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SUMMARY
The analysis made in the present article, concludes that it is possible for one person to commit the 

offence of human trafficking. The liability under art.165 (except lett.d) par.(2)) PC RM can be applied 
only when a single person carried out the recruitment, transportation and the covering of the victim, 
if the victim influence requires one of the adjacent modality of human trafficking. The accumulation by 
the same person of two or more presences as participant in the offence can be taken into account at the 
individualization of the punishment. However, in such a case, due to the unitary character of the offence, 
it is arguable that the accumulation of different presences as participant in the offence has as effect the 
offence plurality. The liability of the legal entity under art.165 PC RM can be applied when people with 
decision-making, representing its structures and by appealing to their duties, commit human trafficking. 
In such a case, the legal entity shall bear direct penal liability, as for it offence. In another case, the penal 
liability of the legal person under art.165 PC RM has a substitutive character, as for else’s offence. This 
is attested when simple officials within the legal entity, by performing their duties, commit an offence.
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de legea penală şi care, datorită faptului că posedă toate 
semnele prevăzute de lege pentru această categorie de 
subiecţi, este pasibilă de răspundere penală.1

După cum rezultă din art.21 „Subiectul infracţiunii” 
din Codul penal, la caracterizarea subiectului infracţiunii 
sunt luate în consideraţie următoarele semne:

calitatea de persoană fizică sau juridică;– 
vârsta minimă a răspunderii penale;– 
responsabilitatea;– 
semnele speciale (după caz).– 

Întrucât infracţiunea prevăzută la art.165 C.pen. RM 
nu este specificată la alin.(2) art.21 C.pen. RM, conchi-
dem că, pentru traficul de fiinţe umane, sunt pasibile de 
răspundere penală persoanele fizice responsabile care, 
în momentul săvârşirii infracţiunii, au împlinit vârsta 
de 16 ani.

În conformitate cu alin.(4) art.21 C.pen. RM, 
persoanele juridice, cu excepţia autorităţilor publice, 
răspund penal pentru infracţiunile pentru a căror săvâr-
şire este prevăzută sancţiune pentru persoanele juridice 
în Partea Specială a Codului penal. La alin.(1)-(3) 
art.165 C.pen. RM sunt prevăzute pedepse aplicabile 
persoanelor juridice: amendă; privare de dreptul de a 
exercita o anumită activitate; lichidare.

Deci, în concluzie, dacă îndeplinesc condiţiile cerute 
de lege, nu doar persoanele fizice, dar şi persoanele 
juridice pot evolua în calitate de subiecţi ai infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM.

Trebuie oare să aibă semne speciale subiectul infrac-
ţiunii de trafic de fiinţe umane? În unele cazuri, da. Ne 
referim la cazul traficului de fiinţe umane săvârşit prin 

abuz de putere (caz consemnat la lit.c) alin.(1) art.165 
C.pen. RM) şi la cazul traficului de fiinţe umane săvârşit 
de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană 
cu înaltă funcţie de răspundere (caz consemnat la lit.e) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM).

Cât priveşte primul caz, calitatea specială a subi-
ectului este cea de funcţionar public din cadrul unei 
autorităţi publice, care nu este persoană cu funcţie de 
răspundere.

În acest fel, legiuitorul moldovean s-a conformat 
recomandării de la lit.c) art.24 al Convenţiei Consiliului 
Europei din 03.05.2005 privind lupta împotriva traficului 
de fiinţe umane, în vigoare pentru Republica Moldova 
din 01.02.2008.2 În conformitate cu această prevedere, 
se recomandă luarea măsurilor necesare ca împrejurarea 
comiterii infracţiunii de către un funcţionar public în 
exerciţiul atribuţiilor de serviciu să fie considerată 
circumstanţă agravantă a traficului de fiinţe umane. 
Legiuitorul autohton a fost mai flexibil, astfel încât doar 
pentru o parte a funcţionarilor publici – persoanele cu 
funcţie de răspundere şi persoanele cu înaltă funcţie 
de răspundere – a stabilit răspundere agravată la lit.e) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM. Totodată, incriminarea 
vizând traficul de fiinţe umane săvârşit prin abuz de 
putere, prevăzută la lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM, 
se referă nu la toţi funcţionarii publici. În cazul acestei 
incriminări, calitatea specială a subiectului presupune 
îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative:

funcţionar public, care nu este persoană cu 1) 
funcţie de răspundere (nici persoană cu înaltă funcţie 
de răspundere);

acest funcţionar public activează în cadrul unei 2) 
autorităţi publice.

n general, prin „subiect al infracţiunii” se are în 
vedere persoana care a săvârşit fapta prevăzută 
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În conformitate cu art.2 al Legii Republicii Moldova 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 
04.07.20083, funcţionar public este persoana fizică nu-
mită, în condiţiile respectivei legi, într-o funcţie publică; 
funcţie publică este ansamblul atribuţiilor şi obligaţiilor 
stabilite în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor 
de putere publică.

