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Traficul de fiinţe umane continuă să 
rămână pentru Republica Moldova o proble-
mă complexă, a cărei soluţionare nu trebuie 
amânată. Datele disponibile demonstrează că 
cetăţenii Republicii Moldova au fost supuşi 
exploatării în 32 de ţări ale lumii. Gravitatea 
situaţiei indică faptul că, actualmente, Repu-
blica Moldova rămâne o ţară de origine a tra-
ficului de fiinţe umane. Sunt înregistrate ca-
zuri de trafic în scopul prelevării de organe şi 
ţesuturi. În majoritatea cazurilor, victime ale 
traficului devin persoane vulnerabile, iar vic-
time ale traficului în scopul exploatării prin 
cerşit devin minorii şi mamele cu copii. Ma-
joritatea victimelor traficului de fiinţe umane 
este reprezentată de populaţia pauperizată de 
la sate, cel mai frecvent – de tinerii fără profe-
sie şi fără loc de muncă, inclusiv de persoanele 
victime ale violenţei în familie. În Republica 

Moldova se constată şi fenomenul traficului 
intern: locuitorii din mediul rural sunt supuşi 
traficului în oraşele mari.

Lunga şi variata istorie a documentelor 
internaţionale cu privire la trafic reflectă difi-
cultăţile comunităţii internaţionale de a ajun-
ge la un consens şi de a obţine în mod efici-
ent o înţelegere la scară largă. Istoria începe 
cu Acordul Internaţional pentru suprimarea 
comerţului cu sclavi albi, ce datează din anul 
1904 [5]. Acest document, concentrat mai 
degrabă asupra protecţiei victimelor decât 
asupra pedepsirii infractorilor, a fost totuşi 
ineficient, parţial datorită lipsei de înţelegere 
a complexităţii abordării acestei probleme cu 
multe aspecte. Din acest motiv, în anul 1910 a 
fost adoptată Convenţia Internaţională pentru 
suprimarea traficului de sclavi albi, care obliga 
13 ţări participante să pedepsească răufăcăto-
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rii [6]. Sub patronajul Ligii Naţiunii s-a înche-
iat Convenţia pentru suprimarea traficului de 
femei şi copii din 1921 şi Convenţia Interna-
ţională pentru suprimarea traficului de femei 
care au atins majoratul din 1933 [7]. Aceste 
patru convenţii privind traficul au fost conso-
lidate în Convenţia Naţiunilor Unite pentru 
suprimarea traficului de persoane şi a exploa-
tării prostituţiei altor persoane din 1949.

Reprimarea traficului de fiinţe umane 
reprezintă un mijloc de combatere şi la nivel 
regional. Încă din anii 1980, Consiliul Europei 
s-a implicat activ în combaterea traficului de 
fiinţe umane, care şi-a relevat tangenţele cu o 
serie de probleme ce constituiau obiectul de 
preocupare al Consiliului Europei – protecţia 
femeilor împotriva violenţei, exploatarea se-
xuală a femeilor şi copiilor, crima organizată 
şi migraţiunea [8]. Consiliul Europei a venit 
cu mai multe iniţiative în acest domeniu: a 
elaborat, de exemplu, instrumente juridice şi 
strategii pertinente, a efectuat studii şi acţiuni 
de monitorizare, a impulsionat cooperarea ju-
ridică şi tehnică.

Astfel, Republica Moldova a ratificat 
mai multe acte internaţionale cu referire la 
traficul de fiinţe umane:

1) Convenţia ONU împotriva criminali-
tăţii transnaţionale organizate;

2) Protocolul privind prevenirea, repri-
marea şi pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor (2000);

3) Convenţia Consiliului Europei pri-
vind lupta împotriva traficului de fiinţe uma-
ne (2005);

4) Protocolul facultativ la Convenţia cu 
privire la drepturile copilului referitor la vân-
zarea de copii, prostituţia copiilor şi porno-
grafia infantilă (2000). [1]

De asemenea,
1) a fost adoptată Legea privind preve-

nirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, 
nr.241-XVI din 20 octombrie 2005; [9]

2) au fost armonizate la actele normati-
ve internaţionale în domeniu Codul penal şi 
Codul contravenţional;

