelor sau ţesuturilor 
prelevate este absolut irelevantă în contextul infracţiunii 
de trafic de fiinţe umane, săvârşite în scopul prelevării 
organelor sau ţesuturilor;

3) în cadrul explicaţiei se menţionează despre „prele-
varea celulelor”, prelevarea altor elemente ale corpului 
(altele decât organele sau ţesuturile)”. Atragem atenţia 
că răspunderea penală pentru traficul de fiinţe umane 
se aplică nu în baza Legii nr.241/2005 şi nici măcar în 
baza Hotărârii Plenului nr.37/2004, dar în baza art.165 
C.pen. RM. În art.165 C.pen. RM se utilizează sintagma 
„prelevare a organelor sau ţesuturilor”. Nu se menţio-
nează nimic despre „prelevarea celulelor”. Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie nu are competenţa să completeze 
sau să modifice legea penală, chiar dacă o consideră 
imperfectă. Este competenţa exclusivă a legiuitorului. 
Astfel că, în conformitate cu legea penală, nu poate fi 
aplicată răspunderea  penală pentru traficul de fiinţe 
umane săvârşit în scopul prelevării altor părţi compo-
nente ale corpului uman decât organele sau ţesuturile 
(de exemplu, a celulelor).

Cu acest prilej, susţinem propunerea lui A.Eşanu de 
a completa art.165 C.pen. RM, astfel încât şi o aseme-
nea ipoteză să intre sub incidenţa art.165 C.pen. RM.46 
Până la o eventuală implementare a acestei propuneri, 
este inaplicabilă recomandarea din pct.4.6 al Hotărârii 
Plenului nr.37/2004 de aplicare a art.165 C.pen. RM, 
în situaţia săvârşirii, în scopul prelevării celulelor, a 
traficului de fiinţe umane.

În concluzie, în contextul art.165 C.pen. RM, prin 
„prelevare a organelor sau ţesuturilor” se înţelege re-
coltarea organelor sau ţesuturilor (a inimii, plămânilor, 
rinichilor, ficatului, pancrea sului, măduvei osoase, 

corneei, ţesutului osos, oaselor, tendoanelor sau ţesu-
turilor moi ale apara tului locomotor, ovarelor, spermei, 
testiculelor, embrionului, sângelui sau componentelor 
lui etc.), indiferent de finalitatea recoltării. 
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