În conformitate cu art.7 al Legii cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, funcţiile publice 
se clasifică, conform nivelului atribuţiilor titularului, în 
următoarele categorii:

a) funcţii publice de conducere de nivel superior;
b) funcţii publice de conducere;
c) funcţii publice de execuţie.
În principiu, la oricare din aceste categorii se poate 

raporta cel care săvârşeşte, prin abuz de putere, traficul 
de fiinţe umane. Totuşi, cel mai probabil, primele două 
categorii de funcţii publice se referă la persoanele cu 
funcţie de răspundere şi la persoanele cu înaltă funcţie 
de răspundere. În aceste condiţii, devine operabilă pre-
vederea de la lit.e) alin.(2) art.165 C.pen. RM.

Cea de-a doua condiţie, reliefată mai sus, presupune 
că funcţionarul public, care săvârşeşte traficul de fiinţe 
umane prin abuz de putere, activează în cadrul unei 
autorităţi publice.

Potrivit art.2 al Legii cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public, prin „autoritate publică” 
se înţelege orice structură organizatorică sau organ, 
instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, care 
acţionează în regim de putere publică în scopul realizării 
unui interes public. Conform art.2 al Legii contencio-
sului administrativ,  adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 10.02.20004, interesul public este interesul 
apărat prin normele care reglementează organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor publice şi a altor persoane de 
drept public.

Când ne referim la persoana care săvârşeşte traficul 
de fiinţe umane prin abuz de putere, ne referim nu la 
funcţionarul care reprezintă oricare persoane de drept 
public. Ne referim doar la acel funcţionar public care 
reprezintă autoritatea publică. Aceasta deoarece, pentru 
a putea săvârşi un abuz de putere (nu un abuz de serviciu 
oarecare), este necesar să reprezinţi o persoană de drept 
public care acţionează în regim de putere publică. Adică, 
o autoritate publică.

În contextul analizat, când spunem „autoritate publi-
că”, avem în vedere, în primul rând, autorităţile publice 
care cad sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică 
şi statutul funcţionarului public, enumerate în Anexa nr.1 
la această lege. În al doilea rând, aşa cum se desprinde 
din alin.(2) art.4 al Legii cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public, trebuie să avem în vedere 
şi alte autorităţi publice, al căror statut este reglementat 
prin legi speciale.

În altă ordine de idei, analiza subiectului infrac-
ţiunii de trafic de fiinţe umane reclamă examinarea 

problemei privind obligativitatea pluralităţii de făp-
tuitori în contextul traficului de fiinţe umane.

De exemplu, P.Albu, atunci când se referă la traficul 
de fiinţe umane, menţionează că acesta presupune exis-
tenţa unui trinom: ofertantul, marfa şi cumpărătorul.5 
Rezultă oare din aceasta că cel puţin doi făptuitori sunt 
necesari pentru a putea fi săvârşită infracţiunea prevăzută 
la art.165 C.pen. RM? 

După A.Ungureanu, „de regulă, o infracţiune poate fi 
săvârşită de un singur făptuitor. În viaţa practică s-a ob-
servat însă că la săvârşirea unei infracţiuni pot contribui 
(moral sau material) mai multe persoane, cooperând între 
ele. Această pluralitate, care nu este obligatorie, nefiind 
cerută de natura infracţiunii, este denumită în literatura 
juridică pluralitate ocazională sau întâmplătoare. În 
cazurile în care o infracţiune, prin natura sa, nu poate 
fi săvârşită de o singură persoană, ci de cel puţin două 
persoane, există o pluralitate naturală sau constituită”.6 
De asemenea, C.Mitrache consemnează: „Pluralitatea 
naturală, denumită şi pluralitatea necesară, este forma 
pluralităţii de infractori în care cooperarea mai multor 
persoane în comiterea faptei este cerută de însăşi natura 
acesteia. Deci, există anumite fapte, prevăzute de legea 
penală, care nu pot fi săvârşite de o singură persoană, ci 
presupun cooperarea mai multor”.7 Cu aceşti autori este 
solidar Gh.Alecu, care menţionează: „Faptele, care se 
înscriu în aria pluralităţii naturale de infractori, sunt ace-
lea care în mod necesar nu pot fi săvârşite decât în două 
persoane, ele fiind denumite uneori infracţiuni bilaterale. 
Sunt situaţii în care forma pluralităţii naturale de infrac-
tori constă în participarea mai multor persoane”.8

În ce măsură se referă aceste opinii la maniera de 
săvârşire a infracţiunii de trafic de fiinţe umane? 