3) au fost elaborate şi aprobate docu-
mente ce reglementează organizarea activită-
ţilor în domeniul vizat: Regulamentul-cadru 

de organizare şi funcţionare a centrelor de 
protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de 
fiinţe umane (2006);

4) au fost încheiate acorduri bilaterale în 
domeniul combaterii traficului de fiinţe uma-
ne cu un şir de state (Turcia, Federaţia Rusă, 
România, Ucraina ş.a.);

5) Guvernul, concomitent cu dezvolta-
rea cadrului legislativ, a creat structuri institu-
ţionale: Comitetul naţional pentru combate-
rea traficului de fiinţe umane (2001), Consiliul 
coordonator al organelor de drept de pe lângă 
Procurorul General (2007), comisiile terito-
riale pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane (2002);

6) cu suportul donatorilor, în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne a fost creat 
Centrul pentru combaterea traficului de per-
soane (2006). Totodată, în cadrul Ministerului 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului a fost 
instituită unitatea de coordonare a Sistemului 
naţional de referire pentru protecţia şi asisten-
ţa victimelor şi potenţialelor victime ale trafi-
cului de fiinţe umane (denumit în continuare 
SNR), finanţată de Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie, în baza Memorandumului de 
colaborare semnat de către părţi în 2006.

Traficul de fiinţe umane a devenit un 
comerţ puternic lucrativ, condus de reţele 
criminale organizate. Aceste reţele sunt al-
cătuite din organizaţii de mai multe tipuri. 
Marile organizaţii se caracterizează printr-o 
structură internaţională ierarhică şi de con-
tacte politice şi economice la toate nivelurile 
atât în ţările de origine, cât şi în ţările de des-
tinaţie. Traficul se desfăşoară, în general, în 
spatele unei acoperiri legale şi dă dovadă de o 
cunoaştere aprofundată a legilor şi practicilor 
administrative din diferite ţări de destinaţie 
şi de tranzit. Victimelor li se promit câştiguri 
importante în ţările de destinaţie. Uneori, de 
la plecare se convine în scris sau verbal că ele 
vor lucra pe post de chelneri într-un bar, dan-
satoare, „animatoare” sau prostituate. În alte 
cazuri, sunt ademenite cu şansa obţinerii unui 
post fără să se facă nici o aluzie la prostituţie. 
Victimele au raportat că, înainte de a ajunge 
la destinaţie, au fost transportate în grupuri şi 
au trecut pe la mai mulţi intermediari (une-
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ori prin mai multe ţări). Pe parcurs, ele au fost 
examinate medical pentru a se determina dacă 
s-au îmbolnăvit de SIDA sau de boli venerice. 
În timpul călătoriei ele nu ştiau unde se află 
sau unde erau duse. Astfel, în drum spre ţara 
de destinaţie, ele erau uneori sechestrate în 
ţara de tranzit şi obligate să se prostitueze. La 
sosirea la destinaţie paşapoartele le erau con-
fiscate.

Organizaţiile de dimensiuni medii se 
disting de marile organizaţii prin faptul că nu 
vând victimele altor grupe, ci le păstrează sub 
controlul lor şi le plasează în propriile cluburi 
şi case de prostituţie. Aceste organizaţii supun 
victimele unei supravegheri stricte, le obligă să 
semneze recunoaşterea unor datorii (ele sunt 
deseori obligate să contracteze împrumuturi 
importante înaintea plecării din ţara de origi-
ne) şi solicită să primească un procentaj im-
portant din venitul obţinut prin prostituţie 
pentru utilizarea camerelor şi a altor instalaţii. 
Mijloacele de presiune utilizate sunt deseori 
foarte puternice: victimele sînt bătute, violate, 
drogate, subalimentate şi sancţionate financi-
ar dacă nu se supun exigenţelor organizaţiei.

Micile organizaţii se structurează în ju-
rul solicitării cabaretelor şi a altor instituţii de 
acest tip şi furnizează femei/ bărbaţi. De ase-
menea, există un grup minoritar de persoane 
care au emigrat spre Europa fără să utilizeze 
nici o organizaţie. Aceste persoane au recurs 
la un larg evantai de mijloace legale şi pentru a 
trece graniţele, uneori cu ajutorul persoanelor 
care exploatează situaţia lor vulnerabilă [10].