În dispoziţia art.165 C.pen. RM sunt descrise două 
acţiuni care alcătuiesc fapta prejudiciabilă: acţiunea 
principală şi acţiunea adiacentă. Este posibil ca cele două 
acţiuni să fie realizate prin cooperare de două persoane, 
având calitatea de coautori. De exemplu, o persoană 
realizează recrutarea, iar cealaltă persoană ameninţă 
victima cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei. Însă, la fel de posibil este 
ca atât acţiunea principală, cât şi acţiunea adiacentă să 
fie realizate de aceeaşi persoană. Mai mult, putem atesta 
ipoteze când nu este cu putinţă ca persoane diferite să 
realizeze cele două acţiuni din cadrul traficului de fiinţe 
umane. De exemplu, cum este posibil ca cineva doar 
să recruteze, iar altcineva doar să abuzeze de poziţia de 
vulnerabilitate a victimei? Cum este posibil ca cineva 
doar să transporte victima, iar altcineva doar să abuzeze 
de putere? Cum este posibil ca cineva doar să adăpos-
tească victima, iar altcineva doar să se folosească de 
dependenţa fizică a acesteia? Este incontestabil că, în 
asemenea situaţii, aceeaşi persoană trebuie să realizeze 
atât acţiunea principală, cât şi acţiunea adiacentă.

Pe de altă parte, în dispoziţia alin.(1) art.165       
C.pen. RM legiuitorul descrie cinci modalităţi ale ac-
ţiunii principale din cadrul traficului de fiinţe umane, 
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fiecare presupunând un specific al său: 1) recrutarea vic-
timei; 2) transportarea victimei; 3) transferul victimei;            
4) adăpostirea victimei; 5) primirea victimei. Înseamnă 
oare că fiecare din aceste modalităţi presupune prezenţa 
unui făptuitor diferit? 

Pentru a răspunde la această întrebare, aducem 
ca exemplu următorul caz din practica judiciară: la 
începutul lunii februarie 2004, întâlnindu-se într-un 
bar din or. Cimişlia cu O.L. şi O.T., sub pretextul că le 
va angaja la o discotecă în or. Dubai, Emiratele Arabe 
Unite, Z.T. le-a recrutat. Ajunse în Dubai, victimele au 
fost adăpostite de Z.T. într-o încăpere. Ulterior, depo-
sedându-le de documentele de identitate şi făcând abuz 
de vulnerabilitatea lor, le-a impus să presteze servicii 
sexuale diferiţilor bărbaţi. Acţiunile lui Z.T. au fost 
încadrate de către instanţa de judecată în baza lit.b) 
alin.(2) art.165 C.pen. RM, ca recrutare, transportare 
şi adăpostire, săvârşite prin înşelăciune, confiscare a 
documentelor şi abuz de poziţie de vulnerabilitate, în 
scop de exploatare sexuală comercială, asupra a două 
sau mai multor persoane.9

Aşadar, iată un caz care confirmă că o singură 
persoană poate săvârşi infracţiunea de trafic de fiinţe 
umane. Deci, este pe deplin justificată prezenţa în tex-
tul legii penale a circumstanţei agravante „de două sau 
mai multe persoane” (lit.d) alin.(2) art.165 C.pen. RM). 
Rezultă că răspunderea în baza art.165 (cu excepţia lit.d)                
alin.(2)) C.pen. RM poate fi aplicată numai atunci când 
o singură persoană realizează recrutarea, transportarea şi 
adăpostirea victimei, în cazul în care influenţarea asupra 
victimei presupune una din modalităţile adiacente din 
cadrul traficului de fiinţe umane.

Aceasta întrucât recrutarea, transportarea şi adă-
postirea victimei nu implică o activitate corelativă. În 
contrast, transferul şi primirea victimei implică o astfel 
de activitate. De aceea, dacă traficul de fiinţe umane 
presupune transfer sau primire a victimei, cel puţin două 
persoane iau parte la săvârşirea infracţiunii. În acelaşi 
timp, este posibil ca şi recrutarea, transportarea şi adă-
postirea victimei să fie săvârşite de două sau mai multe 
persoane, fără o corelativitate. În acest plan, are dreptate 
N.Ştefăroi, când afirmă că, datorită caracterului complex 
al infracţiunii de trafic de fiinţe umane, acţiunile coau-
torilor pot avea un caracter identic (de exemplu, două 
persoane recrutează mai multe tinere, prin înşelăciune, 
în scopul exploatării sexuale) sau diferit (de exemplu, 
o persoană recrutează victima, alta o transportă în ţara 
de destinaţie, iar o a treia o transferă în vederea muncii 
forţate).10

În alt context, pluralitatea ocazională sau întâmplă-
toare este posibilă în cazul traficului de fiinţe umane. 
Aceasta înseamnă că persoane având calitatea de orga-
nizatori, instgatori sau complici îşi pot aduce contribuţia 
la comiterea faptei infracţionale prevăzute la art.165 
C.pen. RM.

În acest sens, atrage atenţia definiţia noţiunii „trafi-
cant de fiinţe umane”, formulată în pct.12) art.2 al Legii 

nr.241/2005: „persoană care participă la organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de trafic de fiinţe umane”. Din 
perspectiva prevederilor art.42 „Participanţii” din Co-
dul penal, este nepotrivită această asimilare a autorului 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane cu organizatorul 
infracţiunii în cauză.

În legătură cu acest aspect, aducem în prim-plan un 
caz din practica judiciară: I.D. a fost învinuită în să-
vârşirea infracţiunii prevăzute la lit.d) alin.(2) art.165 
C.pen. RM. La 12.10.2006, aflându-se în mun. Chişinău, 
sub pretextul că o va angaja pe S.P. la un restaurant în 
calitate de chelneriţă, folosindu-se de vulnerabilitatea 
acesteia, I.D. a recrutat-o şi i-a organizat transportarea 
în or. Dubai, Emiratele Arabe Unite, unde se preconiza 
că va practica prostituţia.11 Aşadar, în contextul aceleiaşi 
infracţiuni, I.D. a recrutat victima şi i-a organizat trans-
portarea. Întrebarea este dacă, într-un asemenea caz, în 
procesul de calificare a faptei trebuie să se facă trimitere 
la art.42 C.pen. RM. 

În doctrina penală română, referitor la asemenea 
cazuri se vorbeşte despre absorbţia formei inferioare 
de participaţie de forma principală de participaţie. De 
exemplu, I.Ionescu susţine: „În cazul în care un participant 
la săvârşirea infracţiunii are mai multe calităţi – atât de 
autor, cât şi de instigator sau de complice la acţiunea 
sau inacţiunea altor participanţi – nu i se vor atribui cu-
mulativ toate aceste forme ale participaţiei, ci va opera 
absorbţia în forma principală, independentă, a formei 
dependente, inferioare de participaţie: calitatea de autor 
va absorbi pe cea de instigator sau de complice, iar ca-
litatea de instigator va absorbi pe aceea de complice”.12 
De o manieră similară se exprimă C.Mitrache: „Sunt 
considerate forme principale de participaţie: coautoratul 
faţă de celelalte forme de participaţie (respectiv, instiga-
rea şi complicitatea) şi instigarea faţă de complicitate. 
Participarea unei persoane la săvârşirea unei infracţiuni 
nu poate fi calificată şi investigare şi coautorat, ci numai 
coautorat, chiar dacă contribuţiile sale puteau fi calificate 
atât instigare, cât şi coautorat”.13

Cu privire la aceeaşi situaţie, în teoria dreptului penal 
rus nu se recurge la noţiunea „absorbţia formei inferioa-
re de participaţie de forma principală de participaţie”. 
Însă, sub aspectul tratamentului juridic, soluţia nu dife-
ră: calificarea faptei se face fără referire la norma din 
Partea Generală a Codului penal ce vizează calitatea de 
organizator, instigator sau complice la infracţiune. Doar 
la individualizarea pedepsei poate fi avută în vedere cu-
mularea de către aceeaşi persoană a două sau mai multor 
calităţi de participanţi la infracţiune.14

În ce ne priveşte, considerăm inexactă, în contextul 
legii penale autohtone, noţiunea sus-menţionată: toate 
formele de participaţie sunt prezentate exhaustiv în art.43 
C.pen. RM. De aceea, cu privire la situaţia în cauză ar fi 
mai adecvată utilizarea noţiunii „absorbţia calităţii infe-
rioare de participant la infracţiune de calitatea superioară 
de participant la infracţiune”. Cumularea de către aceeaşi 
persoană a două sau mai multor calităţi de participant la 
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infracţiune poate fi avută în vedere la individualizarea 
pedepsei. Totodată, într-o asemenea ipoteză, datorită 
caracterului unitar al infracţiunii, nu se poate susţine că 
cumulul de calităţi diferite de participant are ca efect 
pluralitatea de infracţiuni.