Oricare ar fi maniera prin care victimele 
au intrat în ţara de destinaţie: prin intermedi-
arul unei organizaţii de traficanţi sau nu, ele 
intră aproape mereu în acelaşi circuit al pros-
tituţiei sau sunt obligate de a utiliza „servicii-
le” oferite de organizaţii.

Fenomenul traficului de fiinţe umane 
este generat de o serie de factori care favori-
zează nu doar apariţia acestui fenomen, ci şi 
menţinerea constantă a nivelului acestuia.

Astfel, o gamă întreagă de factori contri-
buie la dezvoltarea traficului de fiinţe umane, 
ale cărui cauze pot fi calificate, fără îndoială, 
ca fiind „structurale”. Trebuie menţionate în 
mod deosebit următoarele:

− inegalităţile de dezvoltare economică 
între ţări, care incită persoanele să îşi pără-
sească ţara de origine şi să îşi caute un serviciu 
mai bine plătit în străinătate;

− transformarea progresivă a fluxurilor 
migratoare: dacă în trecut femeile erau cele 
care veneau pentru a se alătura împreună cu 
copiii capului de familie care emigrase într-o 
ţară mai bogată, situaţia tinde să se modifice 
în zilele noastre.

Acum multe femei au devenit ele înseşi 
capi de familie şi încearcă să emigreze pentru 
a-şi găsi de lucru şi a le putea trimite bani co-
piilor şi familiilor rămase în ţara de origine; de 
o manieră mai generală, femeile nu mai ezi-
tă să îşi caute un loc de muncă în străinătate; 
[11]

− statutul femeei: statutul femeei faţă 
de cel al bărbatului – atât în ţara de origine, 
cât şi în cea de destinaţie – este un alt factor 
al traficului. În ţările de origine femeile nu au 
întotdeauna aceleaşi posibilităţi profesionale 
sau economice ca bărbaţii, ele sînt mai atinse 
de sărăcie, ceea ce le poate împinge la dorin-
ţa de a emigra. În ţările de destinaţie atitudi-
nea unei anumite părţi a populaţiei masculine 
joacă şi ea un rol: prejudecăţile sexuale, une-
ori atinse de viziuni rasiste, creează existenţa 
efectivă a unei cereri, în anumite ţări, de femei 
din anumite ţări, deoarece se crede că acestea 
sînt „supuse”, „nesofisticate” sau „exotice”;

− situaţiile de criză şi/sau conflict: orice 
situaţie de acest tip creează o situaţie de non-
legalitate (prăbuşirea sau absenţa structurilor 
juridice tradiţionale), care este deosebit de fa-
vorabilă dezvoltării tuturor tipurilor de trafic, 
inclusiv a traficului de fiinţe umane. Guverne-
le sunt invitate să îşi concentreze eforturile în 
lupta împotriva sărăciei şi în asistenţa de dez-
voltare ţinând cont de traficul de fiinţe umane 
şi de consecinţele acestuia. [13]

Pornind de la caracterul transnaţional al 
infracţiunii de trafic de persoane, cooperarea 
internaţională între state este o condiţie sine 
qua non în investigarea şi judecarea unor ase-
menea categorii de cauze. Dreptul internaţi-
onal conţine o totalitate de norme, sub acest 
aspect, menite a facilita cooperarea statelor.

Convenţia ONU împotriva criminali-
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tăţii transnaţionale organizate conţine norme 
cu referire la extrădare, transferul persoanelor 
condamnate, anchete comune, tehnici şi an-
chete speciale, transferul procedurilor penale 
ş.a. Protocolul privind prevenirea, reprima-
rea şi pedepsirea traficului de persoane din 
15.11.2000, de asemenea, recomandă statelor 
să faciliteze cooperarea între diferite servicii 
în scopul schimbului de informaţii, să aplice 
anumite măsuri de frontieră.

Convenţia Consiliului Europei privind 
lupta împotriva traficului de fiinţe umane 
cheamă părţile să coopereze între ele, în con-
formitate cu prevederile Convenţiei respecti-
ve şi prin aplicarea instrumentelor regionale 
şi internaţionale relevante, aranjamentelor 
agreate în baza legilor interne uniforme sau 
reciproce şi a dreptului lor intern, în cea mai 
largă măsură posibilă, în scopul:

− prevenirii şi combaterii traficului de 
fiinţe umane;

− protejării şi acordării de asistenţă vic-
timelor;

− investigării sau desfăşurării procedu-
rilor privind infracţiunile stabilite în confor-
mitate cu Convenţia respectivă.