În concluzie, în cazul din practica judiciară analizat 
mai sus s-a procedat corect că nu s-a făcut referire la 
alin.(3) art.42 C.pen. RM.

Aceasta însă deloc nu înseamnă că pot fi asimilate 
diferitele calităţi de participant la infracţiune. Sub aspect 
juridico-penal, nu este corectă prevederea de la pct.12) 
art.2 al Legii nr.241/2005. De exemplu, organizarea 
transportării victimei nu poate fi considerată varietate a 
transportării victimei. Din art.42 C.pen. RM rezultă cu 
claritate că calităţile participanţilor la infracţiune comportă 
un grad diferit de pericol social. Din acest punct de vedere, 
să nu confundăm o situaţie cu efectele acesteia în plan 
juridico-penal. Faptul că o calitate inferioară de participant 
la infracţiune este absorbită de cea superioară, iar persoana 
care cumulează aceste calităţi nu este sancţionată pentru o 
pluralitate de infracţiuni, nu este un temei să considerăm 
că organizarea, instigarea şi complicitatea la infracţiune 
sunt varietăţi ale autoratului la infracţiune.

Astfel, în acord cu art.42 C.pen. RM, trebuie 
considerată organizator al traficului de fiinţe umane:                         
1) persoana care a organizat săvârşirea traficului de fiinţe 
umane; 2) persoana care a dirijat realizarea traficului de 
fiinţe umane; 3) persoana care a creat un grup criminal 
organizat sau o organizaţie criminală; 4) persoana 
care a dirijat activitatea unui grup criminal organizat 
sau a unei organizaţii criminale. Vizavi de ultimele 
două ipoteze, să nu uităm că la lit.a) alin.(3) art.165     
C.pen. RM se stabileşte răspunderea pentru traficul de 
fiinţe umane săvârşit de un grup criminal organizat sau 
de o organizaţie criminală.

Instigator la traficul de fiinţe umane trebuie consi-
derată persoana care, prin orice metode (convingere, 
corupere, ordinul superiorului, rugăminte, înşelăciune 
etc.), determină o altă persoană să săvârşească traficul 
de fiinţe umane.

În contextul traficului de fiinţe umane, este indis-
pensabilă prezenţa organizatorului sau a instigatorului 
la infracţiune în una din ipotezele specificate la lit.c) 
alin.(1) art.165 C.pen. RM, atunci când traficul de fiinţe 
umane presupune primirea de către autorul infracţiunii a 
unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine controlul asupra unei alte per-
soane. În ipoteza dată, nu mai este ocazională contribuţia 
organizatorului sau a instigatorului. Condiţionată de 
specificul mecanismului activităţii infracţionale, această 
contribuţie este una de esenţă.

Nu numai în ipoteza conturată, dar şi în cea de dare 
a plăţilor sau beneficiilor corespunzătoare, este obliga-
torie prezenţa complicelui la infracţiune. Este vorba de 
persoana care deţine controlul asupra victimei şi care 
consimte în raport cu autorul infracţiunii ca victima să 
fie traficată.

În general, în acord cu art.42 C.pen. RM, poate fi 
complice la traficul de fiinţe umane persoana care a 
contribuit la săvârşirea acestei infracţiuni prin sfaturi, 
indicaţii, prestare de informaţii, acordare de mijloace 
sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum şi 
persoana ce a promis dinainte că îl va favoriza pe infrac-
tor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârşire a 
traficului de fiinţe umane, urmele acestei infracţiuni sau 
obiectele dobândite pe cale criminală, ori persoana care a 
promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. 
În opinia lui N.Ştefăroi, complicitatea la infracţiunea de 
trafic de fiinţe umane se poate concretiza, de exemplu, în: 
obţinerea de informaţii cu privire la potenţialele victime 
şi furnizarea acestora către traficanţi; atragerea victimei; 
procurarea actelor necesare pentru transportarea victimei 
în ţara de destinaţie; neîndeplinirea de către un funcţionar 
public a unui act pe care era obligat să-l îndeplinească, 
omisiunea respectivă constituindu-se într-o înlesnire 
sau într-un ajutor efectiv la săvârşirea traficului de fiinţe 
umane etc.15 După Gh.Botnaru, pot fi complici la traficul 
de fiinţe umane poliţiştii, vameşii, militarii trupelor de 
grăniceri, angajaţii organelor abilitate să perfecteze acte-
le de identitate etc. care se obţin cu intenţie, atunci când 
au suspiciuni motivate, să întreprindă măsuri în vederea 
curmării activităţii infracţionale a traficanţilor.16 