La nivel european au fost adoptate mai 
multe acte în materie de cooperare internaţi-
onală, cum sunt: Convenţia europeană de ex-
trădare din 1957, cu două protocoale adiţiona-
le – din 1975 şi 1978; Convenţia europeană de 
asistenţă juridică în materie penală din 1959, 
cu două protocoale adiţionale – din 1978 şi 
2001; Convenţia europeană asupra transferă-
rii persoanelor condamnate, din 1983.

Republica Moldova a încheiat tratate 
de asistenţă juridică în materie penală cu mai 
multe ţări. Codul de procedură penală conţi-
ne un capitol separat privind asistenţa juridică 
internaţională în materie penală. De aseme-
nea, domeniul dat este reglementat de Legea 
cu privire la asistenţa juridică internaţională 
în materie penală din 01.12.2006. Elemente 
ale cooperării internaţionale în conformitate 
cu standardele internaţionale şi legislaţia in-
ternă în materie de trafic de fiinţe umane pot fi 
considerate: investigaţiile comune, extrădarea, 
transferurile de proceduri penale, transferuri-
le persoanelor condamnate şi recunoaşterea 

hotărârilor penale ale instanţelor judecăto-
reşti străine. Clasificarea respectivă este una 
condiţională, intemeiată pe legislaţia internă. 
Crearea locurilor de muncă în ţară este cel 
mai  important lucru pentru prevenirea trafi-
cului de fiinţe umane. Discriminarea generea-
ză, de regulă, vulnerabilitate şi marginalizare, 
inclusiv asupra indivizilor  care ar avea sufici-
ente şanse pentru a desfăşura un stil normal 
de viaţă. Spre exemplu, atunci când femeile se 
prezintă la un interviu pentru obţinerea unui 
loc de muncă, ele sunt discriminate de anga-
jatori în favoarea bărbaţilor, chiar dacă argu-
mentele acestora sunt superficiale. Solicitan-
tele sunt dezavantajate de o serie de indicatori 
stereotipici, cum ar fi preocuparea mai slabă a 
femeilor pentru carieră, probabilitatea ca ele 
să-şi întrerupă activitatea pentru concedii de 
maternitate, dublarea sarcinilor acţionale ale 
acestora prin însumarea responsabilităţilor 
de la serviciu cu cele de la domiciliu, riscurile 
apariţiei oboselii rapide şi ale scăderii randa-
mentului în muncă etc.

Astfel, prevenirea traficului de fiinţe 
umane este o problemă cu care se confruntă 
societatea la momentul actual iar caracterul 
complex al cauzelor şi condiţiilor determi-
nante impun aplicarea unor măsuri la scară 
largă în vederea lichidării acestora. Coopera-
rea internaţională în materie penală, precum 
şi schimbul de experienţă între state, rămâne a 
fi un factor extrem de important în combatera 
acestuia fiind dictat de caracterul transnaţi-
onal al acestei infracţiuni precum şi de com-
plexitatea reţelelor de trafic şi ingeniozitatea 
traficanţilor.

Lupta generată de comunitatea interna-
ţională împotriva acestuia este una destul de 
complicată dar care poate fi câştigată nu doar 
cu forţa dar şi prin aplicarea unor programe 
menite să lichideze cauzele şi condiţiile de-
terminante de orice natură precum şomajul, 
sărăcia, nivelul de cultură, discriminarea de 
gen şi rasă ş.a; însă lichidarea acestora ţine 
nemijlocit de competenţa teritorială statului, 
întrucât acestea diferă de la stat la stat ba chiar 
de la o regiune la alta, ceea ce nu poate fi cu-
noscut mai bine de nimeni altcineva decât de 
autorităţile respective, fapt care impune o im-
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plicare simţitoare şi conştiincioasă a statului 
prin intermediul organelor sale specializate 
însă fără a diminua în acest sens şi importan-
ţa organizaţiilor nonguvernamentale  precum 
şi a societăţii civile în ansamblu la lichidarea 
acestui flagel.
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