Nu putem fi de acord cu N.Ştefăroi că, de exemplu, 
găzduirea victimelor constituie complicitate la traficul 
de fiinţe umane.17 În astfel de cazuri, suntem în prezenţa 
adăpostirii ca modalitate a acţiunii principale din cadrul 
traficului de fiinţe umane. Nu poate fi considerat com-
plice în raport cu recrutorul persoana care transportă, 
transferă, adăposteşte sau primeşte victima. Odată ce 
legiuitorul numeşte expres toate cele cinci modalităţi ale 
acţiunii principale în dispoziţia art.165 C.pen. RM, con-
cluzia este că sunt autori sau coautori ai infracţiunii cei 
care, în contextul traficului de fiinţe umane, recrutează, 
transportă, transferă, adăpostesc sau primesc victima.

În alt context, complicitatea la traficul de fiinţe umane 
urmează a fi deosebită de favorizarea traficului de fiinţe 
umane. Or, după cum rezultă din art.49 C.pen. RM, 
favorizarea infracţiunii nu este dinainte promisă.

În acest sens, aducem ca exemplu un caz din practica 
judiciară, când instanţa de fond a stabilit neîntemeiat că a 
fost săvârşită favorizarea traficului de fiinţe umane: B.A. 
a fost condamnată în baza lit.a), b), d) alin.(2) art.165 
C.pen. RM. B.S. a fost condamnată în baza alin.(1) art.323 
C.pen. RM. La începutul lunii iunie 2005, asigurându-le 
că le va angaja la muncă în Turcia, B.A. le-a recrutat 
pe S.L. şi G.C. şi a organizat transportarea acestora 
în Turcia. După care, în urma înţelegerii prealabile 
cu complicele său cu numele D., le-a vândut în scop 
de exploatare sexuală. Ulterior, la sfârşitul lunii iunie 
2005, în urma înţelegerii prealabile cu G.N. şi B.S., B.A. 
a întocmit un plan criminal, distribuind rolurile. Astfel, 
G.N. a prezentat-o pe o oarecare L.R. pentru cunoştinţă 
lui B.A. şi B.S. Sub pretextul că urmează să plece în or. 
Odesa, Ucraina, pentru a procura marfă, B.A. i-a luat 
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lui L.R. paşaportul, invocând necesitatea perfectării 
documentelor. Ulterior, prin intermediul lui L.R., B.A. a 
recrutat-o pe aceeaşi cale pe T.M. Împreună cu B.S., B.A. 
a organizat transportarea celor două victime în Turcia, 
însă ambii au fost reţinuţi la Aerogara Internaţională 
Chişinău. Prin Decizia Colegiului penal al Curţii de 
Apel Chişinău a fost admis apelul procurorului, cu 
casarea sentinţei în privinţa lui B.S., rejudecarea ca-
uzei şi pronunţarea unei noi hotărâri, prin care B.S. 
a fost condamnat în baza lit.b), d)  alin.(2) art.165 
C.pen. RM.18

Este greu de înţeles logica primei instanţe care a con-
fundat favorizarea traficului de fiinţe umane nici măcar 
cu complicitatea la această infracţiune, dar cu coautoratul 
la traficul de fiinţe umane. B.S. a luat parte nemijlocită 
la recrutarea şi organizarea transportării lui L.R. şi T.M. 
În aceste condiţii, ar fi deplasat să se afirme că, fără o 
promisiune prealabilă, B.S. ar fi favorizat-o pe B.A.

Complicitatea la infracţiunea de trafic de fiinţe 
umane trebuie deosebită nu doar de favorizarea acestei 
infracţiuni, dar şi de alte forme de implicare la săvârşi-
rea traficului de fiinţe umane: tolerarea şi nedenunţarea 
infracţiunii. Suntem de acord cu M.Grama, care susţine 
că lipsa sau prezenţa trăsăturii „activitatea în comun” 
este diferenţa specifică ce deosebeşte implicarea la 
săvârşirea infracţiunii de activitatea participanţilor la 
infracţiune.19 

În lumina acestei idei, putem fi de acord doar în anu-
mite condiţii cu afirmaţia lui Gh.Botnaru, consemnată 
mai sus, că sunt complici la traficul de fiinţe umane acei 
funcţionari publici care omit să întreprindă măsuri în 
vederea curmării activităţii infracţionale a traficanţilor. 
Or, dacă lipseşte legătura subiectivă dintre astfel de func-
ţionari publici cu autorul infracţiunii – legătură privitoare 
la cooperarea cu intenţie în vederea săvârşirii aceleiaşi 
infracţiuni – nu se va putea reţine complicitatea. Se va 
atesta tolerarea, nedenunţarea sau favorizarea traficului 
de fiinţe umane.

Încheiem analiza subiectului infracţiunii de trafic de 
fiinţe umane cu examinarea problemei privind conside-
rarea persoanei juridice (cu excepţia autorităţii publice) 
drept subiect al faptei infracţionale în cauză.

În literatura de specialitate se menţionează: „Infracţi-
unea se consideră săvârşită de o persoană juridică, dacă 
este comisă (direct sau prin intermediul altor persoane) 
de către persoana sau persoanele care controlează exer-
citarea de către persoana juridică a drepturilor acesteia 
şi care acţionează în vederea exercitării acestor drepturi, 
adică reprezintă un alter ego al respectivei persoane 
juridice”.20

În alin.(3) art.21 C.pen. RM se vorbeşte despre vino-
văţia persoanei juridice. Totuşi, în raport cu o persoană 
juridică, vinovăţia nu poate fi privită ca atitudine psihică 
a persoanei juridice faţă de fapta pe care o săvârşeşte. 
Are dreptate U.S. Djekebaev când afirmă că vinovăţia 
persoanei juridice poate fi privită doar prin prisma fapte-
lor săvârşite de reprezentanţii împuterniciţi ai persoanei 

juridice, care pot manifesta intenţie sau imprudenţă.21

Ca atare, să săvârşească o faptă poate numai o per-
soană fizică, a cărei vinovăţie se caracterizează prin 
atitudine volitivă şi conştientă faţă de o faptă. Însă, să 
poarte răspundere pentru o asemenea faptă poate nu doar 
o persoană fizică, dar şi, în prezenţa anumitor condiţii, 
o persoană juridică. Considerăm că aceste condiţii sunt: 
1) fapta a fost săvârşită cu ştirea persoanei juridice sau 
a fost autorizată de persoana juridică; 2) fapta a fost 
săvârşită în interesul persoanei juridice; 3) fapta a fost 
săvârşită de către persoana fizică căreia persoana juridică 
i-a delegat o anumită competenţă.

Răspunderea persoanei juridice poate fi aplicată 
în cazurile în care persoanele cu putere de decizie, 
reprezentând organele acesteia, cu prilejul îndeplinirii 
atribuţiilor ce le revin, săvârşesc o infracţiune (de exem-
plu, traficul de fiinţe umane). Într-o asemenea ipoteză, 
persoana juridică poartă răspundere penală nemijlocită, 
ca pentru propria faptă. Într-o altă ipoteză, răspunderea 
penală a persoanei juridice are un caracter substitutiv, 
ca pentru fapta altuia. Aceasta se atestă atunci când 
funcţionarii de rând din cadrul persoanei juridice, în le-
gătură cu îndeplinirea atribuţiilor cu care au fost învestiţi, 
săvârşesc o faptă.

Important este ca, aşa cum susţine A.S. Nikiforov, 
„voinţa şi conştiinţa directoare” a persoanei juridice să 
fie personificate de către cel a cărui vinovăţie este iden-
tificată cu vinovăţia persoanei juridice; în alţi termeni, 
persoana juridică răspunde pentru faptele persoanei 
fizice ce o reprezintă, iar această persoană fizică asigură 
răspunderea persoanei juridice în acele cazuri în care 
acţionează în limitele competenţei delegate de persoana 
juridică.22

În alin.(3) art.31 al Legii nr.241/2005 se stabileşte că 
tragerea la răspundere a persoanelor juridice nu exclude 
tragerea la răspundere a persoanelor fizice care au comis 
infracţiunea de trafic de fiinţe umane. De asemenea, în 
conformitate cu alin.(5) art.21 C.pen. RM, răspunderea 
penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea 
persoanei fizice pentru infracţiunea săvârşită. Drept ur-
mare, răspunderea penală subsidiară a persoanei juridice 
trebuie aplicată în acele cazuri în care persoana fizică a 
săvârşit traficul de fiinţe umane din numele persoanei 
juridice. În acelaşi timp, atunci când persoana fizică a 
săvârşit traficul de fiinţe umane în interesul persoanei 
juridice, persoana juridică urmează să suporte răspun-
derea penală deplină.

După această clarificare necesară, vom menţiona că 
răspunderea penală a persoanelor juridice este prevăzută 
şi în Convenţia Consiliului Europei privind lupta împo-
triva traficului de fiinţe umane.

În art.22 al Convenţiei se recomandă ca statele părţi 
să adopte măsurile legislative şi alte măsuri necesare 
pentru asigurarea tragerii la răspundere a persoanelor 
juridice pentru traficul de fiinţe umane, atunci când sunt 
comise în numele acestora de către orice persoană fizică, 
care acţionează fie individual, fie în calitate de membru 
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al unui organ al persoanei juridice, care exercită o funcţie 
de conducere în cadrul acesteia, în baza: a) unei puteri 
de reprezentare a persoanei juridice; b) unei autorităţi de 
a decide în numele persoanei juridice; c) unei autorităţi 
de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice. Cu 
excepţia cazurilor prevăzute mai sus, fiecărui stat parte 
i se recomandă să ia măsurile necesare pentru asigura-
rea tragerii la răspundere a persoanei juridice, atunci 
când absenţa supravegherii sau controlului din partea 
persoanei fizice, având atribuţiile enumerate mai sus, 
a făcut posibilă comiterea unei infracţiuni de trafic de 
fiinţe umane, în interesul persoanei juridice, de către o 
persoană fizică care se află sub autoritatea acesteia.

La 30.03.2006, prin Legea Republicii Moldova 
pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pri-
vind lupta împotriva traficului de fiinţe umane23, statul 
nostru şi-a asumat angajamentul respectării, inclusiv, a 
recomandărilor enunţate mai sus. De fapt, aceste anga-
jamente şi-au găsit realizarea chiar înainte de ratificarea 
Convenţiei sus-menţionate. Aceasta pentru că persoana 
juridică a devenit subiect al infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane în rezultatul intrării în vigoare, la 30.01.2006, a 
Legii Republicii Moldova pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative, adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova la 29.12.2005.24 

În opinia lui M.Vidaicu, pe care o sprijinim, de cele 
mai dese ori, persoanele juridice sunt susceptibile să 
devină subiecţi ai traficului de fiinţe umane, atunci când 
sunt: companii hoteliere; companii de spectacol; agenţii 
de turism; societăţi de transport; firme de producţie şi 
distribuţie de casete video; edituri; sex-shopuri; compa-
nii care oferă spectacole de strip-tease etc.25

Desigur, şi alte categorii de persoane juridice au 
potenţialitate să fie subiecţi ai infracţiunii prevăzute 
la art.165 C.pen. RM. Indiferent dacă sunt persoane 
juridice autohtone sau străine, rezidente sau nerezidente 
în Republica Moldova, este important să îndeplinească 
condiţiile stabilite în alin.(3) art.21 C.pen. RM.

Realizând o sinteză asupra caracteristicilor subiectu-
lui infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, formulăm 
următoarele concluzii:

este posibil ca o singură persoană să săvârşească 1) 
infracţiunea de trafic de fiinţe umane. Răspun derea în 
baza art.165 (cu excepţia lit.d) alin.(2)) C.pen. RM poate 
fi aplicată numai atunci când o singură persoană reali-
zează recrutarea, transportarea şi adăpostirea victimei, 
în cazul în care influenţarea asupra victimei presupune 
una din modalităţile adiacente din cadrul traficului de 
fiinţe umane;

cumularea de către aceeaşi persoană a două sau mai 2) 
multor calităţi de participanţi la infracţiune poate fi avută 
în vedere la individualizarea pedepsei. Totodată, într-o 
asemenea ipoteză, datorită caracterului unitar al infracţi-
unii, nu se poate susţine că cumulul de calităţi diferite de 
participanţi are ca efect pluralitatea de infracţiuni;

răspunderea persoanei juridice în baza art.165 3) 
C.pen. RM poate fi aplicată în cazurile în care persoanele 

cu putere de decizie, reprezentând organele acesteia, cu 
prilejul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, săvârşesc tra-
ficul de fiinţe umane. Într-o asemenea ipoteză, persoana 
juridică poartă răspundere penală nemijlocită, ca pentru 
propria faptă. Într-o altă ipoteză, răspunderea penală a 
persoanei juridice în baza art.165 C.pen. RM are un ca-
racter substitutiv, ca pentru fapta altuia. Aceasta se atestă 
atunci când funcţionarii de rând din cadrul persoanei 
juridice, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor cu care 
au fost învestiţi, săvârşesc o faptă.
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